
  

 

VOORWOORD 

Onlangs heb ik bij de meeste 5 pins spelers uit Nederland gepolst of er interesse is in een 

nieuwsbrief over 5 pins, om zo de communicatie tussen de Wedstrijd Commissie 5 

Pins(WC5P) aanzienlijk te verbeteren. Er is gebleken dat de afgelopen tijd niet iedereen op 

de hoogte is van de evenementen die gepland worden, vandaar dat wij om de +- 8 weken 

een nieuwsbrief gaan uitbrengen.  

NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP BIATLON 

Afgelopen weekend is in de Biljartacademie te Sittard het Nederlands kampioenschap 

Biatlon gespeeld. Na een lang weekend wist Herold Slettenaar de titel te pakken door Peter 

Vlaar te verslaan in de finale. Uitgebreide resultaten hiervan vindt u in de bijlage. 

 

Van links naar rechts: Peter Vlaar, Herold Slettenaar, Rene Dericks, Jacques de Beurs 



 

Leuke weetjes over het toernooi is dat bij het gedeelte driebanden door de speler die van 

acquit mocht gaan gemiddeld 6,64 caramboles gescoord werden. Terwijl de speler die met 

geel speelt gemiddeld 5,76 caramboles scoorde. De langste partij van het weekend duurde 1 

uur en 11 minuten, terwijl de kortste partij slechts 19 minuten duurde. 

 



NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP EN GRAND PRIX 2022 

De WC5P is druk bezig om nog een aantal evenementen 5 pins te organiseren in 2022. Ons 

doel is om niet meer zoals andere jaren een open Nederlands Kampioenschap te 

organiseren, maar door middel van een aantal toernooien te organiseren, waarbij een 

ranking wordt toegepast, spelers de mogelijkheid te geven om zich via deze toernooien te 

plaatsen voor het NK.  Deze toernooien zullen enkel nog op de matchtafel gespeeld worden. 

 

DUTCH OPEN 

 

Afgelopen jaar hebben we in het 1e weekend van september de Dutch Open georganiseerd 

in de Veemarkt te Doetinchem. Dit jaar willen we dit toernooi een vervolg geven op 2 t/m 4 

september wederom in Doetinchem. Verdere info hierover volgt nog. 

 

INTERNATIONALE EVENEMENTEN 

Afgelopen jaar zijn er verschillende Nederlandse spelers aanwezig geweest op internationale 

evenementen in het buitenland. Zo hebben Pierre de Boer en Ernst Driessen gespeeld in 

Praag(CZ) en zijn Herold Slettenaar en Marco Wolfs naar Sardinië geweest. Van 22 t/m 24 

april wordt er in Zolingen(CH) de Suisse open gespeeld(zie affiche) In ieder geval zal Brian 

Jalving hier aan deel nemen, en mogelijk ook Ernst, en Ernst-Jan Driessen. 



 

 

EK en WK 

Het WK in Calangianus(IT) dat gepland stond in maart, is verplaatst naar september. Het EK 

voor landenteams staat momenteel nog gepland van 12 t/m 15 mei in Oostenrijk. Van 2 t/m 

5 juni staat het EK voor clubteams gepland te Roeselare(BE). Van 4 t/m 7 augustus staat het 

EK individueel gepland te Randers(DK). 

 

OVERIG NIEUWS 

Wist u dat Ernst-Jan Driessen en Marius Kroonen onlangs een online event 5 pins hebben 

gewonnen via Mywebsport.com  

 



Na het succes van de Biatlon bij de Biljartacademie te Sittard, zijn er plannen om een 

teamcompetitie 5 pins te starten in Sittard, dit zal gespeeld worden met 2 of 3 tallen. Meer 

info bij Marco Wolfs. 

 

Voor de liefhebber heb ik in de bijlage ook de huidige ranking van het 5 pins toegevoegd. 

 

SLOT 

Dit is de allereerste nieuwsbrief met betrekking tot alles wat te maken heeft met 5 pins in 

Nederland. Ik hoop dat jullie deze opzet op prijs zullen stellen. Indien iemand ergens deel 

neemt aan een 5 pins evenement zou ik het fijn vinden als ik hiervan op de hoogte gebracht 

wordt zodat ik ook resultaten in deze brief kan vermelden. Alles wat bruikbaar is om de 

sport 5 pins te promoten mogen jullie mij toesturen. Zijn er vragen, aan of opmerkingen, 

ideeën enzovoort hoor ik deze graag. Als er mensen zijn die deze email nog niet ontvangen 

kunnen deze zich bij mij hiervoor aanmelden. Indien je deze email niet meer wenst te 

ontvangen kun je je ook bij mij afmelden. 

 

Met sportieve groet, 

Marco Wolfs   

Secretaris WC5P 

15-02-2022 

 

 

 

 

 

       


