
NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP 5 PINS 

 
1E RONDE. (“kleine” tafels) 

In de 1e ronde wordt er gespeeld met 3 poules elk met 9 spelers met 2 tafels 
per poule. Er wordt continue doorgespeeld om de tijd zo efficiënt mogelijk te 
f=gebruiken.  

De poule indeling wordt geloot voorafgaande aan het toernooi op zaterdag 23 
oktober om 09.30 uur, waarin de 1e 6 spelers van de ranking verdeeld worden 
over 3 poules. De rest van de deelnemers wordt open geloot. 

Er wordt een halve competitie gespeeld op de kleine tafel volgens schema (zie 
verder). 

Er wordt niet voorafgaande aan de wedstrijd ingespeeld. Deelnemers krijgen de 
mogelijkheid om op vrijdag 22 oktober gebruik te maken van het materiaal om 
in te spelen. 

Arbitrage wordt verzorgd door de deelnemers zelf, hierbij is het de bedoeling 
dat de spelers die vrij zijn in hun eigen poule helpen met arbitreren en 
schrijven. 

Elke wedstrijd bestaat uit 2 sets naar 60 punten, waarbij de eerstgenoemde 
speler de 1e set begint en diens tegenstander de 2e set. 

Een wedstrijd kan eindigen in 2-0 of 1-1. Bij 2-0 worden er 3 matchpunten 
toegediend aan de winnaar en 0 aan de verliezer. Bij een gelijkspel krijgen 
beide spelers 1 matchpunt. 

Ranking in de poule wordt op de volgende manier beoordeeld. 

- Matchpunten 
- Set saldo (bij gelijk saldo gelden de meest gewonnen sets) 
- Moyenne (aantal behaalde punten delen door het aantal toegestane 

punten) 

Uit elke poule gaan de nr. 1 t/m 5 door naar de laatste 16, plus de beste 
nummer 6. 



 

KNOCK-OUT FASE (match-tafels) 

De overgebleven 16 spelers uit de 1e ronde worden op basis van de behaalde 
resultaten uit de 1e ronde gerankt van 1 t/m 16.  

Arbitrage en schrijven wordt verzorgd door de spelers die zelf op dat moment 
niet hoeven te spelen. Er zal vanuit de KNBB 1 arbiter aanwezig zijn. 

Er wordt vanaf deze ronde Knock-Out systeem gespeeld op de matchtafel, 
waarin de wedstrijden van de laatste 16 gespeeld worden over 1 set naar 100 
punten. De speler die de wedstrijd mag aanvangen wordt beslist d.m.v. de 
keuzetrekstoot. 

Elke speler krijgt 3 minuten inspeeltijd. 

Deze ronde speelt 1-16, 2-15, 3-14, 4-13, 5-12, 6-11, 7-10, 8-9. Deze 
wedstrijden worden in een bracket (zie onderaan) ingevuld waarin de 
kwartfinale halve finale en finale zijn vastgesteld. 

De kwartfinale en halve finale wordt er gespeeld in een best of 3 set systeem 
waarin er gespeeld wordt naar 60 punten per set. D.m.v. de keuzetrekstoot 
wordt er bepaald wie de 1e en eventueel 3e set mag beginnen. 



De finale wordt gespeeld in een best of 5 set systeem waarin er gespeeld wordt 
naar 60 punten per set. D.m.v. de keuzetrekstoot wordt er bepaald wie de 1e, 
3e en eventueel de 5e set mag beginnen. 

 

 


