Koninklijke Nederlandse Biljart Bond
Vereniging Carambole
Archimedesbaan 7
3439 ME Nieuwegein
030 – 6008400
info@knbb.nl

Samen biljarten geeft meer effect!

Wedstrijdzaken Commissie Breedtesport

Biljartevenement Merwestein: eind juni 2021
Nieuwegein, 5 maart 2021
Aan alle besturen van de gewesten en districten van KVC
Geachte bestuurders,
Tijdens de ALV van 19 december 2020 hebben we de districten meegedeeld dat de
teamcompetitie en de daaropvolgende Landsfinale dit seizoen niet meer doorgaan. Wel willen
we bekijken of we een nationaal biljartevenement kunnen organiseren in de periode waarin
normaal gesproken de Landsfinale zou plaatsvinden: in juni 2021 in sporthal Merwestein. Aan
dit evenement kunnen spelers uit de volgende categorieën deelnemen:
Avondbiljart – Dagbiljart – Dames – Jeugd en Rolstoelbiljart.
Het evenement betreft de spelsoorten kader 38/2, libre, driebanden en bandstoten op de
kleine tafel. Er zal gespeeld worden op basis van het intervalsysteem.
Per district mag per spelsoort en klasse 1 deelnemer en een reservespeler worden opgegeven.
De reserves kunnen worden ingedeeld indien er niet genoeg inschrijvingen zijn.
Opgegeven deelnemers moeten lid zijn van KVC.
In deze coronatijd kan het moeilijk zijn om te bepalen wie er door het district wordt
afgevaardigd.
Suggesties hiervoor zijn:
- Als er de tijd voor is, zou men nog voorronden kunnen spelen.
- Als er districtsfinales zijn gespeeld, kan men de kampioen afvaardigen.
- Zijn er helemaal geen voorronden of finales gespeeld en is er te weinig tijd om nog iets
te organiseren, zou men de kampioen van vorig seizoen in kunnen schrijven.
Libre:
Avondbiljart
Interval:

Dames

Klasse
0.001 - 1.400
4
1.400 - 2.400
3
2.400 - 4.000
2
4.000 - 7.000
1
7.000 - 11.00
H
0.001 – 5.000
2

Max. # deelnemers
32
32
32
32
32
12

8 poules van 4
8 poules van 4
8 poules van 4
8 poules van 4
8 poules van 4
4 poules van 3
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Rolstoel
Jeugd
Dagbiljart
Interval:

0.001 – 10.00
0.001 – 10.00

Alle
Alle

12
12

4 poules van 3
4 poules van 3

0.001 - 2.400
2.400 - 11.00

1 en 2
3 en 4

12
12

4 poules van 3
4 poules van 3

Bandstoten:
Interval:

0,001 - 1,000
1,000 - 1,500
1,500 - 2,500
2,500 - 4,000

Driebanden:
Interval:

Jeugd
Dagbiljart
Dames
Rolstoel

INSCHRIJVING

0,001 - 0,360
0,360 - 0,520
0,520 - 0,760
0,760 - 1,100
0.001 – 1.100
0.001 – 1.100
0.001 – 1.000
0.001 – 1.000

Klasse
3
2
1
H

Max. # deelnemers
32
32
32
32

8 poules van 4
8 poules van 4
8 poules van 4
8 poules van 4

Klasse
3
2
1
H
Alle
Alle
Alle
Alle

Max. # deelnemers
32
32
32
32
12
12
12
12

8 poules van 4
8 poules van 4
8 poules van 4
8 poules van 4
4 poules van 3
4 poules van 3
4 poules van 3
4 poules van 3

Kader 38/2: 32 deelnemers Klasse tot 11.00 gemiddeld.
Het gemiddelde voor de kaderspelers is het gemiddelde van de kadercompetitie.
De poulewedstrijden van de avondbiljarters zullen op een doordeweekse dag gespeeld worden
en de finales op één dag in het weekend.
De dagbiljarters spelen hun wedstrijden allemaal op één dag doordeweeks.
De dames, rolstoelers en de jeugd spelen alles op één dag in een weekend.
Daarnaast reserveren we nog één dag in het weekend voor de vrijwilligersdag.
Inschrijvingen
Wij zullen uiterlijk 1 mei a.s. beslissen of dit evenement wel of niet kan doorgaan, in verband
met de coronamaatregelen. Uw inschrijvingen ontvangen wij daarom graag uiterlijk 30 april a.s.
De inschrijvingen stuurt u naar het bondsbureau t.a.v. Ruud Hudepohl. Email:
r.hudepohl@knbb.nl. Bij de aanmelding van de spelers moeten de volgende gegevens verstrekt
worden:
Naam - lidnummer – categorie - spelsoort – klasse – startgemiddelde teamcompetitie en
startgemiddelde persoonlijke kampioenschappen van het seizoen 2019-2020. In de bijlage treft
u het inschrijfformulier hiervoor aan.
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INSCHRIJVING

Voor de klassen met maximaal 12 deelnemers geldt het volgende:
Niet in alle districten worden wedstrijden georganiseerd voor de jeugd, dames, rolstoelers en
avondbiljarters. We zullen de aanmeldingen zoveel mogelijk spreiden over de aangemelde
districten. U mag dus in deze categorieën meerdere spelers aanmelden als reserve. Voor deze
klassen geldt tevens dat de inschrijvingen op basis van tijdstip van aanmelding geplaatst
worden.
Wij hopen hiermee dit seizoen op een mooie manier af te kunnen sluiten en verwachten dan
ook een groot aantal inschrijvers.
Een gedetailleerde dagindeling en wedstrijdschema sturen wij na 1 mei toe.
Met vriendelijke groet, mede namens het bestuur van KVC,

Piet Verschure
Portefeuillehouder Breedtesport KVC
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