
Nieuwegein,  november 2014

Het evenement vindt plaats in: Leiding van de organisatie:

Biljartcafé de Veemarkt BV de Veemarkt

Veemarkt 4

7001 EE Doetinchem

Tel:0314-323585

DEELNEMERS:

Poule A: Poule B:

J.C. de Bruijn  (John) Ter Aar B. Smits  (Benny) Geldrop

E. van Hoorn (Eric) Gouda W. Crols (Walter) Turnhout  (B)

C. Ooms (Cock) Venlo W. Vermeer  (Wilfrie) Deurne

R. van Veenendaal (Robert) Doetinchem M. Janssen (Mark) Selfkant-Hillensberg (D)

Reserve:

E. van Kampen (Eric) Poortugaal

De spelers zijn geplaatst op basis van de eindstand na 3 GP's eerste klasse seizoen 2014/2015.

ARBITERS:

H. Mager  (Hans) Vriezenveen J. Cornelissen (Jeffrey) Schiedam

Aanwezigheid van de spelers en arbiters

Alle spelers en arbiters dienen in de voorgeschreven kleding bij de opening aanwezig te zijn op:

zaterdag 13 december 2014 om 10.45 uur.

De wedstrijden beginnen om 11.00 uur. Een speler die niet speelgereed aanwezig is op het moment 

dat zijn poule aan een séance begint, verspeelt daarmee het recht op deelname aan die séance.

Kleding spelers en arbiters:

Tijdens de opening, wedstrijden en sluiting is de voorgeschreven biljartkleding verplicht.
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UITNODIGING VOOR HET NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP

Biljart Artistiek eerste klasse



Wedstrijdsysteem:

Er worden 7 sets figuren gespeeld in 2 poules op 1 biljart. Elke séance bestaat uit de 10 figuren 

van een set uit het totaal van 20 sets (A t/m T) van het 100-figurenprogramma. In deze GP

worden de 70 figuren gespeeld uit de sets T, K, L, M, N, O en P met een totaal van 525 punten.  

Bij de opening wordt geloot welke poule op zaterdag begint. Op zondag begint diezelfde poule, 

welke na de wedstrijden van zaterdagavond wordt herschikt naar de actuele tussenstand. 

Per séance spelen alle deelnemers om beurt ieder eerst figuur 1, daarna figuur 2, enz. t/m fig. 10. 

Er wordt geloot welke speler in de eerste séance met figuur 1 begint. Bij het volgende figuur

begint de volgende speler in die poule, enz. Op zaterdag worden de sets T, K, L en M verspeeld in

wisselende volgorde, en op zondag eerst de  sets N en O. Vervolgens wordt een tussenstand en

een nieuwe poule-indeling opgemaakt (nr. 1 t/m 4 in poule A en 5 t/m 8 in poule B). 

Daarna speelt poule B set P en vervolgens poule A.

Poule-indeling en speelsysteem zijn onder voorbehoud, bij de opening maakt de wedstrijdleider 

het uitgewerkte speelschema openbaar.

Eindstand:

De eindstand wordt opgemaakt volgens totaal aantal gescoorde punten, pogingen, gerealiseerde 

figuren, enz. De nummers 1 t/m 3 van dit NK promoveren naar de ereklasse.

Speeltijden:

Zaterdag van 11.00 uur tot ca. 20.00 uur

Zondag van 11.00 uur tot ca. 17.30 uur

Bijzonderheden:

Opening: Afgevaardigde van het district

Official: E. Vijverberg

Biljart: 1 biljart van het merk Verhoeven

Ballen: Super Aramith demonstration

Laken: Iwan Simonis 300 rapide

Voorzitter van de organisatie: L. Vermeiren e-mail:bestuur@deveemarkt.nl

Wedstrijdleider: E. Vijverberg tel: 06-34874101

HET GEBRUIK VAN MOBIELE TELEFOON IN DE WEDSTRIJDZAAL IS VERBODEN!!

Mocht u onverhoopt verhinderd zijn aan deze finale deel te nemen dan verzoeken wij u dit 

onmiddellijk aan het Bondsbureau (Tel: 030-6008403) en de organisatie mee te delen. 

Voor aanvang van de wedstrijden worden de reiskosten en de tegemoetkoming in de 

verblijfkosten aan de arbiters uitbetaald.

Tot slot wensen wij u allen een sportieve en succesvolle strijd toe.

Met vriendelijke groet,

KONINKLIJKE  NEDERLANDSE  BILJARTBOND

Ad Klijn, afdeling Wedstrijdzaken

13 december 2014

14 december 2014


