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Samen biljarten geeft meer effect!

Wedstrijdzaken Commissie Breedtesport

Nieuwegein, 5 februari 2019
Aan de besturen van de districten en gewesten van KVC
Geacht bestuur,
De Wedstrijdzaken Commissie Breedtesport is de laatste maanden heel druk bezig geweest om
passende tabellen voor de persoonlijk imperatieve kampioenschappen te 2019-2020 te
ontwikkelen.
Tevens is het reglement voor deze kampioenschappen, het WRPK, (Wedstrijd Reglement
Persoonlijke Kampioenschappen) aanzienlijk ingekort en beter leesbaar gemaakt.
Ik heb dan ook het genoegen om deze documenten in de bijlagen aan jullie aan te bieden.
Wat betreft het reglement hebben we de tekst eenvoudiger gemaakt en alleen de essentiële
zaken weergegeven. Het is de bedoeling dat we met dit reglement een aantal jaren vooruit
kunnen.
De intervaltabellen voor de persoonlijke kampioenschappen in het avondbiljarten en voor het
dagbiljarten corresponderen met de intervaltabellen van de Landscompetitie.
Het verschil in de te maken caramboles in zowel de teamcompetitie als de persoonlijke
kampioenschappen horen hierbij tot het verleden.
De enige klasse die nog met een vast aantal te maken caramboles speelt, is de hoofdklasse
libre.
Nieuwe opzet hoofdklassen libre, bandstoten en driebanden-klein
Een verdere wijziging in de PK is dat alle hoofdklassen districtsoverstijgend zijn. Dit betekent dat
de spelers in deze klassen inschrijven in het eigen district waarna de wedstrijdleider van dat
district de namen doorgeeft aan de gewestelijke wedstrijdleider. Deze maakt een poule-indeling
waarbij de spelers zoveel mogelijk in hun district de voorwedstrijden spelen. De resultaten van
de voorwedstrijden worden weer doorgegeven aan de gewestelijke wedstrijdleider. Deze maakt
van alle deelgenomen spelers een ranking aan de hand van het gespeelde gemiddelde en het
aantal behaalde partijpunten. De eerste acht spelers spelen dan een gewestelijke finale om uit
te maken wie naar het NK gaat.
Bovenstaande procedure geldt voor beide afdelingen in een gewest, zodat we na de
gewestelijke finales met 8 spelers het NK kunnen spelen.
De commissie heeft voor deze opzet gekozen omdat veel districten te weinig spelers hebben die
in de hoofdklasse uitkomen.
De verschillende gewestelijke kampioenschappen in deze klasse kunnen door de gewesten bij
toerbeurt aan de onder hen ressorterende districten worden toegewezen.
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INSCHRIJVING

De districten die met vaste aantallen caramboles in de PK willen blijven spelen, mogen dat op
grond van hun autonomie doen. Hierbij moet wel vermeld worden dat in de
vervolgkampioenschappen met intervallen gespeeld zal worden.
Zoals al eerder is besproken, gaan we de PK’s met intervallen voor een periode van 2 seizoenen
spelen. Daarna volgt een evaluatie. In de daaropvolgende ALV zullen we de beslissing nemen
om met het spelen met intervallen door te gaan of dat we terugkeren op onze schreden.
Vaststellen startgemiddelde
Het vaststellen van het startgemiddelde waarmee we steeds in elk volgend onderdeel van een
kampioenschap moeten starten en daarmee samenhangend het te maken aantal caramboles is
vereenvoudigd ten opzichte van het spelen met intervallen, zoals we dit nu nog doen in de
vijfde klasse libre. In de meegestuurde reglementen WRPK 2019-2020 wordt dit nader
uitgelegd.
Wij kunnen ons voorstellen dat na het lezen van dit begeleidend schrijven alles nog niet geheel
duidelijk is. Wij zijn dan ook van plan om in den lande, ruim vóór de aanvang van het nieuwe
seizoen, de wedstrijdleiders van de districten uit te nodigen om deze nieuwe materie aan hen
uit te leggen.
Ik wil namens jullie allen de commissie WCB bedanken voor hun inzet om dit allemaal op tijd te
realiseren. Tevens wil ik degenen die het reglement herschreven hebben bedanken voor deze
grote ingrijpende operatie in het belang van alle biljarters van de KVC.
Met vriendelijke groet,
Piet Verschure
Portefeuillehouder Breedtesport KVC
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