
NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP BIATLON 2022 

1E RONDE. 

In de 1e ronde wordt er gespeeld met 2 poules elk met 10 spelers.  

De poule indeling wordt geloot voorafgaande aan het toernooi op zaterdag 12 

februari om 11.30 uur, gaarne aanwezig te zijn om 11.15 uur. 

Er wordt een halve competitie gespeeld op de matchtafel volgens schema(zie 

verder). 

Voorafgaand aan de 1e poulewedstrijd krijgen de deelnemers de mogelijkheid 

om 5 minuten in te spelen. 

Arbitrage wordt verzorgd door de deelnemers zelf. Schrijvers worden door de 

Biljartacademie geleverd. 

Elke wedstrijd wordt er gespeeld naar 80 punten. Eerst wordt er gespeeld naar 

10 caramboles drieband, maximaal 15 beurten. De speler die van acquit mag 

beginnen wordt bepaald door de keuze trekstoot. Nadat 1 van beide spelers de 

10 bereikt heeft, of de 15 beurten zijn verstreken, worden de kegels op tafel 

geplaatst en blijven de ballen liggen zoals ze na de laatste stoot zijn uitgerold. 

Het 5 pins wordt vervolgd door de speler die niet als laatste gestoten heeft. Er 

is in geen geval een gelijkmakende beurt. Bij de 15e beurt speelt speler B vanuit 

de positie waarin de ballen tot stilstand zijn gekomen. 

De winnaar krijgt 2 matchpunten, de verliezer 0. Moyenne wordt berekend 

door het aantal behaalde punten delen door het aantal toegestane punten. 

 

Ranking in de poule wordt op de volgende manier beoordeeld. 

- Matchpunten 

- Onderling resultaat(alleen bij 2 gelijke spelers) 

- Aantal behaalde punten 

- Moyenne (aantal behaalde punten delen door het aantal toegestane 

punten) 

 

Uit elke poule gaan de nr. 1 t/m 4 door naar de laatste 8. 

KNOCK-OUT SYSTEEM. 



In de kwartfinale speelt de nr1 uit Poule A tegen de nr4 uit poule B, de nr2 uit 

poule A tegen de nr3 uit poule B enzovoort. 

 

 

 

De wedstrijdleiding is in handen van Leike Driessen namens de Biljartacademie 

en WC5P. 


