
Beste, 

Een woordje uitleg ivm de herstructurering van de reeksen in ons Verbond die jullie 

in bijlage vinden, alsook de speeldata. 

Doordat de café’s moesten sluiten omwille van het coronavirus hebben wij vorig 

seizoen niet kunnen uitspelen.  

Omdat we dit, als bestuur zijnde (maar we denken ook ieder biljarthart), niet meer 

willen meemaken (lees: indien er een tweede golf moest komen) hebben we een 

viertal scenario’s uitgeschreven om de reeksen te bepalen en dit samen met een 

uitgewerkte kalender. 

De scenario’s waren de volgende: 

1. We behouden de 14 ploegen per reeks (zoals het was). 

2. We splitsen de reeksen op met nadien play-off’s. 

3. Competitie wel, maar we spelen geen beker. 

4. We maken 6 reeksen van 11 ploegen met een bekercompetitie. 

Uiteindelijk hebben we gekozen voor optie 4. 

De reeksen werden in eer en geweten samengesteld naar sterkte van de ploegen, 

incl. de gedane transferts. Zo zullen jullie zien dat er ploegen zijn die “degraderen”, 

kampioenen die niet stijgen en andere ploegen van reeks veranderen. Dit is ook 

normaal als je ziet dat we van reeksen van 14 naar reeksen van 11 gaan. 

Het is wel zo dat we in iedere reeks de sterkst mogelijke bezetting geplaatst hebben 

zodat de spankracht in elke reeks omhoog zal gaan. 

Volgens onze mening moeten er in iedere reeks toch wel verschillende ploegen in 

staat zijn om mee te spelen voor de titel. 

 

Wij hebben de namen van de afdelingen ook aangepast en hebben dit uitgebreid 

naar een vijfde afdeling. Hier zijn de ploegen voor zo’n 90% dezelfde als vierde 

afdeling vorig seizoen. 

Een reeks van 11 ploegen betekent 22 speeldagen op een totaal seizoen, waarvan 

iedereen 20 wedstrijden speelt, en 2 wedstrijden bye.  

Komend seizoen 20-21 beschikken we over 30 speeldagen, dit t/m 9 april 2021.  

Kerstmis en Nieuwjaar wordt er niet gespeeld aangezien dit op vrijdag valt. 

Dwz dat we 8 speeldagen over hebben, en deze gaan we gebruiken voor de 

Bekercompetitie die we in poules zullen spelen.  



De Beker wordt per reeks in twee poules ingedeeld, één van vijf en één van zes 

ploegen.  

• Iedereen speelt één wedstrijd tegen elkaar (thuis of op verplaatsing) 

• Bij de poules van 6 zullen wij trachten “de minder sterke” ploegen een 

thuismatch meer te geven, maar dit is onder voorbehoud. 

• Nadien wordt een klassement opgemaakt 

• De eerste 2 van iedere poule spelen de halve finale (A1-B2 en B1-A2) met heen 

en terugwedstrijd op vrijdag. 

 

Dus als we alles eens samentellen, 20 competitiewedstrijden en minimum 4 

bekerwedstrijden, zitten we toch al aan 24 wedstrijden voor iedere ploeg. Vorig 

seizoen meer ploegen per reeks, maar directe uitschakeling van Beker en vele 

vrijdagen vrij. 

Wat de speeldata betreft, hebben wij de volgende kalender opgemaakt: 

De competitie start op vrijdag 4 september 2021.  

Wij gaan onmiddellijk de heenronde van de competitie afwerken, met een vrije 

speeldag op vrijdag 30 oktober 2020. Reden, hier kunnen alle uitgestelde wedstrijden 

van de heenronde gespeeld worden, vorig seizoen toch een achttal waarvan er twee 

niet gespeeld geweest zijn door allerlei omstandigheden.  

De heenronde eindigt op 20 november 2020, om vervolgens vanaf 27 november te 

starten met de Bekercompetitie  t/m 8 januari 2021.  

D.w.z. 5 opeenvolgende Bekerwedstrijden.  

Op vrijdag 15 januari starten we met de terugronde van de competitie, en dit t/m 

vrijdag 9 april 2021 (laatste speeldag).  

Opgelet, op vrijdag 19 februari en vrijdag 19 maart 2021 zullen de halve finales van 

de Bekers gespeeld worden, alsook eventuele uitgestelde wedstrijden van de 

terugronde op voorwaarde dat men niet voor de Beker moet spelen. 

 

Indien er een 2e coronagolf zou komen gaan wij toch proberen alles in het werk te 

stellen om de competitie volledig af te werken. Op dat ogenblik zal de beker dan van 

ondergeschikt belang worden. Hopelijk is dit scenario niet nodig en kunnen we onze 

hobby op een normale manier uitoefenen. 

 



Wij beseffen als Bestuur dat deze herschikking niet voor iedereen even leuk zal zijn, 

maar onze bedoeling is om naar reeksen van 12 ploegen te gaan in de toekomst 

indien mogelijk.  

Het is ook onze bedoeling om onze lokaalhouders zo veel mogelijk te steunen in deze 

bizarre, moeilijke tijden. 

 

Bestuur GVP 

 


