
 
Hallo Teamleiders, 
 
Allereerst natuurlijk aan iedereen een gezond en sportief 2022 toegewenst. Hebben jullie er alweer 
zin in om te beginnen met biljarten? Het is me wel wat hoor al die onderbrekingen tijdens de 
competitie. Ik blijf in ieder geval positief (gelukkig niet voor Corona) en ga ervan uit dat we straks zo 
weer de teamcompetitie kunnen vervolgen. Hiervoor ben ik al druk bezig geweest in het aanpassen 
van de wedstrijdplanning, er zijn nl. nogal wat wedstrijden tussenuit gevallen.  
 
De eerste helft van de competitie is nu afgesloten en daarmee zijn de moyennes, zoals gebruikelijk, 
opnieuw bekeken en waar nodig aangepast. 
 
Maar wat is er nu verder allemaal veranderd: 
 
1: Alle wedstrijden van ronde 12 t/m 20 zijn komen te vervallen. 
2: Voor de B1 en B2 is bovenstaande het enige wat is aangepast. 
3: Voor de C1 competitie moeten er nog 2 wedstrijden van voor de Corona stop ingehaald worden. 
Hiervoor benader ik (wanneer we weer zijn gestart) de teamleiders apart om samen een nieuwe 
datum te plannen . Daarnaast is er 1 wedstrijd uit de 2e helft van de competitie verwijderd, dit 
zodat ieder team aan het einde van de competitie evenveel wedstrijden heeft gespeeld. 
4: In de C2 competitie hoeft enkel nog 1 wedstrijd van voor de Corona stop ingehaald te worden. 
Hiervoor benader ik (wanneer we weer zijn gestart) beide teamleiders om samen een nieuwe 
datum te plannen. 
5: Voor de C3 competitie is er in de tweede helft 1 wedstrijd verwijderd en 1 wedstrijd aangepast, dit 
om ervoor te zorgen dat elk team aan het einde van de competitie evenveel wedstrijden heeft 
gespeeld. Even opletten dus en nakijken of je de juiste wedstrijden in je eigen planning hebt. 
6: In de C4 competitie is heel veel veranderd. Van een anderhalve competitie (3 keer tegen alle 
teams), heb ik het teruggebracht naar een hele competitie (2 keer tegen alle teams, 1x thuis en 1x 
uit). Dit betekent dat er, buiten de rondes 12 t/m 20, een aantal wedstrijden zijn verwijderd. 
Daarnaast heb ik behoorlijk wat wedstrijden moeten verschuiven. Aan alle teamleiders van C4 dus 
het uitdrukkelijke verzoek om de te spelen wedstrijden, data en thuis/uit situatie goed te bekijken. 
 
Speciale noot voor clubs met meerdere teams in de competitie (met name in combinatie met C4). 
Er zijn in de C4 heel veel wedstrijden verschoven. Mijn verzoek is dan ook om te controleren of er 
geen knelpunten zijn ontstaan bij het spelen van meerdere thuisspelende teams op 1 dag.  Zijn er 
genoeg biljarts beschikbaar, of moet er nog wat verplaatst worden. Indien nodig, graag aan mij 
doorgeven! 
 
Nou dit was het wel zo'n beetje voor nu. Nog even wachten op de 'GO' voor het vervolgen van de 

competitie. Ik houd jullie natuurlijk hiervan op de hoogte. In de tussentijd 'fingers crossed'      
 
Met vriendelijke groet, 

Caren Eling 
Wedstrijdleider Teams 
District Groningen/Drenthe 
 


