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Hou je van biljarten, tactiek en strategie? Dan is 5-Pins de 

uitdaging. Snel, tactisch, strategisch, bedrieglijk simpel en 

fantastisch mooi! 

 

 
 

 
Clinic 5-Pins biljarten als voorbereiding op de districtsfinale 
 
 

Beste biljartliefhebber, 
 
Op zaterdag 27 januari 2016 vond er een invitatietoernooi 5-Pins biljarten plaats, welke 
werd georganiseerd bij Café Restaurant ’t Sterrebos te Beuningen. De KNBB wil deze 
nieuwe spelsoort introduceren die moet leiden tot het eerste NK in seizoen 2017-2018.  
 
Meer informatie over het 5-Pins biljarten vind je o.a. op www.5-pins.nl, de website van ons 
district en facebook. 
 
Het District Twente organiseert, in nauw overleg met de KVC, de eerste districtsfinale in 
deze nieuwe spelsoort. Deze finale is voor leden van ons district en de deelname is gratis. 
Je kunt je hiervoor opgeven door hier te klikken, maar je kunt je ook opgeven tijdens een 
van de clinics. 
 
De voorronden zullen, afhankelijk van het aantal deelnemers, in de periode van november 
2016 t/m januari 2017 worden georganiseerd. Deze voorronden zullen worden 
georganiseerd op zaterdag(en) bij Biljartpaleis Stokkers. 
Er zal worden gespeeld op 6 tafels. De loting voor de poule-indeling zal op de dag zelf 
plaatsvinden in aanwezigheid van alle deelnemers. 
 
De districtsfinale wordt gehouden op 10 t/m 12 februari 2017. Deze wordt georganiseerd 
door het District Twente in samenwerking met biljartvereniging Het Zuiden bij Tonny’s 
Café te Almelo. 
  

http://www.5-pins.nl/
http://www.knbbtwente.nl/
http://www.facebook.com/5pins/
http://www.knbbtwente.nl/index.php/ct-menu-item-41/inschrijfformulier-pk
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Er worden een 6-tal clinics georganiseerd om deze spelsoort te demonstreren en uit te 
leggen. Deze clinics zijn zowel voor leden als niet leden van de KNBB. Uiteraard kunnen 
er vragen worden gesteld en kan er worden geoefend. 
 
De clinics worden verzorgd door Peter Stakenburg en Alex ter Weele. Ze vinden, verdeeld 
in ons district, plaats op de zaterdagmiddag, aanvang 13:00 uur en de clinic zal ongeveer 
2 uur duren. 
 

 8 oktober bij Café BCA te Almelo door Peter Stakenburg 

 8 oktober bij Café De Grens te Enschede door Alex ter Weele 

 15 oktober bij Café Restaurant ’t Sterrebos te Beuningen door Peter Stakenburg 

 15 oktober bij Café Ossenvoort te Enschede door Alex ter Weele 

 22 oktober bij Café De Haven te Hengelo door Peter Stakenburg 

 29 oktober bij Grand Café Smit te Losser door Alex ter Weele 
 
Hierbij willen wij ook alle arbiters van het District Twente aanraden om bij een van de 
clinics aanwezig te zijn. 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet namens het bestuur, 
 
Wilco Hagemeier 
Voorzitter KNBB District Twente 
E : bestuur@knbbtwente.nl 
W: www.knbbtwente.nl  
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http://www.knbbtwente.nl/

