
Nieuwsbrief Betuwse Biljartbond 
 
Elst, 29 september 2008 
 
Aan alle leden 
 
L.S., 
 
Gaarne willen wij U middels deze brief informeren over de start van de competitie en het uitbrengen 
van het eerste boekje.  
 
Onlangs en dus na de laatste Algemene Ledenvergadering hebben wij helaas moeten vernemen dat in 
de B1-klasse, dat uit slechts zes teams bestond, een team zich heeft teruggetrokken. Dit betreuren wij 
ten zeerste. De competitie in de B1-klasse bestaat daarom nu nog maar uit slechts vijf teams. Voor ons 
is dat zojuist reden geweest om te besluiten om de B1-competitie te laten vervallen. Wij kunnen 
immers op grond van zo weinig teams geen aantrekkelijke en een volwaardige competitie bieden, iets 
wat met zes teams ook ter discussie stond. Echter bij vijf teams speelt elk team maar liefst vier keer 
tegen dezelfde tegenstander maar heeft elk team ook vier keer een week vrij in verband met een 
oneven aantal teams. Dat resulteert zonder discussie in een weinig aantrekkelijk competitieverloop. 
 
Daarom hebben wij besloten om niet de voorkeur te geven aan het uitbrengen van het boekje voor a.s. 
zaterdag, wij hebben de drukker hierover geïnformeerd. Het boekje komt zodoende een week later en 
wel op zaterdag 11 oktober a.s. uit. 
 
De oplossing die wij namelijk willen bieden heeft betrekking op alle teams die zich hebben opgegeven 
voor de B1- en B2-klasse. De laatste klasse telt ook slechts zeven teams. Wij willen deze twee poules 
samenvoegen om het spelplezier te verhogen een iedereen een aantrekkelijke competitie te bieden. 
Hier geldt dat de B2-teams thuis op donderdag spelen en uit tegen de andere B2-teams natuurlijk ook 
op donderdag. Voor de B1 teams die accoord gaan en zich kunnen vinden in de samenvoeging 
betekent dit dat deze de thuiswedstrijden naar voorkeur op maandag, dinsdag of donderdag kunnen 
zetten, hetgeen vooraf aangegeven dient te worden. Wij hebben alle verenigingen gevraagd om 
uiterlijk a.s. vrijdag 3 oktober ons in te lichten. Zonder reactie van de verenigingen met teams in de 
B2-klasse, nemen wij aan dat deze zich kunnen vinden in de nieuwe opzet (enkele wedstrijden op 
andere dagen). Let op, wij streven naar een normale competitie van twee wedstrijden tegen elke 
tegenstander. Dat betekent in het uiterste geval dat een B2-team bijvoorbeeld maar vijf uitwedstrijden 
op een andere dag speelt en een team uit de B1-poule naar schatting zeven wedstrijden uit op de 
donderdag. Het een en ander is natuurlijk afhankelijk van de dag die de teams uit de B1-poule als 
speeldag voor de thuiswedstrijden opgeeft. Indien een wedstrijd om welke reden dan ook niet gespeeld 
kan worden bestaat al een regel dat die op een andere dag vooruit gespeeld  kan worden. 
 
Alle competities beginnen in de week van 13 oktober behalve de Driebanden A-klasse : 

8-okt-2008 28-jan-2009 
Beatrix V.O.P. 2 
De Kuul 4 Zeldenrust 
V.O.P. 1 De Kuul 6       vr 
Waalzicht     ma Vrij 
De Klok 1       do t Stuupke 2     di 
De Ploeg De Klok 2       do 
K.O.T.            do t Stuupke 3 

 
Wij hopen dat iedereen zich in deze opzet kunnen vinden en begrip hebben voor de situatie. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de Betuwsebiljartbond, 
Robert van Lemel 


