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Informatie en regelingen onderlinge clubcompetitie 2022-2023 
 

De onderlinge competitie is 29 augustus 2022 van start gegaan met 81 deelnemers, verdeeld over zeven 

klassen. Bij de start van dit seizoen is afgeweken van de al jaren gebruikte promotie- en 

degradatieregeling.  Door het afhaken van spelers en de inpassing van veel nieuwe spelers was het 

noodzakelijk om af te wijken van de verkregen promotie- en degradatieplaatsen. In plaats daarvan is de 

indeling van de klassen gedaan op basis van het moyenne. Gevolg is dat er klassen met spelers van 

ongeveer gelijke sterkte worden gevormd.  

Iedere klasse speelt een hele competitie, bestaande uit twee periodes. Dit betekent dat men iedere 

tegenstander in de betreffende klasse 2 keer ontmoet. De eerste keer in het najaar van 2022 (periode 1) 

en de tweede keer in het voorjaar van 2023 (periode 2).  

De puntentelling bij de onderlinge clubcompetitie is volgens het systeem “elke carambole telt”. Hierbij 

worden de punten afgerond op 1 cijfer achter de komma. De standen van de beide periodes en gehele 

competitie worden opgemaakt op basis van het aantal wedstrijdpunten. Is dit gelijk dan geldt het aantal 

tegenpunten (minder is beter). Is dit ook gelijk dan beslist het totaal resultaat van de beide onderlinge 

wedstrijden. 

De onderlinge competitie is er op gericht om te komen tot de clubkampioen van het afgelopen seizoen. 

Daartoe wordt na afloop van periode 2 gespeeld in de zgn. play-off-competitie. De winnaar van de play-

off competitie mag zich de clubkampioen van het betreffende seizoen noemen. 

 

Play-off-competitie 

De nummers 1 in de eindrangschikking van alle zeven klassen plaatsen zich voor de play-off-competitie.  

Per periode is er in elke klasse nog één play-off-plaats te verdienen. Deze is voor de nummer 1 van elke 

periode. Een speler kan alleen aan de play-off-competitie deelnemen als hij/zij aan beide periodes heeft 

deelgenomen en voltooid. Mocht een speler nummer 1 worden in een periode maar heeft hij/zij de 

andere periode niet meegedaan dan gaat deze play-off-plaats naar de volgende in de rangschikking van 

de betreffende periode. 

Concreet betekent dit dat er dit seizoen in totaal 21 play-off-plaatsen zijn te behalen.  

De 21 spelers zullen in drie poules van 5 en 1 poule van 6 spelers worden geplaatst. Elke poule speelt 

vervolgens een halve competitie. De vier nummers 1 van de poules spelen tot slot in de halve finales en 

finale om het clubkampioenschap. De wedstrijden van de halve finales worden door loting bepaald.  

 

Let op: 

- als een speler in periode 2 wederom een play-off-plaats behaalt, dan wordt de play-off-plaats (die 

in periode 2 is behaald) doorgeschoven naar de nummer 2 van periode 2. 

- Indien de nummer 1 van de eindrangschikking van een klasse ook nog een play-off-plaats heeft 

behaald, dan wordt de play-off-plaats ingenomen door de nummer 2 van de eindrangschikking. 

Indien deze nummer 2 ook al een play-off plaats via een periode heeft bemachtigd gaat de play-

off plaats naar de nummer 3 van de eindrangschikking 

 

Indeling voor het seizoen 2023-3024 

 

De indeling voor het seizoen 2023-2024 wordt opnieuw gedaan op basis van het moyenne. De indeling 

is afhankelijk van het totaal aantal deelnemers. Er wordt naar gestreefd om voor het merendeel van de 

klassen 12 spelers per klasse in te delen.  

Voor nieuwe leden is het moyenne zoals dat bepaald wordt door wedstrijden over drie keer 25 beurten 

niet leidend voor de indeling. Dit geldt ook indien het moyenne afkomstig is van de bekercompetitie. 

Ook indien een speler niet alle wedstrijden van de competitie heeft gespeeld is het moyenne niet leidend. 

Voor alle gevallen betreffende de indeling waarin de hier genoemde regeling niet voorziet zal de 

wedstrijdleider in samenspraak met het bestuur een beslissing nemen. 

 

Bij de hier genoemde regelingen en opzet van de onderlinge competitie is er vanuit gegaan dat de 

competitie zoals gebruikelijk kan worden afgewerkt. Als door nieuwe corona maatregelen of anderszins de 

competitie niet kan worden afgewerkt of in een andere vorm moet worden voortgezet dan zal het bestuur 

hierover beslissen. 
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Praktische zaken omtrent de onderlinge competities 
 

• Er wordt gespeeld op maandag-, donderdag- en vrijdagmiddag vanaf 13.30 u. 

• Alle partijen beginnen gezamenlijk, tenzij door de wedstrijdleider anders wordt aangegeven. Na 

de eerste ronde wordt er gezamenlijk koffie gedronken. 

• Bij alle wedstrijden moet een teller en schrijver aanwezig zijn. Het is een gezamenlijke 

verantwoording voor alle spelers van die dag dat er geteld en geschreven wordt. Bij de indeling 

is zoveel als mogelijk rekening gehouden met een mogelijk probleem in met name de eerste 

ronde. De eerste ronde zullen daardoor vaak niet alle tafels bezet zijn. Ga niet alvast je partij die 

in een volgende ronde gepland staat spelen op de lege tafel. Dit kan problemen geven met het 

aantal tellers en schrijvers. 

• Zorg dat je altijd aanwezig bent bij de partij voorafgaand aan jouw partij, zodat je kan tellen of 

schrijven. Dit betekent dus ook dat je al aanwezig bent voordat die partij begint. 

• Is je partij afgelopen, ga dan niet direct weg maar kijk of je nog kan tellen of schrijven bij de 

volgende rondes. 

• Als je onverhoopt een wedstrijd echt niet kan spelen neem dan via telefoon of bij voorkeur via 

email (wedstrijdleider@bvagnes.nl) contact op met de wedstrijdleider. Alleen op deze manier 

kan er voor gezorgd worden dat de wedstrijden die op een dag gespeeld worden overeenkomen 

met die op de website. Probeer het afzeggen tot een minimum te beperken. 

• De uitslagen en standen worden normaliter in het weekend bijgewerkt en op de website geplaatst. 

Zie je een foutje in een uitslag laat het dan weten aan de wedstrijdleider 

• Eerder is afgesproken dat een arbiter tijdens onze onderlinge competities ten alle tijden aan mag 

kondigen dat met de verkeerde bal gaat worden gespeeld. Dus ook na de eerste carambole! Dit 

geldt niet voor het publiek. 

• Bij de onderlinge wedstrijden is er altijd iemand van de groep barmedewerkers aanwezig. 

Daarnaast heeft er ook 1 speler van die dag kantinedienst. Deze wordt door de wedstrijdleider 

ingedeeld. In het programma op de website is deze speler met geel gearceerd. Nieuwe spelers 

zullen in de loop van het seizoen worden ingedeeld voor de kantinedienst. 

• Voorafgaand aan de wedstrijd mag je 1 minuut inspelen. Het is niet toegestaan om voorafgaand 

aan je partij uitgebreid in te spelen. Als de arbiter er is zal hij beginnen met de keuze-trekstoot 

waarna je kan beginnen met inspelen. 

• Voor vragen over de onderlinge competities kan je altijd bij de wedstrijdleider terecht. 

 

Tips voor gebruik van de website voor de competities 

 

• Als je op de website bij het wedstrijdprogramma op een naam klikt krijg je alle te spelen 

wedstrijden van die persoon (of van jezelf) te zien, zijn eventuele kantinedienst, en het 

telefoonnummer. Handig als je iemand wil bereiken. 

• Klik je bij de uitslagen op een naam dan krijg je alle uitslagen van die persoon te zien. 

• Bij veel webpagina’s met programma, uitslagen en standen krijg je na klikken op het printer 

symbool een pagina die  zonder achtergrondkleuren kan worden afgedrukt. 

 


