Beste O.M.B.C. biljarters,
V1.4 10 juli 2021
We gaan dit jaar weer proberen een volledige competitie in biljartpoint te verwerken. We starten
voor de derde keer met biljartpoint, hopelijk nu voor een volledige competitie. De meesten van jullie
hebben maar beperkt gewerkt in biljartpoint dus in het begin kan dit nog wat problemen geven.
De spelleider zal dan ook in het begin bij de libre competitie ondersteunend zijn bij het digitaal
invullen van de uitslagen. Het is straks de bedoeling dat teamleiders, reserve-teamleiders en/of een
vertegenwoordiger van je vereniging de uitslagen gaan invullen. Inmiddels hebben de teamleiders en
reserve teamleiders al een instructie gehad voor het aanmaken van een wachtwoord. De spelleider
zal geen uitslagen zelf meer invullen. Kun je een uitslag niet zelf invullen omdat een speler niet
vermeld staat bij je team of het team vann de tegenstander geef dit dan zo snel mogelijk door, bij
voorkeur via Whats-app of email. Soms kan ik dit dezelfde avond nog oplossen.
Je kunt zowel op je telefoon als op je computer biljartpoint raadplegen en uitslagen verwerken. Op je
telefoon is verwerken niet erg handig maar kan wel. Raadplegen op je telefoon is geen probleem.
Ga aan de slag met Biljartpoint en klik maar op alle opties. Ben je handig leer het dan ook je
teamgenoten of andere biljarters. Het zal even wennen zijn.
Hieronder een kleine handleiding hoe je met biljartpoint kan werken:
Komend libre-seizoen worden de uitslagen van de O.M.B.C. verwerkt in biljartpoint en niet meer op
de eigen website van de O.M.B.C.. Er zijn al veel verenigingen van andere biljartbonden die gebruik
maken van biljartpoint, o.a. de driebanders uit Made die bij de KNBB-biljarten. Zij maken al jaren
gebruik van biljartpoint en zijn daarover heel tevreden. Op de website van de O.M.B.C. kun je de link
vinden naar de website van biljartpoint en de libre competitie van de O.M.B.C.
(http://biljartpoint.nl/index.php?district=130)
Als de rechtstreekse link niet werkt of in de toekomst misschien wijzigt kun je ook via
http://www.biljartpoint.nl/ bij de competitie gegevens komen van de O.M.B.C. Als je op de
hoofdpagina van biljartpoint bent klik je op de link Competities KNBB en Collega bonden. De
kolommen die nu zichtbaar worden geven de hyperlinks naar diverse andere bonden weer en die van
de O.M.B.C. Je kiest in de rechter kolom bij de O voor deze hyperlink Onderlinge Madese Biljart
Combinatie.
Als je daarop klikt kom je ook bij de O.M.B.C.-competitie en zie je nu onderstaand scherm.

Voordat de competitie begint staat er maar een link met ingeschreven teams. Als straks de klasse
indeling bekend is komen er diverse klassen te staan en bij iedere klasse het volledige programma.
Wil je weten wie er in een team zitten klik dan op een van de teams.
Via de knop “Terug” op de pagina linksboven kun je telkens terug naar de vorige pagina.
Je kunt in de stand of zoals nu in het overzicht op een van de teams klikken, in het
programmaoverzicht kan dat ook, dat maakt niet uit. Bovenaan in een team overzicht zie je wie de
teamleider is en waar het team speelt. Om privacy redenen staat er geen telefoonnummer meer bij
de teamleider. Hiervoor moet je inloggen bij biljartpoint. De teamleiders kunnen (de meesten
hebben dat al gedaan) inmiddels een wachtwoord aanmaken (zie eerder verstuurde instructie). Het
is ook mogelijk een vertegenwoordiger van een vereniging rechten te geven zodat die bv van
verschillende teams de uitslagen kan verwerken. Dit laatste zal de komende tijd gaan plaatsvinden. In
het begin zal de spelleider nog ondersteunend werken en wellicht voor sommige teams de uitslagen
nog sporadisch verwerken. Het is echter de bedoeling dat teams vanaf 1 oktober geheel zelfstandig
de uitslagen gaan verwerken. Biljartpoint verwerkt realtime de uitslagen dus zodra er akkoord over
de uitslag is gegeven worden de standen en overige statistieken automatisch verwerkt. Het is straks
de bedoeling dat de teamleider van het thuisspelende team de uitslag in gaat vullen. Het kan echter
ook door een vertegenwoordiger van een vereniging (wellicht kastelein) of reserve teamleider. De
uitslag kan ook door het uitspelende team verwerkt worden.
Boven aan de pagina van Biljartpoint zie je een link staan “Handleiding”. Wil je alvast weten hoe je
straks zelf de uitslagen moet invullen, daar vind je de handleiding hoe dit moet.
Als je geïnteresseerd bent in de prestaties van een speler klik je op het desbetreffende team waar de
speler deel van uitmaakt. Als je nu op een van de spelers klikt zie je zijn of haar prestaties. Je kunt dit
van elke speler raadplegen.
Het speelschema van de competitie:

Als je op een van de poules cq klassen klikt van de libre competitie (indien al bekend) zie je het
programma staan. Staat er nu nog “ingeschreven teams libre” dan zijn de poules nog niet bekend. Als
de poules bekend zijn en er uitslagen ingevuld worden dan komt hier de stand te staan, de uitslagen
en de nog te spelen wedstrijden. Achter de uitslag komt dan weer een link te staan die “Bekijk
resultaten” heet. Als je daar dan op klikt zie je het wedstrijdformulier met de spelers en uitslag.
Een link “bekijk resultaten” zie je alleen bij een ingevulde uitslag. Wel zie je nu een Print Icoontje (zie
boven) achter de wedstrijd staan. Als je hierop klikt dan kun je een wedstrijdformulier printen waar
alle spelers (incl reservespelers) van een team op staan. Gebruik je een speler van een ander team en
staat die nog niet als reservespeler bij je team geregistreerd dan moet je deze handmatig invullen.

Geef een niet vermelde speler die toch meedoet met je team zo snel mogelijk door aan de spelleider
zodat hij die speler toe kan voegen. Vergeet niet de print instellingen op landscape te zetten zodat
het formulier op de gehele pagina wordt uitgeprint. Je kunt deze formulieren gebruiken als
wedstrijdformulier. Zet dan bv een kruisje bij de spelers die spelen of geef ze een nummer van 1 t/m
4.
Alle gemiddeldes en moyennes zijn al ingevuld. Je vult zelf de gegevens in na of tijdens de wedstrijd
zoals je gewend was. In de puntentelling en het invullen van de wedstrijdformulieren verandert er
verder niets. Je kunt ook nog steeds de wedstrijdformulieren van de O.M.B.C. gebruiken. Let wel op
bij het printen van de wedstrijdformulieren dat bij nieuwe spelers om de drie wedstrijden het aantal
te maken caramboles wordt aangepast. Heb je de wedstrijdformulieren eerder geprint dan staat dus
niet het juiste aantal te maken caramboles op de lijst.
Een handigheidje in biljartpoint is dat je de wedstrijden ook in je digitale agenda kunt zetten door op
een link te klikken. Nadeel is dat je elke wedstrijd apart moet aanklikken.
Klik op de klasse waar je speelt en klik vervolgens op je eigen team. Onder het spelersoverzicht staan
de wedstrijden die gespeeld moeten worden. Zie voorbeeld hieronder.

Je ziet de spelers en daaronder de wedstrijden. Je ziet hier ook weer het print icoontje
het wedstrijdformulier.

voor

Je ziet nu tussen de datum en de wedstrijd een ander icoontje. Als je op dit icoontje klikt krijg je een
pop up schermpje waarbij verschillende kalenders staan (oa Apple, Google, Outlook). Als je hier op
klikt wordt de desbetreffende wedstrijd in je kalender gezet. Als je dit op je telefoon doet komen de
wedstrijden automatisch in je telefoon agenda te staan.
Wellicht dat het allemaal iets teveel is maar ga er eens mee werken en klik eens overal op. Ben je
handig en kun je al snel goed overweg met Biljartpoint laat het dan ook je teamgenoten zien die
misschien wat langer nodig hebben.

Als laatste wil ik het nog over de cijferpagina hebben op Biljartpoint.

Als je op
je klasse
klikt krijg
je zoals eerder gezegd het overzicht van de teams in die klasse en straks als er wedstrijden zijn
gespeeld de stand. Rechts op het scherm zie je cijferpagina staan (zie de afbeelding op de vorige
pagina). Klik hier op om statistieken te zien van diverse spelers. Nu staat hier nog niets maar straks

kun je hier spelers zien met bijzondere prestaties. De meeste statistieken worden vanaf wedstrijd 1
bijgewerkt. Voor een paar statistieken moet een speler minimaal 5 wedstrijden hebben gespeeld. (oa
Dreamteam en Tafelgangers)
Als je op cijferpagina hebt geklikt zie je bovenstaande balk op de webpagina. Klik op een van de
tabbladen om de diverse statistieken te zien. “Moy” staat voor beste moyenne algemeen, “HS” staat
voor Hoogste Serie. “%HS” staat voor procentueel hoogste serie, “Kortste partij” spreekt voor zich
zoals ook “Langste partij”. “Hoogste Moy%” staat voor procentueel hoogste moyenne tov eigen
moyenne. “Laagste moy%” voor procentueel laagste moyenne. “Dreamteam” is een leuke optie.
Hier komen de spelers in te staan die procentueel het minste aantal caramboles te kort komen. Zijn
dus eigenlijk de 10 beste spelers in de klasse waarin je speelt. “Tafelgangers” geeft 2 statistieken.
Bovenaan de lijst met 10 spelers staan zij die gemiddeld de meeste beurten per wedstrijd hebben
gespeeld. Scroll je naar onder dan staan daar de spelers die per wedstrijd die gemiddeld de minste
beurten nodig hebben gehad. Je zou denken dat dit de beste spelers zijn maar een korte partij kan
ook aan je tegenstander liggen en dat je daarbij bv dan maar weinig caramboles zelf hebt gemaakt.
De sterktestaat zoals we die gewend waren op de OMBC site bestaat voorlopig niet meer. Bij de
kortste en langste partij staat alleen de speler die de wedstrijd heeft gewonnen. Speel je dus een
wedstrijd van 58 beurten dan wordt alleen de winnaar vermeld in deze statistieken. Je kunt per
statistiek als speler maar 1 keer voorkomen. Onder “lokaal” kun je kijken of je team thuis of uit beter
presteert.
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