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Nieuwsbrief 01 seizoen 2016 – 2017
Dit is de 1e nieuwsbrief voor het seizoen 2016 – 2017.

Nieuwe verenigingen
Ik wil deze nieuwsbrief beginnen met het welkom heten van de leden van twee nieuwe verenigingen, te weten:
De Biezen uit Hagestein.
Deze vereniging is vanaf dit seizoen vertegenwoordigd in de WBB met twee teams.
De Biezen 01 speelt in de libre C2 klasse en De Biezen 02 speelt in de libre C3 klasse (poule B).
Ik wens deze teams toe dat zij veel plezier mogen beleven aan de wedstrijden die zij het komend seizoen gaan spelen.
BV Bar Bloemstede uit Maarssen.
Deze vereniging is vanaf dit seizoen vertegenwoordigd in de WBB met één team.
Dit team speelt in de libre C3-drietallen competitie (poule B).
Ook dit team veel succes en plezier gewenst.

Competitieregels
Voor de nieuwkomers (maar ook omdat herhaling van informatie leidt tot verbetering van de kennis van de regels)
volgen hieronder nog wat competitieregels:

Dubbelen
“De laatste man speelt altijd de dubbelpartij. Bij de op één na laatste partij moeten, door de laatste
man, 10% extra caramboles worden behaald.” Bij de moyennetabel staat een extra kolom +10%.
(Probeer het dubbelen zoveel mogelijk te vermijden door bijtijds een reserve op te roepen)
In de moyennetabel staat een extra kolom car+10% (zie boekje pagina 94).
Hieronder alle voorkomende mogelijkheden die in teams van 3- en 4 spelers kunnen voorkomen.
Nu zou het niet meer verkeerd moeten gaan.
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Vastleggen van de resultaten
De teamleider is verantwoordelijk voor het vastleggen op Biljartpoint van de wedstrijdresultaten.
Wij hebben in de halfjaarvergadering van januari 2015 afgesproken dat dit alleen mag gebeuren door de thuisspelende
vereniging. Bij veel verenigingen is het zo dat de teamleiders dit ook zelf doen (met de toegangsgegevens van hun
secretaris). Bij anderen verenigingen doet de secretaris dit. Feit blijft dat de teamleider verantwoordelijk is voor juiste
en tijdige vastlegging. Dit geldt ook voor de resultaten van de bekerwedstrijden.

Jubileumtoernooi
Onze bond viert in 2017 haar 70-jarig bestaan.
De jublieumcommissie heeft in het kader daarvan een jubileumtoernooi georganiseerd waarvoor u allen (hetzij via een
persoonlijke e-mail hetzij via de WBB-site) bent uitgenodigd.
Inschrijving voor dit toernooi (in de spelsoorten libre en driebanden) kan nog tot 5 september 2016.U kunt zich
aanmelden bij één van de leden van de jublieumcommissie.
Herman van ’t Riet (Voorzitter)
Jan Samsom (Secretaris)
Kees Fredriks(Penningmeester)
Gert Zweserijn(Algemene zaken)

herman42@versatel.nl
jansamsom@hotmail.com
financien@wbb-omstreken.nl

Mededelingen/Mutaties
Hieronder de mutaties die niet in het boekje zijn gepubliceerd omdat zij binnen zijn gekomen nadat het boekje aan de
drukker was aangeboden.

Mutaties Spelers
VERENIGING
Walzicht

NAAM
Gerard Louwman

LIDNR
95080

SPELSOORT
Libre

MOYENNE
0,990

OMSCHRIJVING
Roulerend in Walzicht 03

Mutaties Verenigingen
VERENIGING
De Bergerie
BVL/NassauTapijt

OMSCHRIJVING
verhuist naar Clublokaal: Sporthal Stinzen, Broekdijk Oost 28, 3621LN te Breukelen
verhuist naar Café Het Schippertje, Schippersgracht 5, 3603 BC te Maarssen (0346-562686)

Mutaties Teams
VERENIGING

NAAM

LIDNR

SPELSOORT

MOY OUD /NIEUW (WED)

Verleende dispensaties
voor het spelen van teveel dubbele partijen

KLASSE

TEAM(S)

REDEN

Mutaties Bekercompetitie
KLASSE

OMSCHRIJVING
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Wijziging vaststelling uitslag: (Extra wedstrijdpunt).
In de halfjaarvergadering van 8 januari 2016 was het idee geopperd om bij alle wedstrijden een extra punt toe te
kennen aan het team dat het hoogste percentage caramboles heeft behaald.
Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering van 30 mei 2016 is besloten om de puntentelling voor alle klassen aan
te passen.
Deze regel luidt als volgt:
Buiten de normale punten gaat een extra punt naar het team met het hoogste percentage gemaakte caramboles
(=gemaakte caramboles/te maken caramboles).
Dat betekent dat er bij teams die uit drie spelers bestaan 7 punten kunnen worden verdiend (nu 6) en bij teams met
vier spelers wordt dat 9 (nu 8).
Op het wedstrijdformulier hoeven de teamleiders hiervoor niet bijzonders te doen.
Met deze puntenberekening houdt Biljartpoint automatisch rekening.
Als de teamleider bij het ondertekenen van het wedstrijdformulier al duidelijk wil hebben welk team het extra punt
heeft verdiend dan kan hij voor beide teams het aantal gemaakte caramboles en het aantal te maken caramboles
invullen. Als dan de gemaakte caramboles worden gedeeld door de te maken caramboles en het resultaat wordt
vermenigvuldigd met 100%, dan is voor beide teams het percentage bekend. Het team met het hoogste percentage
krijgt het extra punt.

Voorbeeld:
Team A (3 spelers) moet in totaal 81 caramboles behalen en haalt er 68:
Berekening (68/81)* 100% = 83,950%
Team B (3 spelers) moet in totaal 90 caramboles behalen en haalt er 78:
Berekening (78/90) *100% = 86,666%
Conclusie: Team B krijgt in dit geval het extra punt.
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