
Deelnemende teams poule 2

Samenstelling teams en opgave van teamopstellingen

Elk deelnemend team ontvangt een opstellingsformulier. Op dit formulier dient de 

opstelling per wedstrijd te worden opgegeven. Deze opgave dient te geschieden voor

de op het opstellingsformulier aangegeven datum.

Roulerende teams dienen rekening te houden met het aan ommezijde vermelde 

speelschema, zodat één speler niet in dezelfde ronde wordt opgesteld.

Het spelen van dubbelpartijen is niet toegestaan!

Centrum

Woman in Black

171167 Janca de Vries 2,17

238798 Greet Houtman 1,24 39

29

37 3.

2. 211119 Corry van de Laar 1,29 39

156230 Helene Rust 1,58 45 1.1.

2.

Nieuwegein, 31 mei 2018

- besturen van districten en gewesten

Aan: - deelnemende teams;

- besturen van de deelnemende verenigingen

Chantal Arntz 2,22 60 1.

3432 GN  Nieuwegein

Tel. 030-6004260

De finale wordt gespeeld in:

Sportcomplex Merwestein

F.Districtsteam Zuid-Limburg

SIMONIS BILJARTLAKENS LANDSFINALE 2018

Damesbeker poule 2 op vrijdag 22 juni 2018

Leiding organisatie:

Bestuur KNBB vereniging Carambole

Wedstrijdleider van deze klasse:

Frans van den Reek

Merweplein 1

49

11173E. 157

1. 207499

2. 47

176929 Monique Rosier 1,76

2.147312 Desiree Christiaans 1,53 45 220810 Femke Verheul-Matze 1,66

149

Ingeborg Rosier

Kelly de Kleijn 0,95 33

3. 108967 Cisca Suttak 411,31

4. 224277 Riek Laenen-Rovers 0,83 31

35

4.

3. 104413

236647

1,00

H. 12462Damesteam 's-Hertogenbosch

55

105809 Juliette Blokzijl 2,63 70

4. 225704 Hennie van Schijndel 0,72

G.

3. 217138 Joke v. Alebeek v.d. Wiel 1,19



Arbitrage: De arbitrage wordt verzorgd door de commissie Arbiters.

Schrijvers: Elk deelnemend team is verplicht zorg te dragen voor minimaal twee schrijvers,

niet zijnde spelers. Schrijvers zijn niet verplicht in tenue te verschijnen.

Melden/Legitimatie: De teams dienen zich tussen 8:30 en 9:00 uur te melden bij de wedstrijdleider van

de desbetreffende klasse bij de ingang van het Sportcomplex. Tevens dienen de 

teamleden zich hier te legitimeren.

Programma: Bij het melden ontvangen de teams het competitieprogramma.

Bereikbaarheid: Zie de website van Sportcomplex Merwestein: www.merwestein.nl

Speelrooster:

20

ronde 1 E2-H2(E) F2-G2(F) E1-G1(G) 

2 E3-F3(E) G3-H3(H) F1-H1(F) 

3 E1-F1(E) G1-H1(H) E2-G2(G) 

4 G2-H2(H) E3-H3(E) E2-F2(F) F3-G3(G)

5 E1-H1(H) F3-H3(F) F1-G1(G) E3-G3(E) F2-H2(F) 

Er wordt volgens bovenstaand tijdschema gespeeld.

De wedstrijdleiding is bevoegd het speelschema aan te passen c.q. wedstrijden op

andere biljarts te laten verspelen. Als, door afwezigheid van een speler een wedstrijd niet op het door

de wedstrijdleiding bepaalde tijdstip kan beginnen dan is de wedstrijdleiding bevoegd de partijpunten aan

de wel aanwezige speler toe te kennen.

Teams die de wedstrijdzaal willen verlaten dienen hiervoor contact op te nemen met de wedstrijdleider

van de betreffende klasse.

De schrijver, tussen haakjes weergegeven in het speelschema, dient zich voor aanvang van de partij

te melden bij de wedstrijdleider van de betreffende klasse.

Finaleronde:

De finaleronde wordt aansluitend aan de laatste voorronde, naar verwachting rond 16:00 uur, gespeeld.

Biljarts: 26, 27 en 28 De poulewinnaars spelen om de eerste en tweede plaats.

Biljarts: 23, 24 en 25 De nummers twee van de poules spelen om de derde en vierde plaats.

De klassementen van de voorrondes en de finale worden opgemaakt op basis van:

a. wedstrijdpunten, b. partijpunten, c. percentage gemaakte caramboles ten opzichte van het aantal

te maken caramboles, d. aantal gemaakte caramboles.

Tot slot wensen wij u een sportieve en succesvolle strijd toe,

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur van de KNBB vereniging Carambole

Ruud Hudepohl

afdeling Wedstrijdzaken Koninklijke Nederlandse Biljartbond

Tel. 030-6008400

e-mail: r.hudepohl@knbb.nl

www.knbb.nl

Archimedesbaan 7, 3439 ME  Nieuwegein

9.30 uur poule 1

poule 1

poule 1

Biljart: 26 27 28 21

http://www.knbb.nl/

