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Bij wijze van proef kende het NK Ankerkader 47/2 een “open” karakter, wat betekende dat er 

door iedereen die dit wilde ingeschreven kon worden. Via de pré- en een hoofdkwalificatie 

konden spelers zich plaatsen voor het hoofdtoernooi. Het gehele toernooi werd over twee 

weekenden verspeeld. Het programma: 

 

Prékwalificatie:    Vrijdag 28 oktober    poule A t/m G 

           Zaterdag 29 oktober   poule I t/m O 

Hoofdkwalificatie:  Zondag 30 oktober    poule A t/m H 

Hoofdtoernooi:    Zaterdag 5 november  poulefase 

           Zondag 6 november   knock-out fase 

 

Na de prékwalificatie plaatsten de 

poulewinnaars zich voor de 

hoofdkwalificatie, aangevuld met de 11 

beste nrs. 2. De acht poulewinnaars van 

de hoofdkwalificatie plaatsten zich voor 

het hoofdtoernooi, aangevuld met de 2 

beste nrs.2.  

Geplaatst voor het hoofdtoernooi werden 

Swertz, van Silfhout, van Etten, 

L.Megens, van Bochem, Kauffeld, van 

Gemert, Filippo, van der Linden, 

Pattiruhu, F.Jong en Klok. Dit op basis 

van hun ereklasserschap met een 

officieel moyenne dat binnen de klasse-

grenzen ligt. Luijsterburg en Bongers 

ontvingen een wild-card. 

Naast liefst 9 afzeggingen voor de 

prékwalificaties, moest ook Roij van Raaij 

afmelden. Daardoor kwam er een tiende 

kwalificatieplaats in het hoofdtoernooi 

vrij. Indien een poule door afmelding nog 

maar uit twee spelers bestond, speelden 

zij twee keer tegen elkaar. In het geval 

een speler alleen overbleef in een poule, 

kreeg deze een bye. 
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Uitslagen Prékwalificatie vrijdag 28 & zaterdag 29 oktober  : 
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Eindstanden Poules Prékwalificatie : 
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Ranglijst Prékwalificatie : 

 

 

Martijn Egbers: 

de sterkste in de Prékwalificatie. 
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Uitslagen Hoofdkwalificatie zondag 30 oktober :   
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Eindstanden Poules Hoofdkwalificatie : 
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Ranglijst Hoofdkwalificatie : 

 

 

 

René Tull: 1 beurt uit tegen Stefan Hoen. 

97,00 Moyenne over twee partijen. 

 

 

Foto’s: www.debiljartballen.nl 

 

Brian ter Braak:  

via een bye naar de hoofdkwalificatie. Op 

eigen kracht naar het hoofdtoernooi 


