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2018 NK DRIEBANDEN JUNIOREN

Nieuwegein, 8 januari 2018,

Beste sportvriend,
Namens de KNBB - sectie Driebanden en de organiserende vereniging BV Ellenkamp bent u van harte
uitgenodigd voor deelname aan het Kampioenschap van Nederland Driebanden voor junioren.
Dit kampioenschap vindt plaats op zaterdag 3 en zondag 4 februari 2018 bij
Hotel-Cafe-Restaurant Prinsen in Haarlo.
Het bestuur heeft besloten om alle inschrijvingen (9) te honoreren en geen voorronde te spelen.
Er zal dan ook gespeeld worden in 2 poules, één met 4 en één met 5 deelnemers.
Zowel de nummer 1 als de nummer 2 in de eindstand van dit NK verkrijgen het recht om te worden
ingeschreven voor het EK Driebanden voor junioren dat plaatsvindt van 30 maart t/m 2 april 2018 in
Ronchin (Frankrijk), mits aan de door de CEB gestelde leeftijdsvoorwaarde wordt voldaan.
Reis- en verblijfskosten zullen door de sectie Driebanden worden vergoed.
Daarnaast verkrijgen de nummers 1 en 2 tevens een ticket voor de Worldcup Driebanden die plaatsvindt
van 11 t/m 17 juni in Blankenberge (België).
Reis-, verblijfskosten en inschrijfgeld zullen eveneens door de sectie Driebanden worden vergoed.
Met betrekking tot het komende NK heeft het bestuur voor alle deelnemers twee hotelovernachtingen
incl. ontbijt verzorgd bij HCR Prinsen en wordt u op zaterdagmiddag een diner aangeboden..
Bent u voornemens om niet op vrijdag maar op zaterdag te arriveren, maak dit dan vroegtijdig kenbaar bij
HCR Prinsen.
Alle deelnemers en arbiters worden verzocht om op zaterdag 3 februari uiterlijk om 10.00 uur aanwezig te
zijn i.v.m een briefing.
Aansluitend aan de briefing vindt om 10.15 uur de officiële opening van het Nationaal Kampioenschap
plaats en zullen de eerste partijen om 10.30 uur aanvangen.
Mede namens de KNBB - sectie Driebanden, BV Ellenkamp en HCR Prinsen wens ik u een sportief en
succesvol kampioenschap toe.
Met vriendelijke groet,

Paul Brekelmans
secretaris KNBB – sectie Driebanden
tel.: +31 (0)6 43242104
email: secretaris@knbb-driebanden.nl
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Speellocatie

HCR Prinsen
Eibergseweg 13, 7273 SP Haarlo, tel. 0545-261232, (www.hcrprinsen.nl)

Organisatie

BV Ellenkamp onder auspicien van de KNBB - sectie Driebanden.

Contactpersonen BV Ellenkamp:
HCR Prinsen:
KNBB – sectie Driebanden:

dhr. Bennie Deegens,
dhr. Dinand Prinsen,
dhr. Paul Brekelmans,

tel. 06-51862014
tel. 0545-261232
tel. 06-43242104

Toernooileiding

Dhr. Bennie Deegens,
Dhr. Hans de Bruin,

tel. 06-51862014
tel. 06-42250962

KNBB Official

Dhr. Paul Brekelmans (secretaris KNBB - sectie Driebanden)

Arbitrage

arbiters van de sectie Driebanden

Titelverdediger

Joey de Kok (Lewedorp)

Reglement

Reglement NK-Driebanden voor junioren
Dit reglement staat gepubliceerd op de website van de KNBB (www.knbb.nl).

Speelwijze

Poulewedstrijden: één poule van 4 en één poule van 5 deelnemers (25 caramboles).
De nummers 1 en 2 in de eindstand van iedere poule plaatsen zich voor de
aansluitende kruisfinales (30 caramboles).

Beurtenlimiet

Er wordt gespeeld met een beurtenlimiet van 2x het aantal te maken caramboles.

Tijdklok

Er wordt gespeeld met een tijdklok van 40 seconden met maximaal 3 time-outs

Materialen

Biljarts: Wilhelmina
Lakens: Iwan Simonis - Rapide 300 (Delsa Blue)
Ballen: Saluc - Super Aramith Prestige Pro-Cup

Live-streaming /
productie

Kozoom Europe / Lohouse Multimedia

Hotelinformatie

HCR Prinsen - Haarlo
Eibergseweg 13, 7273 SP Haarlo, tel. 0545-261232, (www.hcrprinsen.nl)
I.v.m. de beperktheid van het aantal hotelkamers dienen meegereisde
ouders/supporters rekening te houden met overnachting in nabijgelegen hotels/bed
and breakfasts (B&B's).
Voor informatie/reservering is het verstandig om sites als booking.com hiervoor te
raadplegen.

Opmerkingen
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Van alle deelnemers wordt verlangd om óók bij de sluitingsceremonie op
zondag aanwezig te zijn.

www.knbb.nl/driebanden/
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Poule-indelingen poule A: Joey de Kok
Michael Vink
Hans Snellen
Jordy Jong
Nick Dudink
poule B: Sam van Etten
Bradley Roeten
Leon Dudink
Lars van de Mortel

(Lewedorp)
(Groede)
(Rijsbergen)
(Zwaagdijk)
(Blokker)
(Schermerhorn)
(Den Haag)
(Blokker)
(Veldhoven)

Bij voortijdse afzegging(gen) zullen de poules opnieuw worden gerangschikt volgens
het Z- systeem op basis van behaalde resultaten uit het vorige kampioenschap.
Programma

zaterdag 3 februari:
10.15 uur:
10.30 uur:
12.00 uur:
13.30 uur:
15.00 uur:
16.30 uur:
18.00 uur:
19.00 uur:
20.30 uur:

officiële opening
1e ronde poule A
1e ronde poule B
2e ronde poule A
2e ronde poule B
3e ronde poule A
diner
3e ronde poule B
4e ronde poule A

A2 - A5
B1 - B4

A3 - A4
B2 - B3

zondag 4 februari:
11.00 uur:
13.00 uur:
15.30 uur:
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5e ronde poule A
1/2 finales
finale
aansluitend prijsuitreiking

www.knbb.nl/driebanden/

