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Samen biljarten geeft meer effect!                                Wedstrijdzaken   
 
 

 

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND 
Driebanden klein dames klasse 1 en 2 
     3 t/m 5 maart 2023 

 
 
 
De voorwedstrijden en finales vinden plaats in:               Leiding van de organisatie: 
De Biljartacademie - Handelsstraat 34 a - Sittard - Tel: 06-53337734                 BC de Biljartacademie
            
 
Driebanden klein 1e klasse 
1e klasse voorwedstrijden poule A >>> klik hier  
1e klasse voorwedstrijden poule B >>> klik hier  
 
Driebanden klein 2e klasse 
2e klasse voorwedstrijden poule A >>> klik hier  
 
De nummers 1 t/m 6 van de totaal-uitslagen van de voorwedstrijden plaatsen zich voor de finales 
die op zaterdag en zondag wordt gespeeld. 
 
De deelnemers en arbiters dienen aanwezig te zijn op vrijdag 3 maart om 13:30 uur. 
 
Bijzonderheden 
De voorwedstrijden voor beide klassen worden gespeeld op vrijdag en zaterdag, aanvang resp. 
14:00 uur, en 11:00 uur.  
De finales worden gespeeld op zaterdag en zondag, aanvang resp. 15:00 en 11:00 uur.   
 
U bent verplicht om op aanvraag van de wedstrijdleiding een legitimatiebewijs te overleggen. 
Het gebruik van alcoholhoudende dranken of daarvan afgeleide dranken is voor spelers en 
arbiters gedurende hun partijen niet toegestaan. 
 
Bij verhindering: 
U dient bij verhindering zo spoedig als mogelijk contact op te nemen met de organisatie en het 
bondsbureau, telefoon 030-6008403. 
 
 

https://knbb-livescore.nl/match-calendars/qualifiers/60df27cb-f427-4ebb-b41c-19bd08795286/players
https://knbb-livescore.nl/match-calendars/qualifiers/ebe15694-6150-4d21-b7d4-7028f2aaee49/players
https://knbb-livescore.nl/match-calendars/qualifiers/603c6ed7-04d7-4e4d-be81-fdb2163540cd/players
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Samen biljarten, geeft meer effect! 
  

 
Overige informatie:                                                 
Opening:                   Afgevaardigde van het district            
Official KNBB:                Piet de Jongh              
Voorzitter van de organisatie:     Mark Janssen Tel: 06-53337734 / Mail: mark@smikhouse.com  
Wedstrijdleider:              Leo Driessen  Tel:  06-39216431 

Mail:  secretariaatbiljartacademie@gmail.com 

         
                                                   
Website  1e klasse:             klik hier 
Te maken caramboles:          25 caramboles 
Beurtenlimiet:                60 beurten 
Wedstrijdsysteem finales:        Systeem De Bruijn         
Uitslagen online volgen:         klik hier;    
 
Website 2e klasse:             klik hier 
Moyennegrenzen:             Van 0.280 tot 0.400 
Te maken caramboles:          Intervaltabel van 0.280 tot 0.400 (blz. 25) 
Wedstrijdsysteem finales:        Systeem De Bruijn   
Uitslagen online volgens:        klik hier 
                                            
Aantal biljarts / merk:           6 biljarts Verhoeven                  
Merk van de lakens / ballen:      Royal Pro / Super Aramith                        
       
                                                   
De KNBB vereniging Carambole kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kosten indien een 
speler, om welke reden dan ook, zijn overnachtingsreservering(en) dient te annuleren.       
                                            
                                                   
Het bestuur van KNBB wenst u allen een sportieve en succesvolle strijd toe.              
                                                            
Ad Klijn                                                   
Afd. Wedstrijdzaken                                                   
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