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WEDSTRIJDZAKEN COMMISSIE TOPSPORT

Samen biljarten geeft meer effect!

CONCEPT BROCHURE NK 5-PINS 2018-2019 BEVERWIJK
Alle benodigde info betreffende het NK 5-pins 2018-2019 vind u in deze brochure.
Speeldata:
Org. Vereniging:
Speellokaal:

Official(s):
Live score via:

27 en 28 oktober 2018
Biljartvereniging Onder Ons ‘67
Sportpark Adrichem; Clubgebouw Onder Ons ‘67
Adrichemlaan 3
1947 KX BEVERWIJK
0251 – 293 170
https://onderonssite.wordpress.com/home/
Pierre de Boer (06-2695 3678), Fred de Haas (06-1081 7523) en
Alex ter Weele (06-1440 6549)
Benny Beek en/of Alex ter Weele
speciale website

Arbiters(6):

Waarschijnlijk alleen op zondag. Tijdens Fase 1 dienen de spelers zelf te tellen.

Deelnemers(24):

Marco Ubbink
Erik Wennekes
Frank Trappmann
Lau Heijne
Fred Driessen
Adrie van de Laar
Herold Slettenaar
Peter Vlaar

Inspelen:
Medailles:

Vrijdagavond voorafgaand aan het toernooi voor hen die dat wensen.
Goud, zilver en 2x brons. Daarnaast ontvangt de winnaar een uniek insigne dat te allen
tijde gedragen mag worden op de wedstrijdkleding.
www.5-pins.nl (ook voor reglementen)
https://www.facebook.com/5pins/?ref=bookmarks

Wedstrijdleiding:

Meer info op:
Facebook:
Bijzonderheden:

Johan Jansink
Ton Hollenberg
Pierre de Boer
Dave Christiani
Corry van de Laar
Marco Wolfs
Wilbert Gantvoort
Mathieu Robert

Ton van Heumen
Brian Jalving
Alex ter Weele
Marius Kroonen
Ernst-Jan Driessen
Ernst Driessen
René Peters
Roy Zielemans

De kampioen wordt afgevaardigd naar het EK 2019 (eind april/begin mei) te
Brandenburg(D).
Ook de kampioen van het vorige NK; Ernst-Jan Driessen, zal worden afgevaardigd.
Voorts zijn er ranglijstpunten te verdienen. De twee besten in die ranglijst na de 2 NK’s
worden tevens afgevaardigd.
Om voor afvaardiging in aanmerking te kunnen komen dient men lid te zijn van de KNBB.
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FASE 1

Op 9 oktober wordt de loting verricht. Deze zal live worden uitgezonden via Facebook. De 24 spelers
worden verdeeld over 4 poules van 6 spelers. De eerste 4 spelers van het vorige NK zijn geplaatst als
poulehoofd.
In de poules wordt een halve competitie afgewerkt met partijen over 2 sets tot 60 punten.
De speler die als eerste genoemd staat in bovenstaand speelschema begint de eerste set. Set twee wordt
door diens tegenstander begonnen. Er mag niet worden ingespeeld omdat dit teveel tijd in beslag neemt
(zie vorige pagina bij “inspelen”).
Eindigt een partij in 1-1 in sets, dan verdienen beide spelers 1 wedstrijdpunt. Wordt het 2-0, dan verdient
de winnaar 3 punten en de verliezer 0 punten.
De eindstanden in de poules worden in navolgende volgorde opgemaakt:
1. Wedstrijdpunten,
2. Setsaldo voor-tegen (bij een gelijk saldo gaat het hoogste aantal gewonnen sets voor,
3. Algemeen gemiddelde (gescoorde punten gedeeld door toegestane punten).
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FASE 2
Als de eindstanden in de poules zijn opgemaakt plaatsen de beste vier
spelers van elke poule zich voor fase 2. Van alle spelers wordt een
gecombineerde ranglijst opgemaakt zoals beschreven bij fase 1.
De spelers worden verdeeld over 4 poules volgens nevenstaande
indeling:
In fase 2 wordt gespeeld volgens het Best of 3 systeem naar 60 punten per set.
De keuzetrekstoot zal bepalen wie de eerste en eventuele derde set mag beginnen.
De winnaar van een partij verdient 1 wedstrijdpunt. Wordt het 2-1 in sets, ontvangt de winnaar 2 setpunten
en de verliezer 1. Wordt het 2-0 ontvangt de winnaar 3 setpunten en de verliezer uiteraard 0.

Eindstanden in de poules in fase 2 worden opgemaakt volgens het bepaalde in fase 1.
Van de nummers 3 en 4 in de poule wordt een gecombineerde ranglijst/stand opgemaakt om te bepalen
wie de rangtel cijfers 9 t/m 16 krijgen toebedeeld. Deze zullen het toernooi vervolgen op de kleine tafel.
Zij spelen partijen van 1 set tot 100 punten. De verliezers zijn uitgeschakeld en worden de nummers 13 t/m
16 in de eindrangschikking.
De winnaars spelen wederom een partij tot 100 punten. Verliezers van deze partijen zijn uitgeschakeld en
worden de nummers 11 en 12 in de eindrangschikking.
De
winnaars
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3 van 4 spelen volgens het Best of 3 systeem naar 60 punten om de plaatsen 9 en 10.
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De nummers 1 en 2 van de poules plaatsen zich voor de laatste 8 die gaan spelen op de matchtafel. Ook
van hen wordt een gecombineerde ranglijst/stand gemaakt om te bepalen wie de rangtel cijfers 1 t/m 8
krijgen toebedeeld.
Partijen worden gespeeld volgens het “Best of 3” systeem naar 60 punten.
Verliezers vervolgen het toernooi op de kleine tafel en spelen nog 2 partijen om te bepalen wie de plaatsen
5 t/m 8 in de eindrangschikking zullen bezetten.
Winnaars van de 1e ronde op de matchtafel spelen de halve finale. Verliezers daarvan krijgen beiden plaats
3 toebedeeld. Alleen de finale wordt gespeeld volgens het “Best of 5” systeem.
Aan de eerste 16 spelers in de eindrangschikking worden ranglijstpunten toegekend.
Punten voor de eerste 10 staan hiernaast afgebeeld. De nrs. 13 t/m 16 verdienen 10
punten, de nrs. 11 en 12 elk 12 punten. Alle overigen verdienen 5 punten.
Daarvan wordt een ranglijst bijgehouden over de 4 laatst gespeelde NK’s, waarvan het
slechtste (of een 0-) resultaat wordt geschrapt. Zo ontstaat een doorlopende ranglijst
die zal worden gebruikt om eventuele afvaardigingen naar internationale toernooien te
rechtvaardigen. Tevens kan deze gebruikt gaan worden om spelers te plaatsen voor
komende kampioenschappen. Dit zal voorafgaand aan elk volgend kampioenschap
opnieuw worden beoordeeld.
Aan deze doorlopende ranglijst kunnen echter nooit rechten worden ontleend.
Privacy
Met het inschrijven voor een activiteit van de KNBB en haar secties stemt de
ingeschrevene (deelnemer) ermee in dat bepaalde persoonsgegevens digitaal worden opgeslagen en
worden gepubliceerd/gedeeld. Dit beperkt zich tot het opnemen van persoonsgegevens in een
databestand voor de wedstrijdorganisatie (wedstrijdsoftware) en in het leden- en financiële bestand van
de KNBB. Daarbij kan een deel van persoonsgegevens dat noodzakelijk is voor een ordentelijk verloop
van de activiteit (toernooi(en) en competitie(s)), openbaar worden gepubliceerd/gedeeld
(wedstrijdsoftware, website, standen, uitslagen, deelnemerslijsten, lotingen).
Uiteraard zal de KNBB alleen die gegevens publiceren of delen die nodig zijn voor een goed verloop van
de activiteit. U moet daarbij denken aan bondsnummer, voor- en achternaam in standen, uitslagen,
lotingen en deelnemerslijsten. Overige contactgegevens zoals e-mailadres, woonadres en
telefoonnummer e.d. worden doorgaans alleen op beveiligde plekken (met inlog) gedeeld met alleen
direct betrokkenen. Denk hierbij aan de contactgegevens van een teamleider welke alleen zichtbaar zijn
voor andere teamleiders en wedstrijdleiders om afspraken te kunnen maken met betrekking tot de te
spelen wedstrijden.

Alle deelnemende arbiters en spelers, alsmede de organisatie:
Veel succes gewenst!

Met vriendelijke groet,
Alex ter Weele
Bestuur KVC
vz Wedstrijdzaken Commissie Topsport
06-1440
6549
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