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Betreft: Inschrijving teams en toezending ledenlijst voor het seizoen 2021 - 2022 
 
 
Geachte bestuur, 
 
1. Samenstelling Hoofd- en 1e Klassen (kader/libre), DB-klassen en Senioren (libre) 

 
Voor het maken van een indeling van de bovenvermelde klassen, wordt u verzocht de 
opgavenlijsten (zie bijlage “opgave drietallen en senioren 2021”) voor zover van toepassing, 
uiterlijk 18 juni a.s. in te leveren bij de competitieleider. 
 
1.1 KADER-klasse 

Aan de hand van het aantal inschrijving zal de nieuwe competitie opgesteld worden. Mocht het 
aantal inschrijvingen qua competitie ongunstig uitkomen, bestaat de mogelijkheid dat het team 
met het laatste teammoyenne niet in de kaderklasse ingedeeld kan worden, dan wel dat er 
een vergadering met de betrokken teams gehouden zal worden om tot een gezamenlijke 
oplossing te komen. Speeldag voor de Hoofdklasse Kader is zoals vanouds op woensdag. 

 
1.2 LIBRE-klassen 

De Hoofd- en 1e klassen Libre bestaan uit drietallen. U dient bij de opgave alle drietallen met 
een teamgemiddelde van 2,25 libre of hoger op te geven (= teamgemiddelde van de eerste 
drie spelers). Op vrijwillige basis mogen teams met een gemiddelde vanaf 2,00 zich ook als 
drietal opgeven. De teams met de laagste moyennes kunnen uit de 1e klasse vallen. 
Uit deze aanmeldingen worden de Hoofdklasse en de 1e klassen samengesteld, zoveel 
mogelijk volgens afdalend gemiddelde en voorkeur speeldag. 
Voor de Hoofdklasse Libre is als speeldag de dinsdag vastgesteld. Voor alle overige klassen 
wordt zoveel mogelijk getracht dezelfde speeldagen te hanteren als voorgaande jaren. 
 

1.3 HOOFDKLASSE-Libre 
 Reglementair geschiedt de indeling in de Hoofdklasse Libre volledig op basis van 
 teamgemiddelde. Mocht u een team hebben dat vorig seizoen boven in de 1e Klasse A was 
 ingedeeld, bestaat er altijd de mogelijkheid dat dit team nu naar de hoofdklasse Libre gaat. 
 Mocht uw team onder geen beding in de hoofdklasse Libre willen uitkomen, dan dient dit 
 expliciet bij de opgave te worden vermeld.  De gevolgen hiervan kunnen echter wel zijn, dat 
 uw team vervolgens helemaal niet ingedeeld wordt; niet in de hoofdklasse Libre en ook niet in 
 de 1e klasse A. Bij twijfel of vragen, graag contact met de competitieleider opnemen!!!! 

 
1.4 DRIEBANDEN-klassen 

Afhankelijk van het aantal teams, worden er poules met bij voorkeur een gelijk aantal teams 
gemaakt. Mocht dit in verband met de aanmelding niet lukken, bestaat de mogelijkheid dat 
één of meerdere teams moeten afvallen. De verenigingen krijgen dan de mogelijkheid om de 
spelers van de niet ingedeelde DB-teams alsnog op te geven als libre-team. 
 

1.5 SENIOREN-klassen 
Deelnemers moeten per 1 juli de leeftijd van 50 jaar of ouder hebben bereikt. Competitie wordt 
identiek opgezet als de libre-competitie, zij het dan er in de middaguren wordt gespeeld. 
Indien er te weinig spelers in eigen vereniging zijn om een team te formeren, is het altijd 
mogelijk gebruik te maken van “gastspelers” van andere verenigingen. Deelnemers van de 
seniorencompetitie kunnen/mogen ook gelijktijdig in andere spelsoorten (ook de normale libre-
competitie) uitkomen. 
Partijen waarin één of beide spelers een libre-moyenne hebben van 4,00 of meer worden 
verplicht het aantal te maken caramboles met 20 % in te korten. 
Spelers met een libre-moyenne vanaf 7,00 worden verplicht over te gaan tot bandstoten. 
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Na het definitief bekend zijn van de samenstelling van alle bovenvermelde klassen, zult u hiervan zo 
spoedig mogelijk in kennis worden gesteld, zodat u bij het samenstellen van de overige teams 
(viertallen) hiermee rekening kunt houden. 
Uiteraard is niet meer mogelijk om, nadat de indeling van de Hoofd-, 1e klassen, BD-klassen en 
Senioren definitief is, nog wijzigingen aan te brengen in de opgave van deze teams. U zult dan met 
reservespelers de competitie verder moeten uitspelen. 
 
 
2. Indienen ledenlijst, opgave alle teams, reserves etc. 

 
In de bijlagen treft u de opgavelijsten voor bestuur, leden, teams en reserves voor het seizoen 
2021-2022 aan (bijlage “opgave alle teams 2021”). Deze lijsten dienen uiterlijk 9 juli a.s. 
volledig ingevuld ingeleverd te zijn. De gemiddelden van uw spelers, behaald in 2019, staan op 
onze website (http://www.mlbb.nl/assets/uploads/Loting_moyennes_2019.pdf) of zoals 
opgenomen in het competitieboekje 2020-2021. Conform reglement dient u bij een speler met een 
bekend moyenne (tenminste 5 uit en 5 thuiswedstrijden) het hoogste moyenne van de loting dan 
wel het algemeen behaalde moyenne te hanteren. 

 
Ten aanzien van de nieuwe biljartcompetitie dient opgemerkt te worden dat: 

• Per vereniging slechts maximaal 2 kader-, 8 libre- en 2 DB-teams kunnen deelnemen, tenzij 
uw clublokaal over meerdere beschikt resp. teams kunnen uitwijken naar een ander 
(gast)lokaal. Bij meer dan 6 libre-teams worden de thuiswedstrijden op woensdag gespeeld. 

• De bondscompetitie gaat maandag 28 september voor de libre-klassen, op woensdag 30 
september voor de kaderteams (bij klasse van 12 teams, bij 14 teams twéé weken eerder) en 
op vrijdag 25 september gaan de driebanders (bij klasse van 12 teams, bij 14 teams eveneens 
één week eerder). De seniorencompetitie gaat eveneens in de week van 28 september van 
start. 

• Voor alle spelsoorten waar uw vereniging in uitkomt, moet u tenminste twee reservespelers 
opgeven die gerechtigd zijn in te vallen voor alle spelers vast opgesteld in een team. 
De seniorenklassen worden beschouwd als zijnde een aparte “speldiscipline”. 

• Indien een club niet de originele MLBB-ledenlijst inzendt, maar eigen lijsten hanteert, moet 
deze wel alle rubrieken in dezelfde volgorde als de MLBB-lijst bevatten. Mocht de lijst niet 
hieraan voldoet wordt deze onverwijld geretourneerd! 

• Wees sportief en geef "onbekende" spelers niet te laag op!! U kunt hiermee teleurstellingen 
voorkomen. Houd rekening met de minimum moyennes in de kaderklasse en Hoofdklasse DB. 

• Bij de opgave van "onbekende" spelers dient u te handelen conform art. 203 van het 
Competitie- en wedstrijdreglement. 

• Er zal streng worden gelet op het gebruik van zgn. “stromannen” om de indeling te 
manipuleren zodat men hoger of lager wordt ingedeeld. 

 
Verder wordt u verzocht de teams die na 18 juni 2021 definitief in de Hoofd-, 1e Klassen, DB-klassen 
en Seniorencompetitie zijn ingedeeld, OOK op de algemene ledenlijst bij de samenstelling van uw 
teams in te vullen. M.a.w. ALLE teams van uw vereniging moeten op de samenstellinglijsten ingevuld 
worden. 
 
Ik vertrouw erop dat u de lijsten zoals genoemd tijdig zult insturen. 
Met vriendelijke sportgroeten, 
 
 
 
 
Jos Manders, 
Competitieleider MLBB 

http://www.mlbb.nl/assets/uploads/Loting_moyennes_2019.pdf

