Extra Nieuwsbrief seizoen 2019 – 2020
22 mei 2020

bevat alleen nieuwe informatie
INLEIDING
Het ziet er naar uit dat de beperkende maatregelen van de coronacrisis voorzichtig afgebouwd gaan worden.
Er breekt een tijd van hoop aan. In de eerste plaats de hoop dat al onze biljarters en lokaalhouders gezond
zijn gebleven. Maar ook de hoop dat de versoepelingen het mogelijk maken dat onze zwaar getroffen
lokaalhouders de deuren weer kunnen openen. En natuurlijk dat alle biljarters van de WBB-verenigingen
weer voorzichtig op het groene laken aan de gang kunnen, zodat ze hun vorm weer terug hebben als het
nieuwe seizoen van start gaat.
KAMPIOENEN COMPETITIE 2019-2020
Het bestuur heeft besloten om de laatste tussenstand (t/m speelweek 20) als de eindstand van de competitie te
beschouwen. Dat betekent dat we na de zomer de volgende kampioenen gaan huldigen:
Klasse

poule kampioen

2e plaats

3e plaats

B2 driebanden

A

Het Groene Hart 02

B.C.H.’13 01

PADOC 14

B2 driebanden

B

H.W.P.B. 02

De Rooie Reigers 04

C.B.H.’19 02

C1 hoofdklasse libre

A

BV Nieuwegein 02

PADOC 02

BVM/Apollo 01

C2 viertallen libre

A

De Treffers 01

SPDC Walzicht 01

De Bergerie 02

C3 viertallen libre

A

Het Knooppunt 01

Poortdijk 02

Poortdijk 01

C3 viertallen libre

B

B.V.L. 01

De Biezen 01

Het Knooppunt 02

C2 drietallen libre

A

Houten/De Engel 02

PADOC 05

PADOC 03

C3 drietallen libre

A

Het Fust 01

PADOC 07

PADOC 09

C3 drietallen libre

B

BV Nieuwegein 09

PADOC 12

Het Fust 02

AANPASSING MINIMA C1 HOOFDKLASSE
De bijeenkomst van de C1 teams op 18 maart kon niet doorgaan. Daarom heeft het bestuur op grond van de
eerdere feedback van de C1 teams de volgende wijzigingen aangebracht:
Minimum Libre
70 car.
Minimum Kader
100 car.
UITGESTELDE BEKERFINALE
Zoals al eerder is aangekondigd houden we de bekerfinale 2019-2020 alsnog bij PADOC in september. Door
de corona situatie kunnen we er niet het gebruikelijke grote evenement van maken. Daarom zal de finale
over twee zondagen verdeeld worden. En wel als volgt:
De Bergerie 01 – BV Nieuwegein 01
PADOC 03 – PADOC 04
PADOC 13 – Het Groene Hart 02

Zondag 6
september

Hoofdklasse
Libre drietallen
Driebanden

Zondag 20
september

Libre viertallen hoog
Libre viertallen laag

Poortdijk 01 – Het Heicop 01
De Biezen 01 – B.V.L. 01

______________________________________________________________________________________
Internet: www.wbb-omstreken.nl

Pagina 1 van 2

secretariaat: algemeen-secr@wbb-omstreken.nl

NIEUWE SEIZOEN
Inmiddels zijn de voorbereidingen van dat nieuwe seizoen in volle gang. Alle team-opgaven zijn, wederom
met assistentie van Jac van Bommel, gecontroleerd en verwerkt. De komende weken worden de
vervolgstappen in het proces gezet. Onze vriend Frans van Hoeve uit Amsterdam gaat ons competitierooster
programmeren. Daarna gaan alle gegevens naar BiljartPoint en tot slot wordt de kopij voor het boekje
samengesteld en aangeleverd bij de drukkerij.
COMPETITIE 2020-2021
• Voor het komende seizoen hebben zich 90 teams ingeschreven, 3 minder dan afgelopen seizoen.
De verdeling over de poules is als volgt:
C1
C2 viertallen
C3 viertallen poule A
C3 viertallen poule B
•
•
•

10
10
10
11

C2 drietallen
C3 drietallen poule A
C3 drietallen poule B
B2 poule A
B2 poule B

9
9
9
11
11

Er worden 20 wedstrijden ingedeeld, dus in de poules met 9 of 10 teams zullen extra wedstrijden
worden toegevoegd door het programma dat ons rooster maakt.
De start van de competitie staat ingepland voor maandag 21 september.
De poules met 10 teams hebben 20 ronden nodig en spelen hun laatste wedstrijd in de week van 15
maart 2021. Voor de poules met 11 teams (22 ronden) is dat in de week van 29 maart. Voor de
poules met 9 teams (23 ronden) is het de week van 12 april. De week ervoor (Pasen) zijn er geen
wedstrijden gepland.

BEKERCOMPETITIE 2020-2021
• Er hebben zich 81 teams ingeschreven (1 meer dan afgelopen seizoen). De verdeling is als volgt:
Hoofdklasse
Libre viertallen*
Libre drietallen
Driebanden

•

10
25
25
21

*) Op de halfjaarvergadering van 10 januari heeft het bestuur aangekondigd dat zij op de ALV zal
voorstellen om de viertallen niet langer te splitsen in een klasse Libre hoog en Libre laag. Deze
klassen worden samengevoegd tot één bekerklasse Libre viertallen. Er bestaat dan geen ongelijkheid
meer tussen viertallen en drietallen. Omdat de ALV pas ná de indeling van de competities gehouden
kan worden heeft het bestuur de beslissing hierover zelf genomen. De beslissing is gebaseerd op de
discussie over dit onderwerp in de halfjaarvergadering.
De speelronden zijn als volgt:
voorronde
1e ronde
2e ronde
3e ronde
finale

week van 19 oktober
week van 14 december
week van 4 januari
week van 15 februari
zondag 25 april bij RCN Nieuwegein

GERT ZWESERIJN BANDSTOOTTOERNOOI AFGELAST
Het toernooi dat begin september voor de 8e keer gehouden zou worden gaat niet door. De organisatoren
gaan er van uit dat het niet nog verantwoord is. Bovendien zullen veel spelers er nog niet aan toe zijn om aan
zo’n grootschalig evenement mee te doen.
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