
Standen en uitslagen van onderlinge competitie op website 

VIa de website van onze biljartvereniging ( www.bvagnes.nl)  zijn voortaan de uitslagen  en het 

programma van de onderlinge competities te zien. 

Hier volgt in het kort een handleiding. 

Ga op de Home-pagina   met de muis over  “CLUB COMPETITIES” en kies in het menu wat dan 

verschijnt voor ONDERLINGE COMPETITIE.  Aan de linkerkant zie je een menu dat betrekking heeft op 

de onderlinge competitie. Rechts zie je het programma.  

PROGRAMMA 

Met een gele achtergrond zijn de kantinediensten aangegeven. Klik je op je naam dan verschijnt het 

programma van jezelf in beeld, inclusief eventueel nog in te halen wedstrijden. Heb je bij één van die 

wedstrijden kantinedienst dan staat dat met een gele achtergrond aangegeven. Ook staat hier je  

telefoonnummer en bij de in te halen wedstrijden ook het telefoonnummer van je tegenstander. 

Handig om snel een nieuwe afspraak te maken. 

INHALEN 

Alle in te halen wedstrijden zie je hier. Klik je hier op een naam dan kom je weer bij het programma 

van 1 persoon zoals beschreven onder PROGRAMMA. 

UITSLAGEN 

Bij het starten zie je alle uitslagen (van de gehele periode) . Kies je een klasse dan zie je alleen de 

uitslagen voor die klasse. Vergeet niet op LAAT ZIEN te klikken. Door voor klasse 0 te kiezen zie je 

weer alle uitslagen. 

STANDEN 

De standen kunnen per klasse en per periode bekeken worden.  Klik je in de standenlijst op een naam 

dan worden alle uitslagen van die persoon getoond, inclusief zijn nieuwe moyenne en aantal te 

maken caramboles bij het begin van de volgende periode/seizoen. Ook het beste moyenne en 

hoogste serie staan in de tabel. 

PLAYOFFS  

Hier is nu nog niets te melden. Uitslagen en standen van playoffs zullen hier worden opgenomen. 

SPELER VAN DE WEEK 

Een nieuw aspect. Elke week wordt  hier een lijst vermeld met 5 spelers die ten opzichte van hun 

moyenne het beste gespeeld hebben. Dit wordt getoond als een percentage van je startmoyenne. 

Een voorbeeld:  Je startmoyenne is 1.20. Je speelt een partij met een moyenne van 2.40. Je hebt dan 

een score van 200 procent. 

De lijst verschijnt steeds voor het hele seizoen. Degene die bovenaan de lijst staat wordt in de 

betreffende week ook vermeld op de Home pagina. 

De speler van de week geldt alleen voor de onderlinge competitie. 

REGELS 

Hier vind je informatie en regelingen omtrent de onderlinge competitie. Informatie over de playoffs 

en de promotie-/degradatieregeling. Ook deze handleiding kan je daar raadplegen. 

Bij (bijna) alle pagina’s verschijnt er een heel korte beschrijving als je met de muis over de titel van de 

pagina beweegt. 


