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Samen biljarten geeft meer effect!                                Wedstrijdzaken   
 
 

 

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND 
   Kader 57/2 overgangsklasse 

28-29 januari 2023 
 
De finale vindt plaats in:                            Leiding van de organisatie: 
Biljartcentrum l'Acquit - Terpweg 2 - Hoogeveen - Tel: 0528-275828                  H.B.C. 
 
Deelnemers 
 

 
 
Arbiters 
Hans de Groot / Breda                       Harmannus Hofman / Wildervank 
Hans Mager / Vriezenveen                    Karrie Bos / Deventer 
 
Bijzonderheden 
Deze finale wordt gelijktijdig gespeeld met het NK kader 57/2 extra klasse. De officiële opening 
is om 10:00 uur waarna aansluitend de partijen beginnen. Vervolgens worden alle partijen van 
de extra- en overgangsklasse aansluitend doorgespeeld. Ook de arbiters kunnen bij beide 
finales worden ingezet. 
 
Bij verhindering: 
Speler:  Zo spoedig mogelijk contact opnemen met de organisatie en bondsbureau (030-6008403). 

Arbiter:  Zo spoedig mogelijk contact opnemen met Gerard Oele, telefoon 06-10732056. 

 
 
Deelnemers en arbiters dienen aanwezig te zijn op zaterdag 28 januari 2023 om 09:30 uur 
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Samen biljarten, geeft meer effect! 
  

 
Overige informatie:                                                 
Opening:                   Afgevaardigde van het district            
Official:                    Piet Verhaar                
Voorzitter van de organisatie:     Kor Oostingh  Telefoon: 06-46662307 / 0528-341863 
                         Email: koostingh@gmail.com  
Wedstrijdleider:              Martin Zijlstra Telefoon:  0528-233350 

                         Email: emjezet@xs4all.nl               

                                                   
Website voor deze finale:        
https://www.carambole.nl/agenda/kader-572-overgangsklasse      
Uitslagen online volgen:         https://knbb-livescore.nl/match-calendars 
Wedstrijdsysteem:             Systeem De Bruijn                           
Moyennegrenzen:             Intervaltabel van 20.000 tot 40.000              
Te maken caramboles           225 caramboles  
Beurtenlimiet:                12 beurten 
Aantal biljarts / merk:           4 biljarts Bierling-De Schepper                  
Merk van de lakens / ballen:      Iwan Simonis / Super Aramith                  
             
Ronde tijden bij benadering, alle partijen worden aansluitend doorgespeeld 
      
(ext = extra klasse - ovg = overgangsklasse) 

Zaterdag bilj. 1 bilj. 2 bilj. 3 bilj. 4   Zondag bilj. 1 bilj. 2 bilj. 3 bilj. 4 

10:00 uur ext-1 ext-1 ext-1 ovg-1  10:00 uur ext-4 ext-4 ext-4 ovg-4 

12:00 uur ovg-1 ovg-1 ext-2 ext-2  12:00 uur ovg-4 ovg-4 ext-5 ext-5 

14:00 uur ext-2 ovg-2 ovg-2 ovg-2  14:00 uur ext-5 ovg-5 ovg-5 ovg-5 

16:00 uur ext-3 ext-3 ext-3 ovg-3       
18:00 uur ovg-3 ovg-3         

 
Partijen van de eerste ronde: 

 
 

De KNBB vereniging Carambole kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kosten indien een 
speler, om welke reden dan ook, zijn overnachtingsreservering(en) dient te annuleren.    
                                               
Het bestuur van KNBB wenst u allen een sportieve en succesvolle strijd toe.           
                                                               
Ad Klijn                                                   
Afd. Wedstrijdzaken    
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