
32e Open Ter Aarse 
Biljartkampioenschappen

- Inschrijfformulier -
Voorwedstrijden 21 maart 2016 t/m 21 mei 2016

   

Finale 26, 27 en 28 mei 2016

Voor- en achternaam : __________________________________________ m / v

Adres : ______________________________________________

Postcode en Woonplaats : ______________________________________________

Telefoonnummer/e-mail : _____-____________   /    _________@_____________

Naam (KNBB) vereniging : ___________________________________

Moyenne libre / aantal caramboles : ________________ /__________________

IK BEN VERHINDERD OP (DATA) : ______________________________________

Ik speel competitie : nee / ja klasse : _______ teamnummer  : _______

Ik speel wel / geen PK libre in de _____ klasse

Handtekening deelne(e)m(st)er : ________________________________________

- De voorwedstrijden worden gespeeld in twee groepen met een zo gelijk mogelijk aantal deelnemers, 
ingedeeld op moyenne.

- Iedere spe(e)l(st)er speelt 6 wedstrijden, te verdelen over 3 avonden (dit jaar ook op vrijdag) of 
zaterdagmiddagen.

- Een plaats in de finale (8 plaatsen) wordt bereikt door de volgnummers, die worden samengesteld uit 
een plaatsingscijfer voor het aantal punten en een plaatsingscijfer voor het eindmoyenne ten 
opzichte van het startmoyenne. Uit beide groepen plaatsen 4 deelnemers zich voor de finale.

- Bij gelijk aantal punten (combinatie van matchpunten en percentage van het startmoyenne) in de 
voorwedstrijden prefereert het percentage van het startmoyenne

- Voor de partijlengtes zal het intervalsysteem van de KNBB aangehouden worden.
- Het moyenne van nieuwe biljarters kan voor de finale worden herzien op basis van het gespeelde 

moyenne in de voorwedstrijden.
- Verhinderingen kunnen op het inschrijfformulier worden vermeld. Verhinderingen achteraf worden 

niet geaccepteerd.
- Gedurende de voorwedstrijden zijn er geen kledingvoorschriften. Tijdens de finale is KNBB-

biljarttenue of een nette zwarte broek en een wit overhemd voorgeschreven. 
- Er is een maximum van 80 deelnemers. Deelname vindt plaats op volgorde van binnenkomst.
- Bij verschil van mening beslist de wedstrijdleiding.
- Leden van BV de Plas worden ingedeeld om (1 à 2 keer) te arbitreren en te schrijven. Bij 

verhindering dient men zelf voor een vervanger te zorgen.
- Indeling van de voorwedstrijden is vanaf 20 maart 2016 te vinden op www.bvdeplas.nl. Tevens 

worden hier tijdens de TAK de uitslagen gepubliceerd.  
- Het inschrijfgeld bedraagt € 7,50 en dient te worden voldaan bij inschrijving.

De inschrijfformulieren dienen uiterlijk 16 maart 2016 te worden ingeleverd met betaling van het 
inschrijfgeld bij Biljartvereniging de Plas in het clublokaal, Langeraarseweg 84 te Langeraar. 

http://www.bvdeplas.nl


De 32e Open Ter Aarse Biljartkampioenschappen 
worden mede mogelijk gemaakt door :

Scandiflora
Foto Klein

BBQthuisbezorgd.nl
Timo Creations

Lejo’s Sloepverhuur
 René Pieterse B.V.

Spar Langeraar
Bloemschikken.nl
Deelen Verswaren

Langeraarse Inleggerijen
L.V.B.V.

De Biljartmakers
Hyscon

Top Hair Hoogmade
Coen van Dijk

 Mark Pieterse InterieurVisie 
Screendruk Liberty

Foodpartners
Gerrit Kalshoven

Jan Pieterse
 Party Regelaar

Dirk Hoogendoorn
W. van Vliet en Zn. Auto’s B.V.

Gemakswinkel Langeraar
Constructiebedrijf De Kwakel B.V.

’t Trefpunt
Your Illusion
Slagerij Pijl
Kaashoek

 

http://thuisbezorgd.nl

