
District Eem-en Flevoland 
 

Aan: Alle verenigingswedstijdleiders 

       Overige ontvangers van dit schrijven 

 

Van: Wedstrijdcommissie Eem-en Flevoland 

 

Geachte wedstrijdleiders, 

Hierbij wordt u uitgenodigd om de wedstrijdleidersvergadering bij te wonen 

Deze vergadering wordt gehouden op:   woensdag 18 april 2022 

      Burg. Buining Sportpark 

      BV’75 Leusden 

       

 Aanvang: 20.00 uur 

Agenda: 

1. Opening door de voorzitter 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

3. Notulen wedstrijdleidersvergadering d.d. 25-04-2018 

4. Evaluatie competitie 2021/2022 

5. K.N.B.B. zaken 

6. Uitslag enquête Werkgroep Biljart Ontwikkeling (WBO) 

7. Wijzigingen/aanvullingen competitiereglement 

8. Wijzigingen/aanvullingen reglement PK 

9. Behandeling voorstel bestuur ten aanzien van herziening systeem ter bepaling 

van de eindstand in de diverse klassen PK. Zie toelichting.   

10. Behandeling voorstellen door verenigingen ingediend.  

11. Bespreking concept wedstrijdkalender 2022-2023  

12. Vaststelling datum inschrijving competitie 

13. Arbitrage/Arbiterscursus 

14. Rondvraag 

15. Sluiting 

 

 

Indien u speciale zaken besproken wilt hebben, dan dient u die schriftelijk voor 10 april 

in te dienen bij de secretaris van het district. 

Deze vergadering heeft geen beslissingsbevoegdheid. De genomen besluiten worden 

bekrachtigd op de voorjaarsvergadering van het district. 

Er is voor deze vergadering geen opkomstplicht, maar wij wijzen u erop dat de afwezige 

verenigingen geacht worden zich te conformeren met de genomen besluiten en dat zij 

zich op de hoogte moeten stellen van het besprokene; zij kunnen zich nimmer beroepen 

op onwetendheid. 

 

Vr. gr. 

 

R. J. Slim, secretaris 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Toelichting agendapunt 9. 

 

Door het spelen met intervallen is het voor een speler, die in de “onderkant” van een 

klasse speelt makkelijker om boven zijn of haar moyenne te spelen dan voor een 

“hogere” speler. In de praktijk blijkt dan dat deze spelers over het algemeen bovenin de 

ranglijst van percentage moyenne eindigen. 

Zo gebeurt het nu regelmatig dat een speler met slechts 2 gewonnen partijen (van de 6 

te spelen partijen) nu in de finale staat, terwijl een speler met 4 of 5 gewonnen partijen 

buiten de boot valt. Dit voelt natuurlijk als onrechtvaardig aan, temeer daar het 

uiteindelijk om het winnen van partijen gaat. 

Nu weegt het percentage moyenne voor het bepalen welke spelers in de finale komen 

onevenredig zwaar ten opzichte van het behaalde aantal winstpunten. 

 

Om een eerlijkere eindrangschikking te krijgen stelt het bestuur voor om de kolom met 

het aantal punten behaald door het aantal winstpunten met de factor drie te 

vermenigvuldigen. Bij deze rekenmethode eindigt een speler die bijvoorbeeld 2 partijen 

heeft gewonnen, maar een hoog percentage moyenne heeft gespeeld niet bij de eerste 8 

in de eindrangschikking. 


