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Bestuursbesluit competitie en kampioenschappen
Naar aanleiding van het advies en de oproep van de autoriteiten, het RIVM en
NOC*NSF is de competitie 15 maart 2020 vanwege de verspreiding van het
Covid-19 virus stilgelegd.
Het kabinet maakte op 6 mei de vervolgstappen bekend voor de terugkeer
vanuit de intelligente lockdown richting 'normaal'. Onder voorbehoud dat het
aantal besmettingen niet oploopt en dat er uiteraard aan de richtlijnen gehoor
wordt gegeven kunnen we op 1 september weer gaan biljarten.
Omdat het nog erg onduidelijk is of iedereen zich veilig genoeg voelt om weer
te gaan biljarten en het ook nog niet bekend is of alle locaties aan alle
richtlijnen kunnen en willen voldoen gaan we eerst “proefdraaien” door vanaf
september de resterende wedstrijden van de competitie 2019-2020 te spelen.
Afhankelijk van de bevindingen gaan we aansluitend de
teamkampioenschappen en de finale PK driebanden spelen.
Eind oktober zou dan duidelijk moeten zijn wat de stand van zaken is en willen
we een nieuwe competitie starten. Dit zal dan in een verkorte vorm zijn zodat
we, net als in voorgaande jaren, in mei 2021 met de nieuwe competitie klaar
zijn.
Omdat er op dit moment nog geen kampioenen bekend zijn en de kascontrole
tot nader order uitgesteld is wordt ook de ledenvergadering uitgesteld tot de
start van de nieuwe competitie.
Ondanks de uitstel van de ledenvergadering kunt u uiteraard reageren op deze
opzet. Vragen of opmerkingen kunt u deze het beste per mail stellen via
info@kempischebiljartbond.nl. Wij zullen er alles aan doen om deze zo snel als
mogelijk te beantwoorden.

Vervolg competitie 2019 – 2020
Het speelschema blijft hetzelfde, alleen de datums worden verschoven.

L1/Klasse 21
Inhaalwedstrijd
5 september: In den Hoek 2 - Poedelvrees 1
Programma
21 maart wordt 19 september
4 april wordt 3 oktober
18 april wordt 17 oktober
2 mei wordt 31 oktober

L2/Klasse 22
Programma
14 maart wordt 12 september
28 maart wordt 26 september
11 april wordt 10 oktober
25 april wordt 24 oktober
9 mei wordt 7 november

L3/Klasse 31
Programma
14 maart wordt 12 september
28 maart wordt 26 september
11 april wordt 10 oktober
25 april wordt 24 oktober
9 mei wordt 7 november

L5/Klasse 51
Inhaalwedstrijd
5 september: EMM 2 - In den Hoek 1
Programma
14 maart wordt 3 oktober (Uit en thuis EMM 2 - In den Hoek 1 wordt dan
verwisseld)
4 april wordt 31 oktober

L6/Klasse 52
Programma
14 maart wordt 19 september
28 maart wordt 17 oktober

L7/Klasse 81
Programma
20 maart wordt 18 september
3 april wordt 2 oktober
17 april wordt 16 oktober
1 mei wordt 30 oktober

L8/Klasse 82
Inhaalwedstrijden
4 september: Zwaluw 5 - Heuveltje 6,
9 oktober: Den Hoek 8 - Zwaluw 5
Programma
20 maart wordt 18 september
3 april wordt 2 oktober
17 april wordt 16 oktober
1 mei wordt 30 oktober

L9/Klasse 83
Inhaalwedstrijden
4 september: Steeds Beter HM 4 - Entre Nous 2
4 september: Zwaluw 6 - Centrum 2
16 oktober: Steeds Beter HM4 - Heuveltje 5
Programma
13 maart wordt 11 september
27 maart wordt 25 september
10 april wordt 9 oktober
24 april wordt 23 oktober

D1/Klasse 91
Programma
23 maart wordt 21 september
6 april wordt 5 oktober
27 april wordt 19 oktober
11 mei wordt 2 november

D2/Klasse 92
Programma
23 maart wordt 21 september
6 april wordt 5 oktober
27 april wordt 19 oktober
11 mei wordt 2 november

D3/Klasse 93
Programma
16 maart wordt 14 september
30 maart wordt 28 september
20 april wordt 12 oktober
4 mei wordt 26 oktober
18 mei wordt 9 november

D4/Klasse 94
Inhaalwedstrijd
7 september: Caves 3-Koster 9
Programma
16 maart wordt 14 september
30 maart wordt 28 september
20 april wordt 12 oktober
4 mei wordt 26 oktober
18 mei wordt 9 november

De nieuwe speeldata staan nu ook op biljartpoint.nl

Verantwoord biljarten
Bij biljarten zijn er weinig contactmomenten en is dus betrekkelijk veilig mits er
maatregelen getroffen en gehanteerd worden.
Hierbij kan gedacht worden aan de volgende uitgangspunten:
• Ballen worden, indien nodig, tijdens de wedstrijd alleen door de arbiter
aangeraakt.
• Ballen worden uitsluitend tijdens het inspelen door de betreffende speler
aangeraakt.
• Ballen worden 3 x per wedstijd gedesinfecteerd; Voor aanvang van de
wedstijd en na het inspelen door iedere speler.
• Iedere speler gebruikt zijn eigen materiaal (keu en krijt) en neemt deze altijd
mee terug naar zijn stoel.
• De arbiter gaat zover mogelijk van de tafel staan.
• Er staat altijd maar één speler tegelijk aan de tafel.
• De tegenstander, die niet aan de beurt is, moet plaatsnemen op minimaal 1,5
meter afstand van de zitplaats van de andere speler en de tafel. Bovendien
zorgt hij ervoor, dat deze afstand tijdens het spel van de tegenstander in stand
blijft. Pas als de speler is gaan zitten, mag de tegenstander opstaan en de beurt
vervolgen.
Het voldoende afstand houden door de teamgenoten en het al dan niet samen
reizen door teamgenoten valt onder de verantwoordelijkheid van iedereen
persoonlijk.
Protocollen Horeca, gemeenschapshuizen etc.
Iedere biljartlocatie kan eigen veiligheidsmaatregelen getroffen hebben en
deze dienen gerespecteerd te worden.
Preventieve maatregelen RIVM-voorwaarden (voor iedereen)
• Was voor en na het spelen je handen.
• Schud geen handen.
• Na toiletbezoek verplichten handen wassen.
• Hoest en nies in de binnenkant van je elle boog.

• Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg
op een veilige plek.
• Blijf altijd thuis bij gezondheidsklachten en ook als iemand in jouw
huishouden koorts (38 graden +) en/of benauwdheidsklachten heeft.
Uiteraard hebben wij veel vertrouwen in het gezonde verstand van onze leden
en gaan ervan uit dat zij letten op hun eigen gezondheid alsmede de
gezondheid van andere biljarters.
Blijf gezond en mocht u aanvullende vragen hebben dan horen wij dat graag.

Wijziging speellocatie
BV Nooit Volleerd is verhuisd van Cafe de Tierelier in Bergeijk naar:
Café De Stap, Hasselsestraat 3, 5575 CG Luyksgestel, 0497-336163
De resterende wedstrijden van de huidige competitie worden in Café de Stap
gespeeld. Het kan zijn dat er in onderling overleg nog wijzigingen plaatsvinden
in het speelschema omdat nu zowel Nooit Volleerd als ’t Heuveltje hun
competitie spelen op de twee biljarttafels in Café de Stap.

Seizoen 2019-2020
Toegevoegde reservespelers
Libre
Vereniging
Nummer Naam
de Keu
32068 Cor Kemerink
de Keu
32067 Dirk van Limpt
SB/Gouden Leeuw 57024 Frits van Montfort
SB/Gouden Leeuw 61029 Ronald Braber
Poedelvrees
54074 Peter Rademakers
Entre Nous
23032 Jurgen Hendriks
Entre Nous
23033 Geerts Vosters
De Zwaluw
64064 Kees van Beers

Car.
30
14
30
27
16
14
17
14

Nieuw
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

*
*
*
*
*
*
*
*

Driebanden
Vereniging
Nooit Volleerd

Car.
12

Nieuw
Ja

*

Nummer Naam
44032 Christ Brands

* al vermeld in vorige nieuwsbrieven

Gewijzigde gemiddeldes nieuwe spelers
Libre
Vereniging
De Keu

nummer naam

nieuw klasse

`t Huukske
Poedelvrees
In den Hoek

32063
42200
54073
31028

Gaby Tielemans
Maikel Dijkmans
Bert Olislagers
Johan Bergmans

22
62
24
53

L3/31
L3/31
L1/21
L1/21

*
*
*
*

Driebanden
Vereniging
Driebandenclub Zilst
De Poedelaars
B.I.O.S.

nummer
31011
51196
11019

naam
Joop van Baren
Willard Bogers
Tim Peeters

nieuw
27
25
22

klasse
D1/91
D2/92
D2/92

*
*
*

* al vermeld in vorige nieuwsbrieven

PK Driebanden
Voor de PK Driebanden zijn de voorrondes gespeeld maar de finale is nog niet
gespeeld vanwege de coronacrisis.
Hieronder de zes poulewinnaars die de finale hopelijk later dit jaar nog zullen
spelen.
Nr
1
2
3
4
5
6

Deelnemer
Toon Luijten
Frans van Zitteren
Cees Tummers
Ad Gevers
Johan Bergmans
Ad Hendriks

Car.
9
12
13
14
15
17

Loting Burgmans Biljart Bokaal 2019-2020
1ste ronde
1. Klasse 51
2. Klasse 31
3. Klasse 82
4. Klasse 83

-

Klasse 52
Klasse 22
Klasse 21
Klasse 81

2de ronde
1. Winnaar 1 eerste ronde - winnaar 3 eerste ronde
2. Winnaar 2 eerste ronde - winnaar 4 eerste ronde
Finale (5 tal)
1. Winnaar 1. tweede ronde - winnaar 2. tweede ronde

Loting Rie Vromans Bokaal 2019-2020
1ste ronde
1. Klasse 92
2. Klasse 94

- Klasse 93
- Klasse 91

Finale
1. winnaar 1. eerste ronde - winnaar 2. eerste ronde
De bekerwedstrijden worden gespeeld bij het team dat vooraan staat. Kan dit
niet op die datum mag het ook bij de uitspelende vereniging of in onderling
overleg op een andere datum.
De wedstrijd dient gespeeld te zijn voor de nieuwe speelronde.
Er dient met 4 of 5 spelers gespeeld te worden voor libre afhankelijk van de
normale bezetting en dus uitgaande van het hoogste aantal (finale altijd 5 tal)
en 3 spelers voor driebanden. Uiteraard mogen er wel reserves ingezet worden
en in onderling overleg dubbel gespeeld.
Tellen en schrijven gebeurd in principe door de thuisspelende vereniging. Maar
mag natuurlijk ook samen gedaan worden, of door andere leden van de
thuisspelende vereniging.
De finale is op een nader te bepalen, neutrale plaats.

Aanmelden nieuwe leden
Er bestaat regelmatig onduidelijkheid over het aanmelden van nieuwe leden
gedurende het seizoen.
Deze kunnen per mail aangemeld worden bij
webmaster@kempischebiljartbond.nl met aanlevering van de volgende
gegevens:
- Vereniging
- Team /reserve libre/reserve driebanden
- Voorletter(s)
- Voornaam
- Tussenvoegsel
- Achternaam
- Adres
- Postcode
- Woonplaats
- Telefoon
- Email
- Geboortedatum
- Geslacht
- Moyenne Libre (minimum 0,700)
- Moyenne Driebanden (minimum 0,250)

