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Samen biljarten geeft meer effect! 
 KNBB Vereniging Carambole 

 

Nieuwegein, 7 december 2016 
 
 Mededelingen van de Commissie Breedtesport Carambole 
 
De commissie heeft in de vergadering van 24 maart 2016 besloten dat voor het seizoen 2016-
2017 bij wijze van proef de volgende gewestelijke finales op 2 dagen met 8 spelers gespeeld 
zullen worden.  
Dit zijn: Hoofdklasse driebanden 
   Hoofdklasse Libre 
   2e klasse bandstoten. 
 
Door een gebrekkige communicatie onzerzijds is dit niet bij alle wedstrijdleiders in den lande 
duidelijk aangekomen.  
 
De reden van deze proef is dat deze finales heel veel tijd in beslag nemen en daardoor en grote 
aanslag plegen op de organisatie. Ook het in de hand houden van de kosten voor de 
deelnemers speelde hierbij een rol.   
 
Organisatie:  
De 8 spelers worden in 2 poules ingedeeld: 
De nummers: 1- 3 - 5 en 7 in poule A en de nummers 2 - 4 - 6 - en 8 in poule B. 
Allereerst worden de poulewedstrijden volgens het AVE-systeem afgewerkt.  
Vervolgens wordt de stand in de poules opgemaakt.  
 
De nummers 1 en 2 van poule A spelen dan nog tegen de nummers 1 en 2 van poule B. 
De nummers 3 en 4 van poule A spelen dan nog tegen de nummers 3 en 4 van poule B. 
Op deze wijze hebben alle spelers 5 partijen gespeeld op 2 dagen.  
 
Om de eindrangschikking te bepalen worden alle wedstrijden meegerekend, met dien verstande 
dat de beide nummers 1 en 2 strijden om de plaatsen 1 t/m 4 en de beide nummers 3 en 4 
spelen om de plaatsen 5 t/m 8. 
 
Na afloop van de finales, vraag ik jullie de ervaring die opgedaan is met deze gewestelijke 
finales van zowel de organisatie als de spelers door te geven aan de gewestelijke voorzitters 
zodat de commissie deze vorm van finale kan evalueren. 
 
Met sportieve groet, 
 
Piet Verschure  
Voorzitter CBC  


