
Beste biljarters, 
 
In bijlage vinden jullie de vernieuwde reeksen terug voor komend seizoen 
2020-2021. Zoals jullie zullen zien, zijn we teruggekeerd naar het oude systeem 
en hierbij willen we jullie toch wel een woordje uitleg geven.  
 
Er is best wel wat negatieve kritiek geweest van een aantal clubs omtrent de 
reorganisatie van de reeksen. We hebben hier dan ook begrip voor, maar ook 
wij proberen het beste van onszelf te geven en hopen dat jullie dit ook 
beseffen.  
 
Ook in ons bestuur waren de meningen over de reorganisatie verdeeld, maar 
beslissingen moeten nu éénmaal genomen worden en blijkbaar hebben we op 
dat moment de verkeerde beslissing genomen.  
 
Wij hebben op dat moment rekening gehouden met het feit dat we komend 
seizoen toch een volledige competitie zouden willen afwerken, maar dat het er 
niet rooskleurig uitziet voor de toekomst (corona). Zie nu al het uitstel van de 
competitie. 
 
Wij als bestuur, willen ook luisteren naar onze spelers en hebben dan ook de 
beslissing genomen om terug te keren naar 1 reeks van 14 (Ere) en 4 reeksen 
van 13. 
Velen onder jullie gaven mee om reeksen van 14 en 12 te maken maar het is 
onmogelijk om een kalender te maken van 14 en 12 ifv thuisploegen op zelfde 
speeldag. 
Wij hebben deze beslissing als bestuur unaniem genomen en daarmee dit 
schrijven naar éénieder van jullie. 
 
Waarom veranderen we nu van mening? 
 
Ons seizoen liep normaal van september tot 9 april (begin koningschap 10 april 
t/m 25 april).  
Zoals hierboven aangegeven, was onze beslissing om reeksen van 11 te maken 
gebaseerd op corona en de golven hierin.  
De KBGB is bereid om te bekijken om het Belgisch kampioenschap uit te stellen 
naar een latere datum waardoor we eventueel en indien nodig de competitie 
kunnen verlengen tot eind mei of zelfs juni, maar laat ons niet te ver 
vooruitzien. 



Wanneer we op 2 oktober met onze competitie zouden kunnen starten, zou 
deze gedaan zijn op 9 april 2021, wetende dat we niet spelen op vrijdag 25/12 
en vrijdag 01/01. 
 
Wat de Bekerkompetitie 20-21 betreft, dit zullen we samen met jullie 
bespreken op de Algemene Vergadering van 14 augustus. De Bekerfinales van 
2019-2020 die nu gepland waren op vrijdag 30 oktober, worden naar een 
andere datum verplaatst. Dit zal op een zondag zijn, maar de datum zal nog 
bepaald worden later. 
 
De nieuwe kalender voor de kompetitie zal in de loop van volgende week 
bekend gemaakt worden, met en zonder data. Hopelijk kunnen we van start 
gaan in oktober. 
  
Wat betreft het samenstellen van de reeksen (zie bijlage), hebben we rekening 
gehouden met: 
 

1. Eindklassement 2019-2020 na stopzetting door corona. 
2. Ploegen die wegvallen, in zwart aangeduid. 
3. Laatste in iedere reeks laten dalen, in rood aangeduid. 
4. Kampioen in iedere reeks laten stijgen, in groen aangeduid. 
5. In 1° afd. de voorlaatste ook laten dalen, rekening houdend met 

eindklassement, in roze aangeduid. 
6. In 2° afd. nr. 12 en 13 mee laten dalen, rekening houdend met 

eindklassement, in groen aangeduid. 
7. In 3° afd. nr. 12 en 13 mee laten dalen, rekening houdend met 

eindklassement, in bruin aangeduid. 
  
Wij weten ook dat we niet goed kunnen doen voor iedereen (lees: extra 
dalers), maar hopen hiermee dat er velen onder jullie opnieuw zin krijgen om 
te biljarten, van zodra we mogen. Houd jullie gezond en tot 14 augustus op de 
Algemene Vergadering waar wij slechts één persoon per club verwachten. 
  
Namens Bestuur GVP 
 


