Nieuwsbrief 03 seizoen 2020 – 2021
10 september 2020
VO L L E DI GE L IJST

NIEUW
PROTOCOL WEDSTRIJDEN WBB (21-9-2020)
Over een paar weken gaat de WBB-competitie weer van start. Door de corona situatie zijn er daarover
terecht zorgen bij de verenigingen, de lokaalhouders en het bondsbestuur.
Daarom hebben wij, in navolging van de KNBB, een protocol opgesteld voor het spelen van onze
biljartwedstrijden. Het protocol is een tijdelijke aanvulling op de WBB-reglementen en geldt zolang de
tijdelijke maatregelen inzake covid-19 van overheidswege van kracht zijn. Het protocol is ook een aanvulling
op het sportprotocol NOC*NSF en het protocol van Koninklijke Horeca Nederland.
Het protocol is gepubliceerd op de website. Aan de secretariaten is een digitale versie verzonden.
HERMANUS (MANIE) DE GROOT OVERLEDEN
Manie is 79 jaar geworden. Hij was een kleine 20 jaar lid van Spoorzicht en had voor het
komende seizoen met zijn teamgenoten een overstap gemaakt naar t Scheepje.
Tot kort voor zijn plotselinge overlijden is hij nog actief geweest op het groene laken.

SCHEEPJE 01 TREKT ZICH TERUG UIT DE COMPETITIE
De teamleden van t Scheepje 01 gaan er van uit dat het bij diverse lokaliteiten niet mogelijk is om aan de
gestelde eisen van het Protocol Wedstrijden WBB te voldoen. Het gezondheidsrisico vinden zij te groot.
Het dilemma van het afzeggen of afbreken van wedstrijden bij onveilige situaties geeft te veel onrust en
ontneemt de teamleden het biljartplezier. Het besluit is “met pijn in het hart” genomen.
De brief die t Scheepje 01 hierover aan de teamleiders van de hoofdklasse en aan het WBB-bestuur heeft
gestuurd is aan de secretariaten verzonden.
De overige teams van t Scheepje zijn van plan om wel te gaan spelen.

G e c o n s t at ee r d e f o u t e n / o n v ol k om e n h e de n b o e k j e
 blz 62 De Rooie Reigers 02 toevoegen 4e speler: 90802 Evert-Jan Donkersteeg 0,583 25 car.
 Blz 82 Wessel van Setten is geen lid van De Biezen
 Blz 84 Wessel van Setten is geen lid (meer) van De Rooie Reigers
M u t at i es S p el e rs ( * = n i e uw e s pe l er / s p e l s o o r t )
VERENIGING

NAAM

LIDNR

SPELSOORT

Het Groene Hart
De Treffers
BV Nieuwegein
De Treffers
BVM/Apollo
BVM/Apollo

Adri Hol
Joop Booij
Co Klotz
Eltjo Slagter
Tony Monkel
Warner van Vossen

95202
95203
95204
95172
90120
90101

libre
libre
libre
libre
libre
libre

MOYENNE

*0,800
*1,850
*2,000
1,100
*2,000
*2,200

OMSCHRIJVING

nw lid, alg.reserve
nw lid, De Treffers 01
nw lid, alg.reserve
De Treffers 01
nw lid, BVM/Apollo 01
nw lid, BVM/Apollo 01

V e r l ee n d e di s p e ns a t i e s
KLASSE/POULE

TEAM

REDEN

C3 poule A

t Scheepje 03

Dispensatie voor het spelen van meer dan 3 dubbelpartijen
i.v.m. het overlijden van teamlid Hermanus de Groot
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VOLLEDIGE LIJST
Nieuwe mededelingen en mutaties zijn blauw gemarkeerd.
PROTOCOL WEDSTRIJDEN WBB (21-9-2020)
Over een paar weken gaat de WBB-competitie weer van start. Door de corona situatie zijn er daarover
terecht zorgen bij de verenigingen, de lokaalhouders en het bondsbestuur.
Daarom hebben wij, in navolging van de KNBB, een protocol opgesteld voor het spelen van onze
biljartwedstrijden. Het protocol is een tijdelijke aanvulling op de WBB-reglementen en geldt zolang de
tijdelijke maatregelen inzake covid-19 van overheidswege van kracht zijn. Het protocol is ook een aanvulling
op het sportprotocol NOC*NSF en het protocol van Koninklijke Horeca Nederland.
Het protocol is gepubliceerd op de website. Aan de secretariaten is een digitale versie verzonden.
HERMANUS (MANIE) DE GROOT OVERLEDEN
Manie is 79 jaar geworden. Hij was een kleine 20 jaar lid van Spoorzicht en had voor het
komende seizoen met zijn teamgenoten een overstap gemaakt naar t Scheepje.
Tot kort voor zijn plotselinge overlijden is hij nog actief geweest op het groene laken.

SCHEEPJE 01 TREKT ZICH TERUG UIT DE COMPETITIE
De teamleden van t Scheepje 01 gaan er van uit dat het bij diverse lokaliteiten niet mogelijk is om aan de
gestelde eisen van het Protocol Wedstrijden WBB te voldoen. Het gezondheidsrisico vinden zij te groot.
Het dilemma van het afzeggen of afbreken van wedstrijden bij onveilige situaties geeft te veel onrust en
ontneemt de teamleden het biljartplezier. Het besluit is “met pijn in het hart” genomen.
De brief die t Scheepje 01 hierover aan de teamleiders van de hoofdklasse en aan het WBB-bestuur heeft
gestuurd is aan de secretariaten verzonden.
De overige teams van t Scheepje zijn van plan om wel te gaan spelen.
THEO VAN DE MAST (DE TREFFERS) OVERLEDEN OP 24 JUNI
Theo is na een kort en hevig ziekbed op 82-jarige leeftijd overleden. De begrafenis heeft in besloten kring
plaatsgevonden. De condoleance van de WBB is middels een kaart overgebracht aan zijn vrouw Lida.
Theo was ruim 33 jaar lang een trouw en actief lid van de Treffers. Theo speelde al die jaren in het libre team
van De Treffers 01 en nam daarnaast ook altijd deel aan de onderlinge toernooien.
Theo zal gemist worden, niet alleen in zijn familiekring en bij zijn biljartvrienden van De Treffers, maar ook
bij de leden van de WBB, in het bijzonder de spelers van de C2 viertallen.
(dit bericht ontbrak in de vorige nieuwsbrief waarvoor onze excuses)
AANDACHTSPUNT BEKERFINALES 6 EN 20 SEPTEMBER
Deze finale zou normaal in april gehouden zijn. Daarom gelden de volgende afspraken:
o Tijdens de finale gelden de moyennes en de aantallen van seizoen 2019-2020.
o Er kunnen alleen spelers worden opgesteld die ook op 19 april 2020 beschikbaar zouden zijn geweest
voor de finalisten-teams.
Welke corona maatregelen tijdens de finaledagen van kracht zullen zijn is nog niet bekend. Vooralsnog gaan
we uit van de bestaande regels en afspraken:
 Bij verkoudheidsklachten (hoesten, snotteren en niezen) BLIJF THUIS
 Handen desinfecteren bij binnenkomst
 Afstand houden, geen handen schuddden
 Eigen krijtje gebruiken (niet op tafel laten liggen)
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In principe wordt er zonder arbiter gespeeld. In dat geval telt de schrijver hardop elke gemaakte
carambole. Wordt er wel een arbiter ingezet, dan houdt deze oldoende afstand tot de speler die aan de
beurt is.
De trekstoot wordt in de breedte gedaan ipv in de lengte zodat de spelers zoveel mogelijk afstand tot
elkaar kunnen houden. Andere mogelijkheden zijn loting (kop/munt) of onderling overleg.

HET UITGESTELD CO TIMMER TOERNOOI BIJ R.C.N. GAAT ALSNOG VAN START
Biljart Vereniging Nieuwegein organiseert alsnog het Co Timmer Toernooi in de spelsoorten Libre en
Driebanden.
Speeldagen zaterdagen 19.30 uur en zondagen 13.00 uur. De eerste speeldag is zaterdag 29 augustus en de
finales zijn op zondag 29 november (Libre) en zondag 6 december (Driebanden).
Inschrijven (€15) bij R.C.N. 06-48732111 (gedurende openingstijden), Cengiz Tunc: 06-22914066 of
Ton vd Heuvel: 06-81220822. Meer info op de website van de WBB.

NIEUW SPEELSCHEMA POULE C3A DRIETALLEN
Omdat team Padoc 09 zich heeft teruggetrokken bestaat deze poule nu uit 8 teams. Omdat dit oorspronkelijk
een oneven poule was (elke ronde een team dat niet speelt) vallen er nu te veel gaten in het programma.
Vrijwel elke week zouden er twee teams niet kunnen spelen.
Daarom hebben we een nieuw speelschema gemaakt. Er is gekozen om anderhalve competitie te spelen. Dan
wordt er 3x tegen elkaar gespeeld. Dat zijn 21 wedstrijden per team die in 21 ronden gespeeld kunnen
worden. Het nieuwe speelschema is inmiddels op Biljartpoint gepubliceerd.
Voor de lokaalhouders van de teams in deze poule heeft dit natuurlijk gevolgen in de tafelbezetting.
Door het wegvallen van Padoc 09 heeft komt team Padoc 08 automatisch in de tweede ronde van de beker.
UITGESTELDE ALGEMENE LEDENVERGADERING
De A.L.V. die in mei niet door kon gaan wordt op vrijdag 16 oktober gehouden bij
De Dijketelg, Papekopperstraatweg 2, 3464 HL PAPEKOP-OUDEWATER
NIEUW OVERZICHT OP BILJARTPOINT
Met de knop ‘Lokaliteit’ kon je op Biljartpoint een overzicht krijgen van alle nog te spelen
wedstrijden van een lokatie.
Nieuw is de knop ‘Alle openstaande wedstrijden’ die een overzicht van alle locaties geeft.
Dat kan van pas komen bij het verzetten van wedstrijden.
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C3 poule A

t Scheepje 03

Dispensatie voor het spelen van meer dan 3 dubbelpartijen
i.v.m. het overlijden van teamlid Hermanus de Groot

______________________________________________________________________________________
Internet: www.wbb-omstreken.nl

Pagina 4 van 4

secretariaat: algemeen-secr@wbb-omstreken.nl

