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OPGEVEN VAN TEAMS 2021 - 2022 
 

Het opgeven van teams voor de komende competitie kan weer via  BiljartPoint  

         Open    

Vervolgens logt u in door op Inloggen te klikken boven in scherm 

 klik op team inschrijven 

               Vervolgens op  
                       Team inschrijven voor deelname competitie 

 

             Bij Schrijf een team in selecteert u uw vereniging bij Kies uw vereniging 

             Bij Schrijf een team in verschijnt uw clubnaam en hier selecteert u uw vereniging bij 
Kies competitie 

  
U ziet bovenstaand scherm  het bovenste voorbeeld is van Concordia’54.  
 
              voer de gegevens in bij: 
 

 Teamnaam Hier kan elke willekeurige naam (ook sponsor) aan gegeven worden.  
In voorbeeld staat nog geen teamnummer bij voorbeeld Concordia 01 of 02, 03,  
etc. 
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 Kies de teamleider  Verplicht veld 

 
 Kies de teamleider  2 Deze kan ook uitslagen verwerken in biljartpoint en krijgt                 

.                                  dan ook alle emails betreffende dit team 
 Lokaliteit                   Indien ander lokaal gebruikt wordt, hier aangeven 

 
 Dagdeel thuiswedstrijden Ma-avond, di-avond, etc. ingeven Verplicht veld 

 
 Aanvangstijd      Verplicht veld 

 
 Lid 1:                   Verplicht veld                   Hoogste moyenne in dit team  
 Lid 2:                   Verplicht veld   één     na Hoogste moyenne in dit team  
 Lid 3:                   Verplicht veld   twee   na Hoogste moyenne in dit team  
 Lid 4:                                             drie    na   Hoogste moyenne in dit team  
 Lid 5:                                             vier    na   Hoogste moyenne  
 Lid 6:                                             vijf     na   Hoogste moyenne  
 Lid 7:                                             zes     na   Hoogste moyenne 
 Lid 8:                                             zeven na   Hoogste moyenne 

Als alles correct is ingevoerd, klik dan op Team inschrijven om te bevestigen. 

Noot:  

 Bij de C1 bestaat de mogelijkheid dat een speler een andere spelsoort mag/moet.  
          Klik hiervoor op de spelsoort (libre klein C1 – C5 etc.) en maak keuze 

 De moyennes die verschijnen zijn de aanvangsmoyennes van 2020 – 2021 waarbij 
de Nieuwe spelers zijn aangepast als deze vier partijen hebben gespeeld in deze 
competitie. De speler is dan ook geen N/O speler in de komende competitie.  

 Ingebrachte gegevens kunnen na bevestiging niet meer gewijzigd worden door u 
en zal door de competiewedstrijdleiders wel gemuteerd kunnen worden. 

 Hiervoor even mailen naar wedstrijdleiding@knbbdoetinchem.nl 
 Wedstrijdleiding bestaat uit  

Jan Roelofsen (C1, C2, B1 en B2) 
Rolinka Marach (C3 en C4) 
Wim Schmitz (planning roosters competitie) 
 

 


