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Persoonlijke Nederlandse Golfbiljart Kampioenschappen 2021 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 

Vrijdag 05 november Voorrondes veteranen klasse Aanvang 19.30 uur 

Zaterdag 06 november 
Voorrondes algemene klasse 

Voorrondes hoge en lage reeks 
Aanvang 13.00 uur 
Aanvang 14.30 uur 

Zondag 07 november 
Rechtstreekse finale koppelklasse 

Voorrondes jeugd en dames 
Aanvang 13.00 uur 
Aanvang 15.00 uur 

Vrijdag 12 november Voorrondes oude gloriën Aanvang 19.30 uur 

Zaterdag 13 november 
Voorrondes algemene klasse 

Voorrondes hoge en lage reeks 
Aanvang 13.00 uur 
Aanvang 14.30 uur 

Zondag 14 november Finaledag en prijsuitreiking Aanvang vanaf 14.00 uur 

 
Alle wedstrijden vinden plaats in Café- Zaal De Harmonie, Wallenstraat 7 
6019 BC Wessem telefoon; 0475-562810 
 
 
 
Scan de QR-code om naar de website gaan; 
www.golfbiljarten.nl 
 
 
 
Er wordt gespeeld op 7 verwarmde Verhoeven Magic Black Star golfbiljarts 
 

Voorwaarden en regelgeving: 
 
Het inschrijfgeld bedraagt €6, - voor N.G.B. leden, spelers die géén N.G.B.-lidmaatschap  
hebben, betalen €12, - In beide gevallen eenmalig. (voor alle reeksen) 
De toernooileiding zal zelf de loting uitvoeren. We maken gebruik van een  
zogenaamde piramideloting, waarna men na een overwinning, doorschuift in het schema. 
 
 
 

http://www.golfbiljarten.nl/
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Er wordt géén separate letterwaarde klasse meer gespeeld, maar een hoge en lage reeks. 
 
De doelstelling is, indien men inschrijft op deze specifieke dag voor de algemene klasse  
ook inschrijft voor de hoge dan wel lage reeks. (of vice versa) 
 
In de hoge reeks worden alle spelers met een A letterwaarde en alle spelers met een 
B letterwaarde uit de hoofdklasse ingedeeld. Ook alle spelers die hun reguliere competitie 
in België spelen, worden ingedeeld in de hoge reeks. Spelers uit de hoofdklasse met een C  
letterwaarde worden ingedeeld in de lage reeks. Spelers uit de lagere klassen die een B  
letterwaarde hebben, worden ingedeeld in de lage reeks. Dus, alle B spelers uit de eerste en  
eventueel tweede en derde klasse spelen in de lage reeks. Deelnemers die geen N.G.B.  
spelerspas bezitten worden in principe ingedeeld in de hoge reeks.  
 
Informatie m.b.t. je letterwaarde, kan men bij het betreffende district opvragen. 
 

Deelnemers dienen de Nederlandse nationaliteit te bezitten. 
 
Deelname bij de jeugd kan t/m 23 jaar, veteranen vanaf 50 jaar t/m 59 jaar en  
oude gloriën vanaf 60 jaar. (de peildatum is 05 november 2021  
Graag de geboortedatum bij de opgave (inschrijfformulier of in de mailing) vermelden. 
 
In alle klassen met uitzondering van de koppelklasse worden voorrondes gespeeld. 
 
Uiteindelijk gaan er bij de algemene klasse, veteranenklasse, oude gloriën, lage reeks en hoge  
reeks telkens 4 spelers naar de finaledag. 
Bij de jeugd en dames gaan 2 spelers naar de finaledag. 
 
Indien er bij de dames en of de jeugd-klasse minder dan 4 deelnemers inschrijven, 
gaat de betreffende klasse niet door.  
 
Het bestuur kan beslissen als er niet voldoende inschrijvingen zijn in welke klasse dan  
ook, om een aanpassing door te voeren in het format van spelen of om de reeks te cancelen.  
 
Op alle dagen is vooralsnog de sluitingstijd bepaald door de overheid op 00.00 uur. 
Het programma voor de vrijdagen is hierdoor aangepast en er worden geen twee reeksen op 
de vrijdagen gespeeld. Wedstrijden die redelijkerwijs niet vóór deze tijd uitgespeeld kunnen  
worden, zullen ook niet worden gestart. De niet gespeelde wedstrijden worden op  
zondag 14 november gespeeld, vooraf aan de huldiging van de jubilarissen. 
Aanvangstijd van deze wedstrijden worden nog nader bepaald. 
 

Finalewedstrijden worden gespeeld op zondag 14 november 2021 
Vanaf 14.00 uur huldiging jubilarissen (2020 en 2021)  
Vanaf ca.14.30 uur aanvang finales  
Vanaf ca.17.00 uur aanvang jeugd en dames klasse  
Vanaf ca. 20.00 uur is de prijsuitreiking  
 
Indien men iets later komt dan de aanvangstijd, kan men dit telefonisch doorgeven  
aan Joost Drenth (06 22833042)  
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Uiterlijk maximaal 1 uur na aanvangstijd moet men aanwezig zijn, anders is men niet  
meer speelgerechtigd. Uitzonderingen kunnen niet (meer) worden geaccepteerd. 
 

Inschrijvingen;  
Graag vóór dinsdag 2 november 2021 en eventueel voor het tweede  
weekend vóór donderdag 11 november 2021  
 

Mailen naar; golfbiljarten@gmail.com  
 
Wedstrijden worden gespeeld volgens de geldende reglementen van de N.G.B. 
 

Bij binnenkomst meldt men zich dagelijks eerst persoonlijk bij de  
organisatie en dient men het eventuele inschrijfgeld te voldoen. 
 
 
Het N.G.B.-hoofdbestuur wenst alle deelnemers veel succes. 
 
 
Men is zelf verantwoordelijk voor een correcte en tijdige afmelding als men is verhinderd. 
 
Spelers die zich hebben aangemeld/opgegeven voor deelname aan de PNK maar niet  
aanwezig zijn om te spelen, worden uitgesloten voor verdere deelname van het lopende  
evenement en de editie van het volgende jaar.  
 

Blijf altijd thuis bij gezondheidsklachten, ook als iemand in jouw huishouden koorts en/of  
benauwdheidsklachten heeft.  
 
Iedereen volgt de geldende RIVM-richtlijnen en het horeca-protocol. 
 
Uiteraard verwachten we als N.G.B.-bestuur dat alle deelnemers de geldende regels 
respecteert, die de lokaalhouder hanteert. 

mailto:golfbiljarten@gmail.com

