
KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND
driebanden 1e, 2e en 3e klasse dagcompetitie

op woensdag 18 juni 2014

Adres: IJsselmeerstraat 3b te Huizen. Tel. 035-6856456

Organisatie: HBV De Bun te Huizen
Bondsofficial KNBB: Dhr. Martin Verhulst 
Biljarts: 4 biljarts Wilhelmina
Ballen en lakens: Super Aramith / Iwan Simonis

Voorzitter organisatie: Dhr. Frans Elbers  (035-5382708)
Wedstrijdleider: Dhr. Ted Jansen  (035-5258186)

Bondsarbiters: Mevr. B. van Dijk
Dhr. W. van Dijk
Dhr. H. van Holland
Dhr. G. de Rooij
Dhr. H. de Weert
Dhr. B. Vos

Clubarbitrage: De heren Gert Blaas, Han Kroeskamp, 
Hans van Paridon, Nol de Ruijter, 
Ben van de Schaal, Wim de Vries 
en Nico van der Zwan 

Bar en catering: De heren  Hans de Lange en  Gert Honing

(voor spelers en arbiters wordt een eenvoudige lunch verzorgd)



VOORWOORD VAN DE VOORZITTER

Hartelijk welkom bij de HBV De Bun bij het Nederlands Kampioenschap
 1e, 2e en 3e klas driebanden, dagcompetitie.

Toen onze vereniging in een bestuursvergadering het besluit nam ons biljartlokaal beschikbaar te 
stellen voor een Nederlands kampioenschap wist ik niet dat dit zo veel werk met zich mee bracht. 
Niet dat er geen ervaring aanwezig is, nee, onze vereniging heeft dat in 2003 en 2010 ook al eens 
gedaan dus daar ligt het niet aan. Veel van de leden van toen zijn er nog steeds en daar mogen we 
gelukkig weer gebruik van maken. Als voorzitter ben ik heel blij met de inzet van diverse leden die 
het u deze dag zo gemakkelijk mogelijk gaan maken. 

Naast onze eigen leden zijn er ook veel mensen achter de schermen bezig geweest. Het regelen van 
voldoende arbiters en wedstrijdleiding is op uitstekende wijze gedaan door Betty en Wim van Dijk. 
De administratie vanuit de KNBB door Ad Klijn was ook duidelijk en prima op tijd beschikbaar.

Als speler treft u een biljartgelegenheid met vier goede tafels en verder goed speelmateriaal. Daar 
zijn we trots op. Als supporter of ander belangstellende treft u een knusse ruimte waar het biljarten 
centraal staat maar waar zeker gelegenheid is om u prima te vermaken. Onze vereniging bestaat uit 
85 leden, van allerlei spelniveau, die zowel overdag als in de avond wedstrijden spelen, les krijgen 
naar behoefte of zomaar eens langs komen. 

De deelnemers aan deze finalekomen uit alle windstreken van dit land om uit te gaan maken wie de 
beste van Nederland wordt. Ze hebben al een lange weg doorgelopen om hier te mogen spelen. 
Voorronden, districtfinale en de regiofinale zijn met goede afloop gespeeld om hier te kunnen 
spelen. Op voorhand is een felicitatie voor deze prestaties zeker op zijn plaats.

Als biljartvereniging de Bun doen wij ons uiterste best iedereen het naar de zin te maken. Mochten 
er vragen, irritaties of wat dan ook opkomen, meldt de organisatie dat zo snel mogelijk. Alleen dan 
kunnen we een oplossing zoeken. 

Alle spelers veel succes. Maak er een sportieve en gezellige dag van. De beste spelers zullen op het 
hoogste plaatsje op het podium staan. De andere kunnen altijd nog zeggen “ Ik was één van de beste 
4 van Nederland” 

Frans Elbers,

Voorzitter HBV de Bun



Nederlands Kampioenschap Driebanden Dagcompetitie
1e, 2e en 3e klasse

PROGRAMMA

Woensdag, 18 juni 2014 

09.00 uur – 09.30 uur   Ontvangst speler, arbiters en genodigden
09.35 uur         Welkomstwoord door de Voorzitter van de HBV De Bun
09.40 uur         Officiële opening door de Bondsofficial

10.00 uur – 16.00 uur   Afwerken wedstrijdschema 1e, 2e en 3e klasse
       zie Wedstrijdschema

ca. 16.00 uur        einde wedstrijden
ca. 16.15 uur        Prijsuitreiking Nederlands Kampioenschap Driebanden 

       Dagcompetitie 1e, 2e en 3e klasse 

ca. 16.30 uur        Officiële sluiting

ROUTEBESCHRIJVING
 naar de Huizer Biljart Vereniging De Bun 

Komende vanaf de A1 (Amsterdam – Enschede)
--neem afrit nr. 8 (Blaricum)
--volg bord “Huizen” over ca. 4 km alsmaar rechtdoor (Crailoseweg)
--voorbij rotonde,  2x verkeerslichten en weer een rotonde, grote bocht
--u passeert links enkele voetbalvelden 
--op de volgende rotonde linksaf en na 200 meter treft u het rode 
   gebouw van de HBV De Bun

Komende vanaf de A27 (Breda – Almere)
--neem de afrit nr. 35 (Huizen)
--volg de borden “Huizen” en “Oude Haven” (NIET CENTRUM)
--na passage van de oude haven op de rotonde rechtsaf en na 200 meter
  treft u het rode gebouw van de HBV De Bun  



WEDSTRIJDSCHEMA NK Driebanden Dagcompetitie 1e, 2e en 3e klasse
te Huizen op woendag 18 juni 2014

Spelers 1e klasse
A1 Mark Geboers  28 car. BV  Leusden
A2 Jan Aay 24 car Ouderen Bilj.ver.Randstad
A3 Hans van Capel 24 car De Plas
A4 Theo Rutjes 24 car RBC Doetinchem

Spelers 2e klasse
B1 Peter van den Beemt 18 car Ouderen Bilj.ver.Randstad
B2 Frans van der Hoofd 16 car Ommoord
B3 Pieter Brüll 16 car BF Gooi- en Vechtstreek
B4 Martin ten Hove 16 car Recreantenver. Zwolle e.o.

Spelers 3e klasse
C1 Frans Boot 14 car BC Concordia
C2 Johan Bomhof 14 car Recreantenver.Stedendriehoek
C3 Jan Stam 14 car De Plas
C4 Frans van Esch 12 car ’t Ivoor

TIJD * TAFEL TAFEL

10.00 1 A1 <> A3 2 A2 <> A4
10.00 3 C1 <> C3 4 C2 <> C4

11.00 3 B1 <> B3 4 B2 <> B4
11.00 1 Win(C1-C3)<>Verl(C2-C4) 2 Win(C2-C4)<>Verl(C1-C3)

12.15 1 Win(A1-A3)<>Verl(A2-A4) 2 Win(A2-A4)<>Verl(A1-A3)
12.15 3 Win(B1-B3)<>Verl(B2-B4) 4 Win(B2-B4)<>Verl(B1-B3)

13.15 1 Resterende wedstrijd C 2 Resterende wedstrijd C
13.15 3 Resterende  wedstrijd A 4 Resterende wedstrijd A

14.15 1 Resterende wedstrijd B 2 Resterende wedstrijd B

* vermelde  tijden zijn bij benadering en sterk afhankelijk van de tijdsduur per partij

De wedstrijdleider  kan bepalen dat er op een andere tafel gespeeld gaat worden dan in dit schema 
vermeld.


