
Districtfinales 2021-2022 

 
Teamsamenstellingen: 

 

De moyennes zijn de moyennes, zoals in de 2e helft van de competitie in BiljartPoint staan vermeld ! 

         

U dient alle wedstrijden met een volledig team te spelen, dus dubbelpartijen zijn niet toegestaan. 

 

Rouleren met reservespelers dient U bij begin van de wedstrijden op te geven. 

 

Volledige teams bestaan uit drie spelers !   Behalve C1-klasse met vier spelers. 

 

Voor elke gewonnen partij krijgt een speler 2 partijpunten, bij een gelijk spel elke speler 1 partijpunt en bij 

verlies geen partijpunten. 

 

Na alle gespeelde wedstrijden wordt de stand opgemaakt, als volgt:  

 

 Team met de meeste partijpunten, is dat ook gelijk dan, 

 Team met de hoogste percentage gemaakte caramboles. 

 

Uitslagen: 

 

Deze moeten direct na afloop worden ingevoerd in Biljart Point ! 

 

Klassen: B1K – B2K – C1K – C2K – C3K – C4K – C5K 

 

LET OP !  Tijdens de districtfinale dienen de teams zelf te tellen en schrijven !  

    

Aanvangstijden: 

 

Alle klassen – zaterdag  – aanvang 11.00 uur (aanwezig om 10.45), m.u.v. de C3K klasse, deze spelen op 

donderdag en zaterdag, aanvang op donderdag om 19.00 uur (aanwezig om 18.45 uur)  

 

Er wordt tijdens deze finales gespeeld volgens het geldende districtsreglement ! 

 

Speeldatums: 

A-klasse: 

Geen districtfinale,  de 2 hoogst geëindigde teams uit Berkel & Slinge  plaatsen zich voor de gewestelijke 

tussenronde op zondag 22 mei, het hoogst geëindigde team uit Doetinchem, (mits geëindigd bij de eerste 3), 

plaatst zich eveneens voor de gewestelijke tussenronden op zondag 22 mei.  Berkel & Slinge 1 speelt in 

Lochem, Berkel & Slinge 2 en Doetinchem 1 spelen in Hengelo (ov). De gewestelijke finales worden gespeeld 

op zondag 29 mei te Doetinchem. 

B1-klasse (B1K): 

De poulewinnaar plaatst zich voor de gewestelijke tussenronde op zaterdag 21 mei te Enschede.                      

De 2 periodekampioenen spelen op zaterdag 7 mei in Eibergen (Overkamp) om 1 plaats voor de gewestelijke 

tussenronden op zaterdag 21 mei te Varsseveld. De gewestelijke finales worden gespeeld op zaterdag 28 mei 

te Eibergen (Overkamp). 

B2-klasse (B2K): 

Beide poulewinnaars, B2A, B2B, spelen op zaterdag14 mei in Eibergen (Cafe Tijink) om het kampioenschap 

in de B2-klasse. Beide poulewinnaars plaatsen zich ook voor de gewestelijke tussenronden. De winnaar speelt op 

21 mei te Eibergen (Cafe Tijink) en de verliezer speelt op zaterdag 21 mei te Deventer. De gewestelijke 

finales worden gespeeld op zaterdag 28 mei te Zevenaar. 

C1-klasse(C1K):. 

De poulewinnaar plaatst zich voor de gewestelijke tussenronden op zaterdag 21 mei te Groenlo (Hotel Pot).                      

De 2 periodekampioenen spelen op zaterdag 7 mei in Groenlo (Hotel Pot) om 1 plaats voor de gewestelijke 

tussenronden op zaterdag 21 mei te Doesburg. De gewestelijke finales worden gespeeld op zaterdag 28 mei te 

Hengelo (ov). 

 

 

 



C2-klasse (C2K): 

Beide poulewinnaars, C2A, C2B, spelen op zaterdag 14 mei in Lichtenvoorde (De Driehoek) om het 

kampioenschap in de C2-klasse. Beide poulewinnaars plaatsen zich ook voor de gewestelijke tussenronden. De 

winnaar speelt op zaterdag 21 mei te Lichtenvoorde (De Driehoek) en de verliezer speelt op zaterdag 21 mei 

te Apeldoorn. De gewestelijke finales worden gespeeld op zaterdag 28 mei te Etten. 

C3-klasse (C3K): 

De 4 poulewinnaars, C3A, C3B, C3C, C3D spelen op donderdag 12 mei en zaterdag 14 mei in Eibergen 

(Overkamp) om het kampioenschap in de C3-klasse. De nrs 1, 2 en 3 plaatsen zich ook voor de gewestelijke 

tussenronden. De winnaar speelt op 21 mei te Eibergen (Overkamp), de nr. 2 speelt op 21 mei te Hengelo(gld) 

en de nr. 3 op 21 mei te Hengelo(ov)  De gewestelijke finales worden gespeeld op zaterdag 28 mei te 

Deventer. 

C4-klasse (C4K): 

De 3 poulewinnaars, C4A ,C4B, C4C spelen op zaterdag 7 mei in Neede (Olde Molle) om het kampioenschap 

in de C4-klasse. De nrs 1 en 2 plaatsen zich ook voor de gewestelijke tussenronden. De winnaar speelt op 21 mei 

te Neede (Olde Molle) en de nr. 2 speelt op 21 mei te Hengelo(ov). De gewestelijke finales worden gespeeld op 

zaterdag 28 mei te Zutphen. 

C5-klasse (C5K): 

Beide poulewinnaars, C5A, C5B, spelen op zaterdag 14 mei in Neede (Olde Molle) om het kampioenschap in 

de C5-klasse. De winnaar plaatst zich ook voor de gewestelijke tussenronde op zaterdag 21 mei te Zelhem.  

De gewestelijke finales worden gespeeld op zaterdag 28 mei te Zutphen. 

 

Zodra de deelnemers bekend zijn ontvangen de betreffende teamleiders en de lokaalhouders het uitgewerkte 

programma. 

 

 

 

 

 

 

 


