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UITNODIGING 

 

Aan alle finalisten, arbiters, organisatie en overige betrokkenen. 

Datum: 11 januari 2017 

Betreft: Uitnodiging districtsfinale 5-Pins 2016-2017 

 

Beste biljartliefhebber, 

 

Hierbij de uitnodiging voor het deelnemen, begeleiden en/of organiseren van de districtsfinale 5-Pins 

seizoen 2016-2017 op zaterdag 11 en zondag 12 februari 2017 bij Tonny’s Café, Nicolaas Beetsstraat 1 

te Almelo (telf: 06-2465 3025). 

Op zaterdagmorgen dient iedereen om 10.15 uur aanwezig te zijn. 

Na de voorronden in december waarin door elf spelers werd deelgenomen is een ranglijst opgemaakt die 

dienst doet voor plaatsing in een poule tijdens de finale. De zes spelers die daaraan niet hebben 

deelgenomen, worden voorafgaand aan de finale ingeloot. 

De eindstand van de voorronde en de poule indelingen voor de finale zien er als volgt uit: 

 

Tijdens deze voorronde is geopperd dat de districtskampioen eventueel zou worden afgevaardigd naar 

het Europees kampioenschap te Brandenburg (D). Dit staat op het moment van dit schrijven nog niet vast. 

Waarschijnlijk worden de deelnemers daarvoor al in een eerder stadium door de KNBB aangemeld bij de 

Europese bond, de CEB. 

De partijlengte is bepaald op 60 punten per set. Er wordt gespeeld volgens het Best-of-Three systeem. 

Indien een speler twee sets heeft gewonnen, is de partij ten einde en kan dus eindigen in 2-0 of 2-1. Per 

gewonnen wedstrijd krijgt een speler 1 wedstrijdpunt. Eindigt een wedstrijd in 2-1 krijgen de spelers 

daarnaast resp. 2 en 1 setpunten. Bij 2-0 is dit resp. 3 en 0 setpunten.  
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In de poules spelen alle spelers tegen elkaar. Daarna wordt een ranglijst opgemaakt in de volgorde van 

wedstrijdpunten, setpunten, setsaldo, moyenne (alle gescoorde punten gedeeld door alle punten door uw 

tegenstanders behaald) en het hoogste particulier moyenne. Aansluitend spelen de nrs. 8 van beide 

poules om de plaatsen 15 en 16, enz. Ook deze wedstrijden worden gespeeld volgens het Best-of-Three 

systeem. Alleen de finale wordt gespeeld volgens het Best-of-Five systeem en eindigt dus wanneer een 

speler drie sets heeft gewonnen. 

Spelers die zelf in een rondedeel niet hoeven te spelen verzorgen de arbitrage. De eerst genoemde 

speler in de volgende- of voorafgaande partij op die tafel arbitreert de eerste set en wisselt daarna af met 

de als tweede genoemde speler. Er wordt op 4 tafels gespeeld. In het eerste deel speelt poule A op de 

tafels 1 en 2 en poule B op 3 en 4. Als een poule klaar is, wordt na een kleine pauze direct doorgespeeld. 

Er wordt dus niet gewacht op de andere poule. 

De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor tijden aan te passen, bijvoorbeeld na de pauze op 

zaterdag omdat de verwachting is dat partijen sneller zullen eindigen dan het tijdschema aangeeft. 

Hiernaast staat het speelschema afgebeeld. 

Behoudens eventuele aanvangstijden wordt 

hiervan niet afgeweken. 

Is een speler bij aanvang van zijn of haar partij 

niet speel gereed, wordt deze met 0-3 verloren 

verklaard. 

Deelnemers zijn verplicht zich te houden aan de 

geldende kledingvoorschriften 

Ondergetekende verzorgt de wedstrijdleiding 

Meer informatie over 5-pins is te vinden op de 

website van ons district: 

https://www.knbbtwente.nl/index.php/ct-

menu-item-41/5-pins 

of op www.5-pins.nl 

Mede namens het districtsbestuur wens ik u een 

prettig en sportief toernooi toe. 

 

Alex ter Weele 
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