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AANVULLENDE REGLEMENTSBEPALINGEN BIJ HET REGLEMENT EREKLASSEN 2017-2018. 

 
 
Beste deelnemers en organisatiemedewerker(s) aan de 
voorwedstrijden Ereklasse Ankerkader 47/2, 
 

Als gevolg van een tweetal afmeldingen (Erik van der Linden en Dave Christiani) zijn er zeven 

overgebleven spelers in deze voorronde. 

Mede als gevolg van de klachten over de te lange speelzondag in Rosmalen tijdens de 

voorronden voor het NK Ereklasse Libre, heeft het bestuur besloten deze wedstrijden niet langer 

in poules van 3 of 5 in te delen, en er te allen tijde voor te zorgen dat er in totaliteit niet meer 

dan 4 speelronden per dag behoeven te worden gespeeld 

Daarom is als volgt besloten voor de kwalificatiewedstrijden van a.s. zondag 22 oktober: 

 Er wordt gespeeld in 1 poule van 6 spelers waarin elke speler 4 wedstrijden speelt. 

Dit betekent dat de deelnemers op één na alle tegenstanders zullen treffen volgens 

een verkapt AVE systeem op basis van de doorlopende ranglijst. 

 Zodra alle spelers tijdig aanwezig zijn zal dhr. Ferry Jong (hoogstgeplaatste speler in 

de doorlopende ranglijst 47/2) worden vrijgesteld van het spelen van deze 

kwalificatiewedstrijden, en rechtstreeks geplaatst worden voor het NK AK 47/2 

Ereklasse (Art. 1.3 lid 2a reglement Ereklassen). Mocht er onverhoopt nog een last-

minute afmelding komen, schuift dhr. Jong van bovenaf het speelschema in.  

 Mocht dhr. Jong worden vrijgesteld, is er op dat moment sprake van 7 geplaatste 

spelers voor het NK.  

 De nummers 1 t/m 3 van deze kwalificatiewedstrijden zullen zich in dat geval 

plaatsen voor het NK als de nrs. 8 t/m 10.  

 De spelers in deze voorronde worden na afloop van de voorronde gerangschikt op 

basis van achtereenvolgens partijpunten, algemeen gemiddelde, particulier 

gemiddelde en hoogste serie en evt. steunserie. In dit specifieke geval ongeacht het 

feit of de ondergrens wel of niet werd gehaald, omdat er slechts één voorrondepoule 

is.   Indien een partij in remise eindigt na 1 beurt, zullen aan beide betrokken spelers 

2 partijpunten worden toegekend. 

 Indien een speler half- of degradeert, heeft dit geen gevolgen voor een eventuele 

finaleplaats. Wordt in de aansluitende finale de ondergrens opnieuw niet gehaald, 

wordt voor het daarop volgende seizoen de (halve) degradatie alsnog doorgevoerd. 

 

Aantal te maken caramboles in deze voorronde is 200. 
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Aanvangstijden speelronden (in overleg kan hiervan worden afgeweken): 

Ronde 1  10.00uur 
Ronde 2  12:30uur 
Ronde 3  15:00uur 
Ronde 4  17:30uur 
 

SPEELSCHEMA 

 

Contactpersoon tijden deze voorronde is ondergetekende, die de gehele zondag te bereiken zal 

zijn op vermeld telefoonnummer. 

Erop vertrouwend u hiermee volledig te hebben geïnformeerd, 

 

Met vriendelijke sportgroet namens het bestuur, 

Alex ter Weele 

Portefeuillehouder Topsport 

06-1440 6549 


