
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!
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Nieuwegein, 2 juni 2017

- besturen van districten en gewesten

Aan: - deelnemende teams;

- besturen van de deelnemende verenigingen

Nicole Klomp 1,41 47 1.

3432 GN  Nieuwegein

Tel. 030-6004260

De finale wordt gespeeld in:

Sportcomplex Merwestein

F.Venlo en Omstreken

SIMONIS BILJARTLAKENS LANDSFINALE 2017

Damesbeker poule 2 op zondag 25 juni 2017

Leiding organisatie:

Bestuur KNBB vereniging Carambole

Wedstrijdleider van deze klasse:

Harrie Ploeger

Merweplein 1

2. 211119 Corry van de Laar 1,29 41

224227 Diny van den Oever 1,46 47 1.1.

2.
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3. 225704 Hennie van Schijndel 0,83 29

Centrum

Damesteam Noord Nederland

115535 Rommy Starke 1,47



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:

1e ronde 2e ronde 3e ronde 4e ronde 5e ronde

Biljart: 10:45 uur 12:00 uur 13:15 uur 14:30 uur

F2-G2(F) E2-F2(E) E1-F1(E) E2-G2(E) E3-F3(E)

E2-H2(E) G2-H2(H) G1-H1(G) F2-H2(F) G3-H3(G)

F1-H1(H) F3-H3(F) F3-G3(F) F1-G1(G)

E1-G1(G) E3-G3(G) E3-H3(H) E1-H1(H)

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: 16, 17 en 18 De poulewinnaars spelen om de eerste en tweede plaats.

Biljarts: 19, 20 en 21 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

24

25

26

Tel. 030-6008400

e-mail: r.hudepohl@knbb.nl

www.knbb.nl

Archimedesbaan 7, 3439 ME  Nieuwegein

Postbus 135, 3430 AC Nieuwegein

9:30 uur
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http://www.knbb.nl/

