
Korte beschrijvingen voor het inschrijven van teams door de secretaris voor de nieuwe competitie 

 

- U logt in als secretaris met uw Bondsnummer en wachtwoord ( als u dit nog niet heeft moet 

u dit aanvragen) 

- Als u bent ingelogd ziet u in het linker rijtje een blokje met “ TEAM INSCHRIJVEN “ klik hierop. 

 

- Klik op : Team inschrijven voor deelname aan competitie 

 
 

- Klik op : Kies vereniging 

 
 

- Klik op : Kies competitie, kies nu de juiste competitie uit de mogelijkheden 

 
 

- Als u op teamnaam klikt kunt u een nummer achter de zichtbare naam zetten.  

 
 

- De nummering begint bij de B-klasse. Als u bijvoorbeeld 4 teams in wilt schrijven 1 in de  

              B-klasse, 2 in de C2 en 1 in de C4, krijgt het B-klasse team nummer 1 het eerste team in de C2           

              een 2 het tweede team in de C2 een 3 en het C4 team een 4. 

              Het teammoyenne kunt u bepalen door de moyennes van de vaste spelers op te tellen en te     

              delen door het aantal vaste spelers, u krijgt dan het teammoyenne. Het team met het  

              hoogste teammoyenne krijgt nummer 1 enz. enz.  

             

              ( De wedstrijdleiding competitie heeft het recht om de teamnummers na inschrijving     

              eventueel aan te passen als ze niet correct zijn.) 

 

 

- Daarna kiest u de teamleiders. 

 

 

               NOOT: Zorg dat er ook een mail adres bekend is van de teamleiders. 

              Deze ontbreekt nog wel eens 

 

- Kies de juiste speeldag, u dient ook een reserve dag aan te geven.  

 
Deze reserve dag mag niet gelijk zijn aan de speeldag!!!!!!!!.  

( Aanmeldingen waarin de speeldag en reserve dag gelijk zijn worden niet geaccepteerd en 

door de wedstrijdleiding verwijderd.)  

De reden van de reserve speeldag is dat wij als wedstrijdleiding teamcompetitie dan de 

gelegenheid hebben om bij conflicten bij het indelen van de competitie wedstrijden kunnen 

verzetten naar de reserve dag. 

 

 

 

 



 

- Dan volgt er een ruimte voor opmerkingen.  

Wij vragen u dringend om hierin aan te geven hoeveel biljarts er op de aan gegeven 

avonden beschikbaar zijn.  

Tevens kunt u hier aangeven als een speler ook voor een andere vereniging speelt in 

dezelfde spelsoort en klasse. 

Ook kunt u hierin aangeven welke teams er tegelijk of juist tegengesteld ingedeeld moeten 

worden. 

 

 
 

-  Hierna kunt u de spelers aanmelden van hoog naar laag. Vergeet niet aan te geven wie er        

 reserve speler is. ( Dit is belangrijk voor het bepalen van het teammoyenne) 

 Let op dat de vaste spelers minimaal 10 wedstrijden dienen te spelen. 

 ( Zie districtsreglement  )    

 
 

- Als u hiermee klaar bent klikt u op : Team inschrijven. 

 
 

- Voor de volgende team(s) doet u hetzelfde als boven beschreven. 

- Veel succes. 

 

Voor vragen kunt u contact opnemen  met de Wedstrijdleiderscompetitie. 

Peter van Dongen / Aad Rispens 

Mail adres : wedstrijdleidingcompetitie@knbb-westbrabant.nl 

 


