
Nieuwegein,  september 2022

Het evenement vindt plaats in:

Café de Haven - Industriestraat 206 - Hengelo (O) - Tel  074-8539429 / 06-31652770

Leiding van de organisatie: De Haven

Poule A Poule B Poule C

B. Smits  (Benny) E. Vijverberg (Erik) J. de Jong  (Jop)

C. Ooms (Cock) J. van Mil (Johnny) F. Groen (Fred)

W. Crols (Walter) J. Limbourg (Jean-Marie) F. Driessen (Fred)

R. Sleijpen (Remy) M. Janssen (Mark)

Poule D Poule E Poule F

P. de Haan  (Patrick) S. Jonen (Sander) R. Dericks (René)

W. Vermeer  (Wilfrie) M. Wingelaar (Martin) P. Vloemans (Patrick)  *

E. van Kampen (Eric) E. van Hoorn (Eric) W.A. Schreuder (Willem)

*) deelname buiten mededinging

De spelers zijn geplaatst in poule Marseillaise o.b.v. de positie op de ranglijst biljart artistiek 2022/2023 na 1 GP.

Arbiters:

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

R. Everaert (Roger)  Aartselaar  (B) M. Immink (Mario) Groenlo

Aanwezigheid van spelers en arbiters:

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

zaterdag 8 oktober 2022 om 10:00 uur. De wedstrijden beginnen om 10:15 uur.

Kleding spelers en arbiters:

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

Een speler die niet speelgereed aanwezig is op het moment dat zijn poule aan een séance begint,

verspeelt daarmee het recht op deelname aan die séance en krijgt 30 pogingen 0 punten toegewezen.

Speeltijden:

zaterdag 8 oktober 2022 van 10:00 tot ca. 22:30 uur.

zondag 9 oktober 2022 van 10:00 tot ca. 20:00 uur.

UITNODIGING VOOR 

2e Grand Prix Biljart Artistiek

8-9 oktober 2022



Wedstrijdsysteem:

Er worden 7 sets figuren gespeeld in 4 poules op 2 biljarts. Elke séance bestaat uit de 10 figuren van

een set uit het totaal van 20 sets (A t/m T) van het 100-figurenprogramma. In deze GP worden de 70

figuren gespeeld uit de sets B, C, D, E, F, G en H met een totaal van 525 punten. De poules wisselen na

elke set van biljart. Bij de opening wordt geloot welke poules op zaterdag beginnen, en op welke biljarts.

Op zondag beginnen diezelfde poules. Per séance spelen alle deelnemers om de beurt ieder eerst

figuur 1, daarna figuur 2, enz. t/m figuur 10. Er wordt geloot welke speler in de eerste séance met

figuur 1 begint. Deze speler speelt alle figuren van de eerste set als eerste.

Alle figuren van de tweede set worden begonnen door de volgende speler, enz. 

Op zaterdag worden de sets B, C, D en E verspeeld in wisselende volgorde, en op zondag eerst

de sets F en G. Vervolgens wordt een tussenstand opgemaakt en een nieuwe poule-indeling gemaakt

in volgorde van aflopende speelsterkte.

Daarna spelen de poules E en F set H, dan spelen de poules C en D set H, en vervolgens de poules A en B.

Poule-indeling en speelsysteem zijn onder voorbehoud, bij de opening maakt de wedstrijdleider

het uitgewerkte speelschema openbaar.

Rankingpunten:

De eindstand wordt opgemaakt volgens totaal aantal gescoorde punten, pogingen, gerealiseerde

figuren, enz. De nummer 1 krijgt 30 rankingpunten (maximum aantal mededingende deelnemers+10) +

1 bonuspunt, de nummer 2 krijgt 29 rankingpunten, de nummer 3 krijgt 28 rankingpunten, enz.

Wie niet deelneemt aan een GP of wie buiten mededinging deelneemt krijgt daarvoor geen rankingpunten.

Voor de totaalstand na 4 Grand Prixs worden voor iedere speler zijn behaalde rankingpunten opgeteld.

De volgorde na 4 GP's wordt vervolgens bepaald door het aantal rankingpunten, gescoord percentage enz. 

De nummers 1 tot en met 8 plaatsen zich voor deelname aan de Masters Biljart Artistiek.

De nummers 9 tot en met 16 van de ranglijst plaatsen zich voor het NK Biljart Artistiek eerste klasse.

Bijzonderheden:

Opening: Afgevaardigde van het district

Afgevaardigde Commissie Biljart Artistiek: Ewald Holzhaus

Biljarts: 2 biljarts Breton

Lakens en ballen Buffalo / Super Aramith Demonstration

Voorzitter van de organisatie: Erwin Scheffer  06-55864225 / info@es-f.nl

Wedstrijdleider: Arnold ten Oever  06-21845844 /  ten.oever@ziggo.nl

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

Het gebruik van alcoholhoudende dranken is voor spelers en arbiters gedurende hun partijen niet toegestaan.

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

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

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

Met vriendelijke groet,

KONINKLIJKE  NEDERLANDSE  BILJARTBOND

Ad Klijn, afdeling Wedstrijdzaken


