
MvdH toernooi 2018 
Opzet voorwedstrijden 
Voor het spelen van voorwedstrijden van het MvdH toernooi kun je voor meerdere 
disciplines inschrijven. Uiteraard kun je maar voor 1 spelsoort in de finale spelen. 
Na sluiting van de inschrijving worden alle deelnemers in een poule geplaatst en krijg 
je bericht waar je moet spelen. De speeldatum wordt, zo veel mogelijk i.o.m. de 
spelers, vastgesteld in de periode maart t/m medio mei. Iedere deelnemer speelt in 
de voorronden 4 partijen, met een aangepast aantal te maken caramboles. 
Aan de hand van de uitslagen wordt er een ranglijst opgemaakt, waarbij het aantal 
behaalde matchpunten en het behaalde moyenne % als uitgangspunt wordt gebruikt.  
 
Bij de indeling van de wedstrijden wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de 
reisafstand, hetgeen inhoudt dat je meestal in je eigen district speelt, wil je de 
voorwedstrijden liever in een ander district spelen, geef dit dan aan bij de inschrijving, 
hier kan dan rekening mee gehouden worden.  
Op de website van de KNBB kun je via onderstaande link meer info vinden  
https://www.carambole.nl/organisatie/arbiters/mart-vd-heijden-toernooi-2018.  
Hier zal actuele info m.b.t. de poule indelingen en na het spelen van voldoende 
wedstrijden de ranglijst geplaatst en bijgehouden worden.  
 
Voor het spelen van de voorwedstrijden zijn er wedstrijdleiders en biljarts nodig. 
Op het inschrijfformulier kun je met JA aangeven dat je bereid bent een poule 
voorwedstrijden te organiseren; op een later tijdstip zal dan contact gelegd worden 
om te inventariseren: 
Wie is de wedstrijdleider (voor mij contactpersoon), over hoeveel tafels beschik je 
en in welke locatie wordt er gespeeld.  
Met deze opzet is het ook mogelijk om in een kleine (met weinig tafels) lokaliteit te 
spelen en een bijv. groter toernooi op te zetten in een lokaliteit met meerdere tafels. 
Met de combinatie aantal deelnemers die 4 wedstrijden spelen en het aantal 
beschikbare tafels is het makkelijk vooraf te berekenen hoe groot een poule max. kan 
zijn om deze op, over het algemeen, 1 dag te kunnen spelen.  
 
Indien je niet zo thuis bent in het wedstrijdgebeuren en je wilt toch graag een voorronde 
organiseren is het volgende mogelijk: 

1. Je krijgt de gegevens van de spelers en het wedstrijdschema toegezonden en na afloop 
van de gespeelde wedstrijden stuur je de tellijsten op, waarna ik de uitslagen zal 
berekenen en op de ranglijst zal plaatsen.  

2. Je ontvangt een uitgewerkt wedstrijdschema, waarbij alleen de wedstrijden op de 
computer ingevuld worden. De berekening gaat hierna automatisch. Zend de uitslag 
daarna retour of print de eindstand uit en stuur hem op. 

In beide gevallen is het de bedoeling dat je in overleg met de deelnemers de datum vaststelt.  
 
De volgorde van de spelers en het aantal te maken caramboles worden naar de 
wedstrijdleider en de deelnemers gezonden.  
De wedstrijdleider bepaald de volgorde van de wedstrijden, niet wie tegen wie speelt; 
dit ligt vast middels het meegezonden schema, dit om wat ruimte te houden voor 
deelnemers die wat verder moeten reizen, werkzaamheden etc. 
 
De finale van het arbiterstoernooi vindt plaats op vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 
8 juli 2018 in Sportfoyer de Hazelaar in Rosmalen. 
  
Paula Boers 
coördinator voorwedstrijden MvdH toernooi 
boerspaula@gmail.com   tel.: 010-4387786 
   
Voor meer algemene info kun je ook terecht bij Peter Boers:         
contacten & public relations   tel.  06-18545481   e-mail:   boerspeter@kpnmail.nl 


