
Jaarverslag van de wedstrijdleiding teams 

 

Als nieuwe wedstrijdleider competitie seizoen 2019-2020 begon ik met de teamleiders vergadering welke 

gehouden werd bij WBV. Opening en het voorstellen van mij aan de aanwezigen door scheidend wedstrijdleider 

Janhans Berg. In deze vergadering kwamen een aantal zaken aan de orde, waaronder de keuze van de 

puntentelling in het nieuwe seizoen. Zouden we het in de vergadering voorgestelde Belgische systeem gaan 

hanteren of bij het oude blijven?  Er werd gekozen voor het Belgische systeem te gaan en dit na het seizoen te 

evalueren. Het hield in, dat als je je best deed, je toch nog heel wat punten kon verdienen voor je team. Later 

bleek er ook wel een klein, heel weinig voorkomend, nadeel aan te zitten, maar daarover later.  

Bij het opstarten c.q. inwerken heb ik veel hulp gehad van Janhans en ook tijdens het seizoen en zelfs nu nog kan 

ik met lastige vragen bij hem terecht. Waarvoor mijn dank. 

En dan komt het einde van de competitie in zicht. Alles wordt voorbereid; data, zalen, arbiters etc. Als bijna alles 

geregeld is en de competitie voor 80% gevorderd is, slaat een virus toe. Het corona virus zal alles gaan 

beheersen. De hele competitie staat op zijn kop. Alles wordt afgelast en van het afmaken van de competitie is 

geen sprake meer. 

Overleg binnen het bestuur geeft aan, dat er voor het eerst er geen kampioenen binnen het district zullen zijn. Het 

ongelijke aantal wedstrijden maakt dit niet goed mogelijk en er worden geen gewestelijke en landsfinales meer 

gehouden. Hoe triest als je zolang je best hebt gedaan. Ondanks alles gaan we gewoon weer proberen de zaken 

opnieuw op te starten al zal het in het begin nog wel wat zoeken zijn naar de manier waarop door de corona 

regelgeving. 

En dan gaan we weer een nieuw seizoen in. Omdat er geen teamleidersvergadering in zat vanwege de 

regelgeving heb ik een brief aan alle teamleiders doen uit gaan. Van de ca. 70 teamleiders hebben er ca. 24 

gereageerd. Een beetje jammer vind ik eerlijk gezegd. Dan moet je dus uit gaan van wat deze mensen op hun 

hart hebben.  

 

De enige punten die er uit springen waren: 

dat er eigenlijk teveel wedstrijden in de C2 klasse waren door de (te ?)grote poule. Men liep soms stuk omdat er 

ook voorwedstrijden en finales gehouden werden in de zaal. Indien weer zo groot, dan misschien opsplitsen? 

Het volgende punt is wat ik zelf ook al verwacht had. De ondergrens in de C2 klasse vindt men te laag. Dit is 

toen gedaan om toch een paar teams in de gelegenheid te stellen mee te doen. Dit omdat ze 2 wedstrijden op een 

avond wilden spelen en er daardoor te weinig teams (2 of 3) in een C3 klasse terecht zouden komen die dit 

willen. Daardoor is toen de ondergrens verlaagd naar 1.20-1.30=39 caramboles, maar het verschil met de 

bovenkant is nu veel te groot. 

De C2 is ook eigenlijk bedoeld voor midden L3,L2 en lage L1 spelers. Vóór het verlagen van de grens was de 

ondergrens 60 caramboles.  We willen dit nu ophogen naar 1,50-1.60= 48 caramboles. 

Het laatste punt van opmerking is de puntentelling. Het overgrote deel van de opmerking was: we willen 

doorgaan met dit systeem. Echter misschien is de “beloning” voor het winnen iets te mager. Het kan nu zo zijn, 

dat een team dat 2 partijen wint en 1 verliest, het aflegt tegen een team dat er 1 wint en 2 nipt aan verliest.  

 

Hoeveel teams deden er mee: 

19 in de B1 klasse, waaronder 4 teams uit NWN 

21 in de B2 klasse 

10 in de C1 klasse 

14 in de C2 klasse 

16 in de C3 klasse 

  7 in de A klasse die valt onder district W-Friesland. 

Er speelden 3 teams in een ander district t.w. 2 van WBV in de Duinstreek en 1 van Stille Kracht in NWN. 

 

Ik wens U allen toch maar weer een goede en gezellige biljartcompetitie toe. En voor zover van toepassing: een 

fijne vakantie. 

 

Uw wedstrijdleider 

Peter van de Weert 

 

 


