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Nieuwegein, 8 november 2017
Aan: Besturen en wedstrijdleiders van de districten en gewesten van de
KNBB Vereniging Carambole
Geachte bestuurders,
Nu de overlegrondes met de gewesten achter de rug zijn, en wij veel input hebben
gekregen over o.a. de PK voorstellen, informeren wij u verder als volgt.
De WCB is zich er terdege van bewust dat in biljartend Nederland veel verschillende
meningen en behoeftes zijn ten aanzien van de Persoonlijke Kampioenschappen. Dit
betekent ook dat het feitelijk onmogelijk is om aan ieders wensen tegemoet te komen.
Op basis van signalen uit de districten en inventarisatie van de beschikbare gegevens
m.b.t. inschrijvingen voor de Persoonlijke Kampioenschappen heeft de WCB meerdere
vergaderingen besteed aan het uitwerken van de diverse ideeën.
De belangrijkste argumenten die hebben geleid tot het voorstel:
• Door terugbrengen van het aantal klassen in de persoonlijke kampioenschappen
van de disciplines libre, bandstoten en driebanden wordt ruimte in de
districtswedstrijdkalender gecreëerd. Alle wedstrijden kunnen dan eenvoudig
van september t/m juni binnen één seizoen gespeeld worden;
• Terugbrengen van het aantal klassen heeft tevens tot gevolg dat het aantal
deelnemers per klasse toe zal nemen. Hierdoor worden kampioenschappen
spannender en moet er weer echt gestreden worden voor plaatsing in de finale;
• Stimuleren inschrijving van spelers met een gemiddelde aan de onderkant van
een klasse door het invoeren van intervallen. Er worden veel open toernooien
(niet KNBB) op speelsterkte (interval) georganiseerd, waaraan de deelname
beduidend groter is dan de deelname aan Persoonlijke Kampioenschappen;
• Door de moyennetabel van de landscompetitie tevens toe te passen op de
Persoonlijke Kampioenschappen hebben alle spelers statistisch gezien evenveel
kans om te winnen;
• Door het toepassen van intervallen kan een speler waarvan het gemiddelde in
voorwedstrijden of finale boven de klassegrens uitkomt, het seizoen gewoon in
dezelfde klasse afmaken. Hiermee komen de ingewikkelde regels rondom
degradatie en promotie te vervallen.
• Door een overlap in de bovengrens van de hoogste klasse op districtsniveau en
de ondergrens van de bovenliggende klasse (district-overstijgend) in te voeren
hebben spelers met een gemiddelde in deze zone de keuze in welke klasse zij
inschrijven. Hiermee voorkomen we dat spelers die net boven de bovengrens
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van een districtskampioenschap eindigen, niet meer inschrijven voor de districtoverstijgende klasse;
Hoofdklasse libre en hoofdklasse driebanden-klein worden voortaan districtoverstijgend georganiseerd. De reden hiervoor is dat in veel districten in deze
hoogste klassen nauwelijks nog deelnemers zijn.
Libre extra-klasse en bandstoten hoofdklasse (voorheen 1e klasse) worden
voortaan district-overstijgend georganiseerd;

Voor het spelen van Persoonlijke Kampioenschappen met intervallen kan PK Special
gebruikt worden. Via de website van KVC wordt naast PK Special een Excel programma
beschikbaar gesteld voor de moyenne berekening van voorwedstrijd naar districtsfinale,
van districtsfinale naar gewestelijke finale en van gewestelijke finale naar nationale
finale. Ook zal een handleiding geplaatst worden om de districts- en gewestelijke
wedstrijdleiders te ondersteunen.
Tijdens de overlegrondes met de gewesten hebben wij nog verdere input gekregen op
de voorstellen. In de bijlagen treft u alle verslagen van de overlegrondes aan, alsmede
de allerlaatste versie van de PK-interval voorstellen waarin nog de volgende
aanpassingen zijn gemaakt:
a. Berekening van de ranking (eindstand):
Tot nu toe werd in de persoonlijke kampioenschappen de ranking opgemaakt naar
het aantal partijpunten en vervolgens het behaalde gemiddelde. Dit willen wij niet
wijzigen. Is het aantal behaalde partijpunten gelijk, dan wordt er gekeken naar het
gemiddelde percentage gerelateerd aan het aanvangsgemiddelde van de betreffende
speler in deze wedstrijdcyclus. Is hierna de stand nog gelijk, dan kijken we naar het
hoogste serie percentage in relatie tot het aantal te maken caramboles.
N.B. : Het kan zijn dat districten voor de eindstand het carambole percentage
hanteren in plaats van het gemiddelde percentage. Dit zou dan nog een punt van
discussiezijn. Wij verzoeken u zich hierover te willen uitspreken.
b. Aanvangsinterval driebanden-klein extra klasse en eindinterval driebanden-klein
hoofdklasse. Deze is nu 1.200. Vanuit de overlegronden heeft men gepleit om de
overgang te stellen op 1.100.
c. De term district-overstijgende finales wordt snel verward met gewestelijke finales.
Ze verschillen echter in die zin dat in een gewestelijke finale de beste spelers uit een
district mee doen. Per district mag men dan 1, 2 of meer spelers afvaardigen.
Bij district-overstijgende finales wordt aan de hand van de voorwedstrijden in de
verschillenden districten een ranking opgemaakt waarna de beste 8 spelers deze
finale spelen.
In het kader van zorgvuldigheid hebben wij besloten om tijdens de ALV van 18
november a.s. geen besluit over de voorstellen te nemen om zo de districten ruim de
tijd te geven om dit met hun achterban te bespreken.
Wij achten het van groot belang, dat u de voorstellen met alle verenigingen zult delen.
Graag ontvangen wij uw eventuele opmerkingen uiterlijk 15 januari 2018 per e-mail aan
onze secretaris KVC: horneman57@gmail.com.
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De WCB hoopt dat u begrip heeft voor de argumenten die aan de voorgestelde
wijzigingen ten grondslag liggen en in het belang van de biljartsport in kunt stemmen
met het voorstel.
Laten we deze plannen 2 jaar lang de kans van slagen geven en na anderhalf jaar
gezamenlijk de beslissing nemen of we dit plan willen handhaven, verder doorontwikkelen of terug moeten keren op onze schreden.
Met vriendelijke groet namens de WCB,
Piet Verschure
Voorzitter
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