
 

 
 

 

21-22.seizoen.3band.3e Kl. VW.docx           1 / 1           24-9-
2021 

Doetinchem & omstreken 

KONINKLIJKE 

NEDERLANDSE 

BILJARTBOND 

 district  WWW.KNBBDOETINCHEM.NL 

  

                                                                                                                                       

Betreft: Voorwedstrijden 

Driebanden 3
e
 klasse 

Moyenne van 0,000 – 0,360 

 

 
Deze wedstrijden worden gespeeld in onderstaande clublokalen op: 

 

 

Zaterdag 2 en zondag 3 oktober 2021 

 

Verenigingen belast met de organisatie van voorwedstrijden hebben de verplichting om er zorg voor te dragen dat zaterdag 

en zondag één (deskundig) lid van de vereniging aanwezig is om de organisatie soepel en volgens schema te laten verlopen. 

Ook is het wenselijk om beide dagen voor arbitrage te zorgen. Clubleden van deelnemende spelers zijn van harte welkom 

en worden vriendelijk verzocht te schrijven of te tellen. 

 

 Tijdens de voorwedstrijden worden er 6 partijen per deelnemer gespeeld. 

 Bij voorwedstrijden worden de poules, rekening houdend met spelers van dezelfde vereniging, op 

alfabetische volgorde samengesteld. 

 Het aantal te maken caramboles wordt bepaald op basis van de intervaltabel. 

 Per partij worden maximaal 75 beurten gebruikt; de gelijkmakende beurt wordt vanaf acquit gespeeld. 

 De eindstand wordt naast het aantal behaalde partijpunten mede bepaald door het moyenne-percentage.  

 

Café van Dorth, Rijksweg 19a  6921 Duiven 

Telefoon 0316 – 261283 

Aanvang beide dagen 12.00 uur 

Café De Veemarkt, Veemarkt 4 7001 EE Doetinchem 

Telefoon 0315 – 323585 

Aanvang beide dagen 11.00 uur 

   

  

0,000 – 0,300 = 15 car. 

0,300 – 0,320 = 16 car. 

0,320 – 0,340 = 17 car. 

0,340 – 0,360 = 18 car. 

 

 Betreft NO-spelers; zolang er sprake is van een niet officieel (NO) gemiddelde is het bepaald gemiddelde 

voor de volgende wedstrijd gelijk aan het (daadwerkelijk) gespeelde gemiddelde, dus het hoogste van het 

aanvangsmoyenne of gespeeld moyenne. 

 De districtsfinale wordt zaterdag 23 en zondag 24 oktober 2021 bij BV De Pol in Zelhem gehouden. 

 

   

Spelers uitkomend voor dezelfde vereniging dienen hun partij(en) in ieder geval op de eerste dag (zaterdag dus) te spelen. 

Als één van de spelers verhinderd is aan deze wedstrijden deel te nemen dan is hij/zij verplicht zich direct af te melden bij 

ondergetekende. 

 

Wij wensen U een sportief en succesvol, maar vooral prettig weekend toe, 

 

Chris Jansen – wedstrijdleiding PK,  

 

Lage Veld 9 7122 ZD  Aalten, 0543-474200 / 06-13670537 

 

 
 

1 Nicky 

Berenschot 

236686 Van Dorth 0,220 

15-NO 

1 Tonnie Bisselink 177750 Köster 0,304 

16 

2 Edwin Kuijer 214619 Olde Mölle 0,231 

15 

2 Daniëla Brinks 265973 De Veemarkt 0,050 

15-NO 

3 Jean Paul 

Hengeveld 

276504 Van Dorth 0,170 

15-NO 

3 Erik Holthausen 226279 Olde Mölle 0,282 

15 

4 Arend Pannekoek 223897 Olde Mölle 0,239 

15 

4 Eddo Köhler 106584 Concordia’54 0,329 

17 

5 Marco Schrijver 275550 Buitenmolen 0,319 

16-NO 

5 Renë Oldenkortte 112036 D.L.S. 0,300 

16-NO 


