Nieuwsbrief 22 seizoen 2019 – 2020
25 maart 2020
VO L L E DI G E L IJST

NIEUW
GEVOLGEN CORONAVIRUS VOOR DE WBB
De situatie rondom het coronavirus is ernstig en de maatregelen die de overheid tot nu toe heeft genomen
zijn steeds ingrijpender. Ook voor de biljartsport die ons allen na aan het hart ligt. Het is helaas niet anders,
er spelen grotere belangen die ervoor zorgen dat ons biljartplezier voorlopig even niet aan de orde is. Wat
betekent het voor de WBB?
1- BEKERFINALE
De bekerfinale van zondag 19 april gaat niet door. We hopen dat er in september een mogelijkheid is
om de finale alsnog te organiseren.
2- ALGEMENE LEDENVERGADERING
De algemene ledenvergadering van 29 mei gaat niet door. Over een nieuwe datum beraden we ons
nog.
3- TEAMOPGAVE EN LEDENMUTATIES
Het voorbereiden van het nieuwe seizoen door het WBB-secretariaat wordt nauwelijks beïnvloed
door de coronasituatie en zal op de normale manier gebeuren. De formulieren voor de ledenmutaties
en de teamopgave worden binnenkort naar de secretariaten gemaild.
>>>Uiterste inleverdatum: 3 mei<<<
Voor de competitieleiders van de verenigingen zal het een extra inspanning betekenen, want zij
komen hun clubgenoten voorlopig niet tegen en zullen dus veel moeten bellen/mailen/appen. U kunt
ze helpen door snel te reageren op hun vragen.
4- EVALUATIE AANPASSINGEN HOOFDKLASSE
De geplande evaluatiebijeenkomst van het bestuur en de hoofdklassespelers op 18 maart is niet
doorgegaan. Er is voorlopig geen mogelijkheid om bij elkaar te komen. Daarom maakt het bestuur
een voorstel waarin de op- en aanmerkingen, die inmiddels via mail of mondeling zijn
binnengekomen, zo goed mogelijk verwerkt worden. Het voorstel wordt binnenkort
gecommuniceerd met de huidige hoofdklasseteams en hun verenigingen.

Het bestuur wenst eenieder veel sterkte toe de komende tijd. Wij denken
vooral aan degenen die zorgen om hun gezondheid of de gezondheid van
hun naasten hebben. Ook aan degenen die in werk en inkomen getroffen
worden. In het bijzonder denken we ook aan onze zaalhouders die zakelijk
in een bijzonder moeilijke situatie zitten.
Laten we hopen dat we elkaar weer spoedig, gezond en wel, aan het biljart
zullen treffen.
COMPETITIE WEER ZICHTBAAR OP BILJARTPOINT
De niet-gespeelde wedstrijden zijn inmiddels weggehaald en de competitiestand is weer zichtbaar.
M u t at i es T e am s (de laatste van dit seizoen)
VERENIGING

NAAM

LIDNR

SPELSOORT

De Rooie Reigers

Les van der Wal

95173

Driebanden

MOY OUD / NIEUW
(AANTAL PARTIJEN)

0,251 / 0,196 (na 8 partijen)
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VOLLEDIGE LIJST
Nieuwe mededelingen en mutaties zijn blauw gemarkeerd.
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zijn steeds ingrijpender. Ook voor de biljartsport die ons allen na aan het hart ligt. Het is helaas niet anders,
er spelen grotere belangen die ervoor zorgen dat ons biljartplezier voorlopig even niet aan de orde is. Wat
betekent het voor de WBB?
1- BEKERFINALE
De bekerfinale van zondag 19 april gaat niet door. We hopen dat er in september een mogelijkheid is
om de finale alsnog te organiseren.
2- ALGEMENE LEDENVERGADERING
De algemene ledenvergadering van 29 mei gaat niet door. Over een nieuwe datum beraden we ons
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ze helpen door snel te reageren op hun vragen.
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De geplande evaluatiebijeenkomst van het bestuur en de hoofdklassespelers op 18 maart is niet
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een voorstel waarin de op- en aanmerkingen, die inmiddels via mail of mondeling zijn
binnengekomen, zo goed mogelijk verwerkt worden. Het voorstel wordt binnenkort
gecommuniceerd met de huidige hoofdklasseteams en hun verenigingen.

Het bestuur wenst eenieder veel sterkte toe de komende tijd. Wij denken
vooral aan degenen die zorgen om hun gezondheid of de gezondheid van
hun naasten hebben. Ook aan degenen die in werk en inkomen getroffen
worden. In het bijzonder denken we ook aan onze zaalhouders die zakelijk
in een bijzonder moeilijke situatie zitten.
Laten we hopen dat we elkaar weer spoedig, gezond en wel, aan het biljart
zullen treffen.
COMPETITIE WEER ZICHTBAAR OP BILJARTPOINT
De niet-gespeelde wedstrijden zijn inmiddels weggehaald en de competitiestand is weer zichtbaar.
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FRANS JUTTE OVERLEDEN
Geheel onverwacht is afgelopen donderdag Frans Jutte, voorzitter van BV Nieuwegein, overleden. Frans was
68 jaar. Binnenkort meer info via de secretariaten en de WBB website.
FINALISTEN BEKER (19 APRIL BIJ PADOC) ZIJN BEKEND
B2 Driebanden:
PADOC 13 – Groene Hart 02
C1 Hoofdklasse:
BV Nieuwegein 01 – De Bergerie 01
Libre viertallen hoog:
’t Heicop 01 – Poortdijk 01
Libre viertallen laag:
De Biezen 01 – B.V.L. 01
Libre drietallen:
PADOC 04 – PADOC 03
HET FUST 01 KAMPIOEN C3 DRIETALLEN POULE A
Met nog 4 wedstrijden voor de boeg is Het Fust 01 nu al zeker van het kampioenschap.
Een uitstekende prestatie!
BV NIEUWEGEIN ORGANISEERT CO TIMMER TOERNOOI
Dit is een nieuw toernooi in de spelsoorten libre, bandstoten en driebanden dat is opgedragen aan de vorig
jaar overleden secretaris Co Timmer. Speeldagen zaterdagavond en/of zondagmiddag. Start 7 maart, finales
28 juni (libre en bandstoten) en 5 juli (driebanden).Meer informatie op de WBB-website onder
Mededelingen.
LOCATIE ALGEMENE LEDENVERGADERING 29 MEI 2020
Op 29 mei wordt de ALV gehouden bij:
Eetcafé De Dijketelg, Papekopperstraatweg 2, 3464 HL Papekop

NIEUWE NAAM EN EIGENAAR CAFÉ BONJE IN LOPIK
Café Bonje in Lopik, thuishonk van Het Groene Hart en Holle Bolle Gijs, heet voortaan Café De Sjaak.
Edwin en Angelique Boere zijn de nieuwe eigenaars.
KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR GERARD GERRITSEN VAN DE DIJKETELG
Op zaterdag 11 januari, tijdens de slotfestiviteiten van de viering van het 40-jarig bestaan van De Dijketelg,
werd voorzitter Gerard Gerritsen (Lid van Verdienste in de WBB) verrast door het bezoek van Wim
Groeneweg, de waarnemend burgemeester van Oudewater. Voor het feit dat Gerard al 40 jaar, dus vanaf het
eerste uur, het voorzitterschap van De Dijketelg op uitstekende wijze bekleed, alsmede zijn inspanningen
voor de WBB, werd hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
UPDATE DUBBELEN IN DE C1 HOOFDKLASSE
Het probleem leek te zijn opgelost. Afgelopen week bleek dit toch niet het geval te zijn. De uitslag kon niet
op de juiste wijze worden verwerkt.
Binnenkort is het probleem opgelost. Mocht er voor die tijd gedubbeld worden in de hoofdklasse, neem dan
even contact op met de wedstrijdsecretaris of de algemeen secretaris. Zij kunnen een uitslag wel verwerken.
BILJARTPOINT PERIKELEN BEKER C1
De uitslagen van de eerste ronde in de hoofdklasse konden niet op de juiste manier verwerkt worden. Het
probleem is inmiddels opgelost en als het goed is ook voor de volgende ronden.
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DUBBELPARTIJEN
In het nevenstaande overzicht zijn de teams die
in de ‘gevarenzone’ verkeren oranje en rood
gemarkeerd.
Meer dan driemaal dubbelen is zonder
dispensatie niet toegestaan (en wordt zelfs
beboet).
Dispensatie moet van tevoren worden
aangevraagd bij Harjan Hooijen:
wedstrijd-secr@wbb-omstreken.nl 0634280943
en wordt alleen verleend als er absoluut geen
andere mogelijkheid is (bijv. in geval van ziekte
van een teamlid in een ‘kleine’ vereniging waar
maar een beperkt aantal spelers beschikbaar is.
De regels voor het invallen zijn versoepeld maar
de regels voor het dubbelen niet!
De reden hiervoor is dat u met het dubbelen ook
de tegenstander ‘raakt’ (tellen en schrijven
etc…).
(bekerwedstrijden blijven voor het toepassen van
deze regel buiten beschouwing)

DUBBELEN ALGEMEEN
Er worden heel af en toe nog (bijna) fouten gemaakt bij dubbelpartijen.
De regel is dat de 10% extra caramboles gemaakt moeten worden in de partij tegen de één na laatste speler.
Dus: bij viertallen tegen de 3e speler, bij drietallen tegen de 2e speler.
VERKEERSOVERLAST WOERDEN
De komende maanden zijn er wegwerkzaamheden aan de kruising Waardsebaan/Hollandbaan. Daarom zijn
er geregeld omleidingen naar de accommodaties van Acquit, Padoc en SPDC/Walzicht. Volg de
omleidingsborden. Houd ook rekening met extra reistijd.
GERT ZWESERIJN BANDSTOOT TOERNOOI
De 8e editie is gewonnen door Mees Brouwer van Het Heicop. Op de website van de bond staat een verslag
met foto’s.
NIEUWE MOYENNETABEL HOOFDKLASSE
Op verzoek van een groot aantal hoofdklassespelers wordt er komend seizoen op proef met een nieuwe
moyennetabel gewerkt. Het is eigenlijk geen tabel, want de te maken caramboles, zowel voor kader als voor
libre, worden berekend volgens de onderstaande ‘beurtenformules’:
eerste speler 17x moyenne, tweede speler 20x moyenne en derde speler 23x moyenne
De berekende caramboles worden naar boven afgerond.
De minima zijn: kader 120 en libre 75, ongeacht de positie van de speler.
Voor wie meer wil weten over de achtergrond van deze wijziging staat op onze website het document:
toelichting aanpassingen hoofdklasse 2019-2020.pdf (onder Mededelingen)
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G e c o ns 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 7
Telefoonnummer clublokaal De Bergerie (Stinzenhal) moet zijn: 06-23835275
• blz 12 Bij BVM/Apollo 01 Cees Timmer (90124) als 1e speler 120 caramboles (i.p.v. 99)
• blz 18 Bij De Bergerie 02 ontbreekt 4e speler Daan Masmeijer (90409) moy 1,629 en 50 car
• blz 36 Bij SPDC/Walzicht 02 staat Tinus de Rouw (95116) ten onterechte vermeld, doorhalen aub.
• blz 37 De Plaats 02 speelt niet mee in deze poule en kan doorgehaald worden
• blz 53 Het lotingsschema van de bekerwedstrijden driebanden is verkeerd afgedrukt.
Team Het Groene Hart 02 (met de bye voor ronde 1) had onderaan moeten staan.
De juiste indeling is: Do. 09-01-2020 B.C.H. 13 02
- De Treffers 03
Do. 09-01-2020 BV Nieuwegein 10 - Het Groene Hart 02
M u t at i es S p el e rs
VERENIGING

NAAM

LIDNR

SPELSOORT

B.C.H ‘13
C.B.H.‘19
Spoorzicht
SPDC/Walzicht
PADOC
De Rooie Reigers
De Plaats
BV Nieuwegein

Peter Vulto
Pieter de Jong
Jouke Bol
Ruud van Doorn
Ad Visser
Les van der Wal
Martin van der Poel
Harry van der Made

91214
93431
95186
93760
95187
95173
95126
95070

BV Nieuwegein

Cengiz Tunc

95188

Het Groene Hart
Het Groene Hart
De Plaats
BV Nieuwegein
De Bergerie

Ron Oostrom
Arie Versluys
Arie Versluys
Freek Heijt
Maurice Soontiens

92704
92713
92713
95189
90426

Driebanden
Driebanden
Libre
Libre
Libre
Libre
Driebanden
Driebanden
Libre
Driebanden
Libre
Driebanden
Driebanden
Libre
Libre

MOYENNE

0,430
0,279
0,800
1,700
1,000
1,000
0,320
0,360
7,500
0,550
1,750
0,492
0,492
0,800
2,580

OMSCHRIJVING

€5 lid, alg. reserve
€5 lid, alg. reserve
nieuw lid, alg. reserve
nieuw lid, alg. reserve
nieuw lid, alg. reserve
nieuw lid, alg. reserve
nwe spelsrt, alg. reserve
nwe spelsrt, alg. reserve
nieuw lid, alg. reserve
nwe spelsrt, alg. reserve
geen lid meer
nieuw lid, alg. reserve
nieuw lid, alg. reserve
nieuw lid, alg. reserve

M u t at i es T e am s
VERENIGING

NAAM

LIDNR

SPELSOORT

C.B.H.’19
De Plaats
Houten/De Engel
BV Nieuwegein
De Treffers
PADOC
BV Nieuwegein
De Biezen
‘t Scheepje
Het Fust
BV Nieuwegein
De Plaats
De Treffers
De Biezen
C.B.H. ‘19
SPDC/Walzicht
C.B.H. ‘19
De Poedel
PADOC

Jan van Woudenberg
Gert Hek
Ton Vonk
Harjan Hooijen
Marcel ‘t Lam
Luc Stal
Jan Willem vd Hoven
Cees van Wijk
Eric Stelling
Rene van Angelen
Henny Gijsbertsen
Huib Hek
Alfons Lieverse
Bert Vroege
Raymond Derks
Ruud van Doorn
Harry van den Berg
Harry de Jong
Marnix de Kruijf

95184
95165
95176
92128
92019
95169
95020
95171
95180
95182
95185
95166
92014
90816
91424
93760
95164
95055
93762

Driebanden
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Driebanden
Libre
Driebanden
Libre
Kader 57/2

MOY OUD / NIEUW
(AANTAL PARTIJEN)

0,400 / 0,292 (na 4 partijen)
1,100 / 0,941 (na 4 partijen)
2,100 / 2,340 (na 4 partijen)
3,060 / 3,419 (na 4 partijen)
1,010 / 1,178 (na 4 partijen)
3.500 / 2,543 (na 4 partijen)
1,750 / 1,550 (na 4 partijen)
1,000 / 1,111 (na 4 partijen)
1,000 / 0,525 (na 4 partijen)
1,500 / 1,783 (na 4 partijen)
1,100 / 0,983 (na 4 partijen)
1,101 / 0,818 (na 4 partijen)
2,580 / 2,155 (na 4 partijen)
1,700 / 1,029 (na 4 partijen)
0,385 / 0,642 (na 4 partijen)
1,700 / 2,155 (na 4 partijen)
0,420 / 0,594 (na 4 partijen)
3,811 / 4,316 (na 4 partijen)
9,000 / 13,304 (na 4 partijen)
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v e r v ol g M ut a t i es T ea m s
VERENIGING

NAAM

LIDNR

SPELSOORT

De Plaats
BV Nieuwegein
De Rooie Reigers
De Treffers
De Holle Bolle Gijs
Spoorzicht
C.B.H. ‘19
De Plaats
PADOC
BV Nieuwegein
BV Nieuwegein
De Biezen
De Treffers
De Plaats
Holle Bolle Gijs
BV Nieuwegein
PADOC
De Treffers
De Plaats
De Rooie Reigers

Eduard Kolfschoten
Rudi Kok
Les van der Wal
Marcel ‘t Lam
Ton Peltenburg
Jouke Bol
Raymond Derks
Martin van der Poel
Luc Stal
Rudi Kok
Henny Gijsbertsen
Bert Vroege
Alfons Lieverse
Huib Hek
Ton van Peltenburg
Tom de Beer
Sjaak Rijke
Alfons Lieverse
Huib Hek
Les van der Wal

95177
95156
95173
92019
95174
95186
91424
95126
95169
95156
95185
90816
92014
95166
95174
92103
95037
92014
95166
95173

Libre
Libre
Driebanden
Libre
Driebanden
Libre
Driebanden
Driebanden
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Driebanden
Libre
Driebanden
Libre
Libre
Driebanden

MOY OUD / NIEUW
(AANTAL PARTIJEN)

0,600 / 0,888 (na 4 partijen)
1,250 / 1,076 (na 8 partijen)
0,320 / 0,251 (na 4 partijen)
1,178 / 1,055 (na 8 partijen)
0,290 / 0,259 (na 4 partijen)
0,800 / 0,973 (na 4 partijen)
0,642 / 0,507 (na 8 partijen)
0,320 / 0,199 (na 4 partijen)
2,543 / 2,875 (na 12 partijen)
1,076 / 1,213 (na 12 partijen)
0,983 / 1,126 (na 12 partijen)
1,029 / 1,147 (na 12 partijen)
2.155 / 2,391 (na 8 partijen)
0,818 / 0,979 (na 8 partijen)
0,259 / 0,302 (na 8 partijen)
3,090 / 2,757 (na 12 partijen)
0,342 / 0,382 (na 12 partijen)
2,391 / 2,706 (na 12 partijen)
0,979 / 1,100 (na 12 partijen)
0,251 / 0,196 (na 8 partijen)

M u t at i es V e re n i gi n ge n
VERENIGING

OMSCHRIJVING

Het Knooppunt

Nieuwe secretaris: Jack het Lam (jackhetlam@gmail.com, 06-5114 7037)
Nieuwe bestuursleden:
secretariaat: Jan Willem van den Hoven. (bvnieuwegein@wbb-omstreken.nl, 0653668965), competitieleider: Harjan Hooijen (hooijen@caiway.nl, 06-34280943)
De resterende thuiswedstrijden worden voortaan op de dinsdag gespeeld bij
Café Bonje, Anna van Burenstraat 11, 3411 AH LOPIK.

BV Nieuwegein
De Holle Bolle Gijs

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

TEAM

B2 poule B

De Rooie Reigers 04

B2 poule B

De Rooie Reigers 03

C3 4-tallen
poule A

Het Pikeetje 01

REDEN

Dispensatie voor aantal dubbelpartijen i.v.m. blessure.
De dispensatie is per 18 november ingetrokken.
De dispensatie voor het aantal dubbelpartijen is per 27 januari
verlengd tot het einde van het seizoen.
I.v.m. het uitvallen van twee vaste spelers wordt er dispensatie
verleend voor het spelen van meer dan 3 dubbelpartijen.
Er zijn geen reserves meer beschikbaar voor dit team.

M u t at i es B e k er c om pe t i t i e
KLASSE

OMSCHRIJVING
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