
Koninklijke Nederlandse Biljartbond 
 

sectie Driebanden 
    

 
Archimedesbaan 7, 3439 ME  Nieuwegein, tel. 030 - 6008400 

dames@knbb-driebanden.nl 
 
 
 

   

Diamonds 2018 - uitnodiging 

 

KNBB

Driebanden

Nieuwegein, oktober 2018 

 
Beste sportvriend, 

Namens de KNBB - sectie Driebanden bevestig ik uw deelname aan de 'Diamonds 2018', het 
officiële Kampioenschap van Nederland Driebanden voor Dames. 
 
Mede namens de organiserende vereniging De Eekhoorn en de fam. Hermans bent u van harte 
uitgenodigd voor dit kampioenschap, dat zal plaatsvinden van vrijdag 9 t/m zondag 11 
november a.s. bij De Eekhoorn, Seterseweg 4, 4903 RV in Oosterhout, tel. 0161-411572. 

Als bijlage bij deze uitnodiging zijn de indeling van de poules en de speelschema's toegevoegd. 

De 8 hoogst geëindigde dames van het NK 2017 die hebben ingeschreven, zijn vrijgesteld voor 
het spelen van kwalificatiewedstrijden en direct geplaatst voor het hoofdtoernooi dat op 
zaterdag 10 november aanvangt.  

Onder voorbehoud van acceptatie en voor zover deze evenementen doorgang vinden, zullen de 
nummers 1 t/m 4 in de eindstand van dit NK worden ingeschreven voor het EK en WK 
Driebanden voor Dames 2019.  

Graag wijs ik op de volgende aandachtspunten: 

Na afloop van iedere partij wordt direct aangevangen met een volgende partij. 
Een werkelijk aanvangstijdstip kan daarmee afwijken van een gepland aanvangstijdstip. 
Alle deelnemers aan de kwalificatiewedstrijden worden daarom verzocht om op vrijdag 9 
november uiterlijk 30 minuten voor aanvang van de voor hun eerst geplande wedstrijd aanwezig 
te zijn in de speelzaal. 

Alle deelnemers aan het hoofdtoernooi worden verzocht om op zaterdag 10 november uiterlijk 
om 10.30 uur aanwezig te zijn voor een korte briefing en de officiële opening van het 
kampioenschap. 

Namens het bestuur van KNBB - sectie Driebanden en De Eekhoorn in Oosterhout wens ik u een 
sportief en succesvol kampioenschap toe. 

 

Met vriendelijke groet, 

Hans de Bruin 
KNBB - sectie Driebanden 
email: dames@knbb-driebanden.nl 
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Speellocatie Camping De Eekhoorn 
 Seterseweg 4, 4903 RV  Oosterhout, tel. 0161-411572,  (www.camping-de-eekhoorn.nl) 

Organisatie KNBB - sectie Driebanden in samenwerking met BV de Eekhoorn 

Contactpersonen dhr. Arie Hermans (De Eekhoorn), tel. 0161-411572 
dhr. Hans de Bruin (KNBB – sectie Driebanden), tel. 06-42250962 

Toernooileiding dhr. Bennie Deegens tel. 06-51862014, (dames@knbb-driebanden.nl) 

KNBB Official dhr. Paul Brekelmans (vicevoorzitter KNBB - sectie Driebanden), tel. 06-43242104 

Arbiters- dhr. Paul Brekelmans, tel. 06-43242104 
coördinator  

Arbitrage Arbiters KNBB - sectie Driebanden 

Titelverdedigster Thérèse Klompenhouwer (Nijkerk) 

Reglement Reglement NK-Driebanden voor Dames 

Speelwijze Kwalificatie:  5 poules van 4 deelnemers (20 caramboles) 
    De nummers 1 in de eindstand van iedere poule gaan door naar het    
    hoofdtoernooi, alsmede de beste 3 nummers 2 
 Hoofdtoernooi: 4 poules van 4 deelnemers (25 caramboles) 
    De nummers 1 en 2 in de eindstand van iedere poule gaan door naar 
    de knock-out fase (30 caramboles).     

Beurtenlimiet Alle partijen worden gespeeld met een beurtenlimiet van 2x het aantal te maken 
caramboles. 

Tijdklok Zowel in de kwalificaties als in hoofdtoernooi, wordt er gespeeld met een tijdklok van  
 40 seconden en 3 time-outs. 

Prijzengeld Totaal prijzengeld € 1.600,- 

Materialen Biljarts:  v.d. Berg 
 Lakens:  Royal Pro (blue) 
 Ballen:  Saluc - Super Aramith Prestige Pro-Cup 

Streaming Vanaf het hoofdtoernooi zal het NK live gestreamd worden via Kozoom.com 

Hotelinformatie Tulip Inn, Beneluxweg 1, 4904 SJ Oosterhout, 0162-453643 (5 km) 	
	 Sheetz Hotel Oosterhout, Waterlooplein 50, 4901 EN Oosterhout, 0162-452003 (7 km) 
 Campanile Hotel, Minervum 7090, 4817 ZK Breda, 076-5787700 (7 km) 	
	 Van de Valk Hotel, Klein Zwitserland 8, 5126 TA Gilze, 0161-454951 (10 km) 

Bijlage  poule-indelingen & speelschema’s  
 


