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Rijnsburg,  d.d. 18-04-19 
Onderwerp Persoonlijk Nederlands Kampioenschap (NK) Klasse A en B 
Betreft  Uitnodiging voor spelers 
 
Beste Speler,  
 
Hierbij nodigen we je uit om deel te nemen aan het persoonlijk NK biljarten 
voor verstandelijk gehandicapten.  
Zondag 2 juni 2019 organiseert de Commissie VG-Biljarten de 16e editie van dit 
mooie sportieve evenement, voor de 6e keer in  
* Biljartcentrum Horna     Achterom 53 - 1621 KR Hoorn  
* Uiterste inschrijfdatum  21 mei 2017  
* Aantal deelnemers   48 spelers  
 
Per club kunnen zich zoveel spelers inschrijven als men wil. De ervaring leert 
dat het doorgaans mogelijk is om tussen 4 en 7 spelers per club mee te laten 
doen, afhankelijk van het totaal aantal inschrijvingen.  Als er meer dan 48 
inschrijvingen zijn valt per club de speler met het laagste moyenne als eerste 
af.  
 
Spelers met de hogere gemiddeldes worden ingedeeld in klasse A, de anderen 
in klasse B. Er komen dus 2 Nederlands kampioenen (Klasse A en B). 
 
De biljarters spelen 5 wedstrijden van maximaal 25 minuten, waarna de beste 4 
in de halve finale en finale verder gaan. In de finale wordt ook voor plaats 3 en 
4 gespeeld.  
Het aantal caramboles dat moet worden gemaakt is minimaal 7 en wordt 
bepaald op basis van 15 beurten.  
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Hopelijk mogen we jullie op 2 juni verwelkomen in Hoorn. Wij verwachten de 
deelnemers uiterlijk 10:00. Ook als jullie niet meedoen willen wij dit graag 
vernemen, als het kan met opgaaf van reden. 
  
Je vindt meer informatie in de andere bijgevoegde documenten. 

 Spelregels en informatie Persoonlijk NK  

 Inschrijfformulier Persoonlijk NK 
 
Als je vragen of opmerkingen hebt, dan horen wij die graag.  
 
Hartelijke groeten, 
Namens de commissie, 
 
Petra Strijbos 06 28 05 03 14 / Dick van Egmond 06 21 55 64 28 
 


