
Nieuwegein,  juni 2021

Het evenement vindt plaats in: Leiding van de organisatie:

De Biljartacademie De Biljartacademie

Handelsstraat 34 a

6135 KL Sittard

Tel:06-53337734

Deelnemers:

Poule A: Poule B:

J. de Jong  (Jop) Arnhem R. Dericks (René) Doetinchem

M. Janssen (Mark) Sittard E. Vijverberg (Erik) Almelo

S. Jonen (Sander) Badhoevedorp B. Smits  (Benny) Geldrop

R. Kuijstermans (René) * Roosendaal P. de Haan  (Patrick) Almere

* eersteklasser

De spelers zijn geplaatst op basis van de totaalstand na 3 Grand Prixs.

De indeling in Poule Marseillaise is naar speelsterkte (totaal gescoord percentage in de Grand Prixs).

Arbiters:

H. Mager  (Hans) Vriezenveen E. Holzhaus (Ewald) Amsterdam

P. Vloemans (Patrick)  Retie (B) A. Renkens (André) Kerkrade

Aanwezigheid van de spelers en arbiters

Alle spelers en arbiters dienen in de voorgeschreven biljartkleding bij de opening aanwezig te zijn op:

vrijdag 2 juli 2021 om 17:00 uur

Een speler die niet speelgereed aanwezig is op het moment dat zijn partij begint, verliest de partij 

met 2-0 in matchpunten en 3-0 in sets.

Tijdens de opening, de wedstrijden en sluiting is de voorgeschreven biljartkleding verplicht.

Wedstrijdsysteem:

Er wordt gespeeld op 2 biljarts volgens het Nederlandse setsysteem met 20 groepen van 10 figuren 

(A t/m J en K t/m T). De poule-wedstrijden worden verdeeld over de beide biljarts volgens onderstaand

wedstrijdschema. 

UITNODIGING VOOR

Simonis Biljartlakens Masters Biljart Artistiek  seizoen 2019/2020

2 t/m 4 juli 2021



De eindstanden in de poules worden bepaald door:

grootste aantal gewonnen partijen

hoogste setsaldo

grootste aantal gewonnen sets

puntenpercentage

Alle poulewedstrijden, de kruisfinale en finale gaan over 3 gewonnen sets (best of five),

de wedstrijden om de 7e/8e en 5e/6e plaats gaan over 2 gewonnen sets (best of three).

Lotingen:

Bij het begin van het kampioenschap wordt door loting bepaald welke groep wedstrijden op biljart 1 

wordt ingedeeld. De wedstrijdleiding bepaalt op welke biljarts de wedstrijden na de poulefase gaan

plaatsvinden. Tevens wordt vóór iedere partij geloot met welke groep figuren op biljart 1 wordt begonnen. 

Aan de hand van onderstaand schema wordt dan de startset van biljart 2 vastgesteld.

Biljart 1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T

Biljart 2 P Q R S T K L M N O F G H I J A B C D E

In een partij wordt na set J set A gespeeld, en wordt na set T set K gespeeld.

Speeltijden:

van 17:30 uur tot ca. 22:30 uur.

van 11:00 uur tot ca. 21:30 uur

van 11:00 uur tot ca. 17:30 uur

Bijzonderheden:

Voorzitter van de organisatie: Mark Janssen Tel:06-53337734 Mail: mark@smikhouse.com

Wedstrijdleider: Mark Janssen Tel:06-53337734 Mail: mark@smikhouse.com

Opening: Vrijdag 2 juli om 17:00 uur

Afgevaardigde KNBB: Piet de Jongh

Biljarts: 2 biljarts Gabriëls

Lakens / ballen: Iwan Simonis 300 rapide / Super Aramith Demonstration

Mocht u onverhoopt verhinderd zijn aan deze finale deel te nemen dan verzoeken wij u dit 

onmiddellijk aan het Bondsbureau (Tel: 030-6008403) en de organisatie mee te delen. 

Het gebruik van mobiele telefoon in de wedstrijdzaal is niet toegestaan.

Tot slot wensen wij u allen een sportieve en succesvolle strijd toe.

KONINKLIJKE  NEDERLANDSE  BILJARTBOND

Ad Klijn, afdeling Wedstrijdzaken

vrijdag 2 juli 2021

zaterdag 3 juli 2021

zondag 4 juli 2021
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MASTERS biljart artistiek 
2 tot en met 4 juli 2021 te Sittard 

 
poule A       poule B 
1. Jop de Jong      1. René Dericks 
2. Mark Janssen     2. Erik Vijverberg 
3. Sander Jonen     3. Benny Smits 
4. Patrick de Haan     4. Robert van Veenendaal 
 

 

Wedstrijdschema 
 
biljart 1 / 2 *      biljart 1 / 2 * 
 
vrijdag 2 juli, 17.30 uur (1e ronde) 
partij 1 (A): A1 – A4    partij 2 (A): A2 – A3 
vrijdag 2 juli, 20.00 uur (1e ronde) 
partij 3 (B): B1 – B4    partij 4 (B): B2 – B3 
 

 
zaterdag 3 juli, 11.00 uur (2e ronde) 
partij 5 (A): winn. partij 1 – winn. partij 2 partij 6 (A): verl. partij 1 – verl. partij 2 
zaterdag 3 juli, 13.30 uur (2e ronde) 
partij 7 (B): winn. partij 3 – winn. partij 4 partij 8 (B): verl. partij 3 – verl. partij 4 
zaterdag 3 juli, 16.30 uur (3e ronde) 
partij 9 (A): verl. partij 1 – winn. partij 2 partij 10 (A): winn. partij 1 – verl. partij 2 
zaterdag 3 juli, 19.00 uur (3e ronde) 
partij 11 (B): verl. partij 3 – winn. partij 4 partij 12 (B): winn. partij 3 – verl. partij 4 
 
 

 
zondag 4 juli, 11.00 uur   (halve finales; biljarts onder voorbehoud) 
partij 13: #1 poule A  –  #2 poule B  partij 14: #1 poule B  –  #2 poule A 
 
zondag 4 juli, 13.30 uur   (biljart onder voorbehoud) 
partij 15: wedstrijd om 5e en 6e plaats: #3 poule A – #3 poule B [best of 3] 
 
en 
 
zondag 4 juli, 13.30 uur   (biljart onder voorbehoud) 
partij 16: wedstrijd om 7e en 8e plaats: #4 poule A – #4 poule B [best of 3] 
 
zondag 4 juli, 15.00 uur   (finale; biljart onder voorbehoud) 
partij 17: winnaar partij 13 – winnaar partij 14 
 
 
* Bij aanvang van het toernooi wordt geloot op welk biljart de betreffende wedstrijden worden gespeeld 
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