Gewijzigd reglement d.d. 07-10-20
seizoen 2020/2021 i.v.m. maatregelen
tijdens coronacrisis.

Wijzigingen d.d. 07-10-20
Dinsdag 6 oktober j.l. hebben een aantal bestuursleden die belast zijn met de
wedstrijdzaken overleg gepleegd over het hervatten van de landscompetitie.
Aanleiding is het feit dat veel verenigingen/spelers hebben aangegeven het jammer
te vinden dat we weer niet kunnen biljarten.
Om weer te kunnen biljarten hebben we navolgende besloten:
De landscompetitie wordt met onmiddellijke ingang hervat op maandag 12
oktober a.s. met de volgende wijzigingen.
De aanvangstijd wordt 18:30 uur.
Bij libre maximaal 30 beurten.
Bij driebanden maximaal 40 beurten.
Als speler A na 30 c.q. 40 beurten het aantal te maken caramboles niet heeft
behaald dan speelt speler B de gelijkmakende beurt vanuit de positie waar speler A
de ballen heeft achtergelaten.
Als speler A in de 30e c.q. 40e beurt zijn aantal te maken caramboles bereikt heeft
dan speelt speler B de gelijkmakende beurt vanaf acquit.
Puntentelling zal plaatsvinden conform artikel 10 van het reglement landscompetitie.
De wedstrijden worden hervat met het programma van week 42.
De nog te spelen wedstrijden van de laatste twee weken kunnen worden ingehaald
voor 27 november of te wel halverwege seizoen.
De teamleiders moeten zelf de nieuwe speeldatums van de inhaalwedstrijden in
Biljartpoint aanpassen. Dit geld uiteraard ook voor eventuele wijzigingen van
speeldatum en aanvangstijden voor de rest van het seizoen zoals normaal
gebruikelijk.
Biljartpoint is op de hoogte gesteld van de herstart van de competitie. Het kan zijn
dat de aanvangstijden voor a.s. maandag nog niet gewijzigd zijn.
We realiseren ons dat het niet voor iedereen even gemakkelijk zal zijn. We realiseren
ons ook dat het misschien niet in elk lokaal mogelijk is om vroeger te beginnen.
Maar met een beetje goede wil moet dat toch kunnen lukken.
Enkele voorbeelden: Aanvangstijden mogen in onderleg overleg gewijzigd worden,
wedstrijdavonden kunnen eventueel verplaatst worden naar de middag of desnoods

naar het weekend, de mogelijkheid tot het spelen van dubbelpartijen blijft uiteraard
van kracht.
We vragen de teamleiders van de thuisspelende teams om het initiatief te nemen en
in overleg met de tegenstanders een nieuwe datum te prikken.
Tot slot de corona maatregelen zoals vermeld in het protocol van de KNBB blijven
van kracht.
Zijn er nog vragen of andere op/aanmerkingen mail deze dan
naarAVG@knbbmaastricht.nl Ik zal ze meteen doorsturen naar de wedstrijdleider.
Aangepast reglement d.d. 06-09-2020
Ontwikkeling Covid-19 blijft vooralsnog onzeker. Wat betekent dit voor u als biljarter,
en wat is de rol van ons als district?
Het virus waart nog altijd rond, en op veel plekken op de wereld zelfs in toenemende
mate. Wanneer u gaat biljarten, dan kunt u erop vertrouwen dat uw lokaliteit er alles
aan heeft gedaan om te voldoen aan de richtlijnen – maar neem dan wel zelf ook de
geldende regels in acht! Dus heeft u klachten blijf thuis en laat u zo snel mogelijk
testen; houd sowieso 1,5 meter afstand, en was vaak uw handen.
Aanvullend op de reglementen gelden de bepalingen in het wedstrijdprotocol en
verantwoord biljarten. Het protocol van NOC*NSF, KNBB en KHN zijn leidend.
Het districtsbestuur KNBB Maastricht e.o. heeft tijdens de bestuursvergadering d.d.
17 juli 2020 onderstaande besluiten genomen:
1 De landscompetitie wordt gespeeld met drietallen. Dat betekent dat een team
moet bestaan uit minimaal drie en maximaal acht spelers. Stel uw teams dusdanig
samen dat er in elk geval een aantal van minimaal drie spelers (liefst vier) aan het
eind van het seizoen vier wedstrijden heeft gespeeld. Enerzijds om een
aanvangsmoyenne voor volgend seizoen te hebben en anderzijds om eventueel
afgevaardigd te worden naar een Gewestelijke of Nationale finale.
Om meer ruimte te creëren in de wedstrijdagenda zal er komend seizoen geen
bekercompetitie gespeeld worden. Of er aan het eind van het seizoen wel een
bandstootcompetitie gespeeld gaat worden hangt af van het verloop van de
landscompetitie.
2 Vanwege mogelijk meer uitval van spelers door ziekte hebben we de mogelijkheid
tot het spelen van dubbelpartijen als volgt uitgebreid:
Elke speler van een team mag maximaal 5 dubbelpartijen spelen. Voor dit seizoen
wordt er geen handicap toegepast voor de dubbel te spelen partij.
Het maakt dus voor de samenstelling van het team niet uit welke speler de dubbel
partij speelt. De speelvolgorde zoals aangegeven in Biljartpoint is bepalend.
Voorwaarde is dat voor aanvang van de wedstrijden is vastgesteld welke de
dubbelpartij speelt. Van alle gespeelde partijen, ook de dubbelpartijen, tellen de
moyennes gewoon mee voor de herziening halverwege en einde competitie. Dit geldt
ook voor spelers die in meerdere teams of verenigingen spelen.
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3 Wat te doen wanneer zich een situatie voordoet waarbij spelers het niet
verantwoord vinden om in de aangetroffen omstandigheden te biljarten. Op de
eerste plaats gaan we ervan uit dat de thuisspelende vereniging samen met de
lokaalhouder de mogelijkheid biedt om veilig te kunnen biljarten. Als het bezoekende
team vindt dat veilig biljarten onder de aangetroffen omstandigheden niet mogelijk is
dan is het thuisspelende team verplicht om de situatie, indien noodzakelijk, aan te
passen. Lukt dat niet dan wordt de wedstrijd niet gespeeld en op een latere datum,
wanneer veilig biljarten wel mogelijk is, vastgesteld. Er kan ook een onveilige situatie
ontstaan in de loop van de avond. Bijvoorbeeld het wordt ineens erg druk in het
lokaal waar gebiljart moet worden. Op dat moment kunnen de wedstrijden worden
stilgelegd c.q. beëindigd. De teamleiders overleggen met de lokaalhouder of veilig
verder biljarten nog tot de mogelijkheden gaat behoren. Als dat niet lukt worden de
wedstrijden afgebroken en op een latere datum, wanneer veilig biljarten wel mogelijk
is, uitgespeeld. De partijen welke uitgespeeld waren op het moment van afbreken
worden niet overgespeeld. De partij die bezig was tijdens het beëindigen van de
wedstrijd wordt niet hervat maar in zijn geheel overgespeeld. Het is wel van belang
dat er wordt vastgesteld op welk moment de wedstrijd is stilgelegd. Wanneer een
wedstrijd voortijdig wordt afgebroken is het wel wenselijk dat er op een nieuwe
vastgestelde datum dezelfde spelers de wedstrijden verder afwerken zoals boven
omschreven. In alle onder punt drie genoemde gevallen moeten beide teamleiders
op het wedstrijdformulier omschrijven wat de reden van het niet spelen of uitspelen
van de wedstrijd is. Het door beide teamleiders getekende exemplaar kan per mail
naar de wedstrijdleider worden gestuurd. Het is belangrijk dat dit gebeurt zodat de
wedstrijdleider inzicht heeft in welke lokalen het regelmatig fout gaat. Zodat hij daar
op kan anticiperen.

Het is voor komend seizoen van heel groot belang dat we daar als volwassen
mensen mee omgaan. Het gaat tenslotte niet alleen om uw eigen gezondheid maar
ook om de gezondheid van uw medemensen. We moeten de gezondheid maar eens
voor een seizoen laten prevaleren boven het kampioen worden. Laten we blij zijn dat
we weer gezellig en hopelijk voor een heel seizoen kunnen biljarten.
4 Voor aanvang van de partijen wordt er getost met een munt of dobbelsteen.
Met een munt heeft de thuisspelende vereniging kop. Met een dobbelsteen heeft de
thuisspelende vereniging een even getal.
5 Mocht u of uw vereniging besluiten om (alleen) komend seizoen niet aan de
landscompetitie deel te nemen dan adviseren wij om de leden bij de KNBB om te
zetten in niet-spelende leden. Daardoor blijven ze wel op de ledenlijst staan hetgeen
goed is voor de subsidie van NOC/NSF. De kosten zijn dan € 5,00 KNBB en € 0,00
district. Doe dit wel voor 1 augustus a.s.
Dit geld trouwens ook voor individuele leden die komend seizoen geen competitie
willen spelen maar wel lid willen blijven.
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6 Het is uiteraard mogelijk om eventueel op andere avonden, als het normaliter
minder druk is in het lokaal, de wedstrijd te spelen. In de middaguren kan ook een
optie zijn als beide teams bijvoorbeeld uit personen bestaan die of gepensioneerd
zijn of eventueel een vrije dag hebben. Uiteraard in overleg met de lokaalhouder.
Mochten er naar aanleiding van dit schrijven nog vragen zijn stuur die dan per mail
naar avg@knbbmaastricht.nl
Datum: 21 juli 2020 Het Districtsbestuur.
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