
  BILJARTCENTRUM DE HAVEN         
  VAARTWEG 43 C 

          1211 JE   HILVERSUM 

Waarde sportvrienden, 

Hierbij nodig ik u uit voor het Fluitjestoernooi ter ere van het 100 jarig bestaan van B.V. GIJSBRECHT VAN AMSTEL, waarbij gezelligheid op de eerste 
plaats komt en daarna het echte wedstrijdgebeuren. 

Speeldata  Zaterdag 26 november 2022 van 10.00 uur tot 23.00 uur  (3 speelklokken van 8 teams; 10-14, 14-18, 19-23 uur) 
   Zondag 27 november 2022 van 12.00 uur tot 18.00 uur    ( 6 poule winnaars + 2 beste nummers 2) 
 
Speellokaal  Biljartcentrum De Haven 
   Vaartweg 43c 
   1211 JE Hilversum 
   Tel: 035-6234481 
 
Wedstrijdleiding  Leon van de Pol 06-52004113 
       
Samenstelling teams 1 speler Driebanden Groot 
   1 speler Driebanden Klein 
   1 speler Libre Klein 
 
Teams   Maximaal 24 teams 
   Er word gespeeld in poules van 4 teams 
   Bij 6 poules van 4 teams gaan de nummers 1 van elke poule en de 2 beste nummers 2 naar de finale  

die word gespeeld op zondag 27 november. 
 
Aantal partijen  Op 2 kleine tafels en 1 grote tafel speelt een team over twee dagen, maximaal 7 partijen per speler.(= t/m bereiken finale) 
 
Biljartkleding  Biljartkleding is verplicht, of gelegenheidskleding, bijvoorbeeld 3 gelijke overhemden per team. 
 
Berekende resultaat Kampioen word het team met de meest behaalde punten, bij gelijke stand word het carambolepercentage doorslaggevend. 
 Er word gespeeld volgens het Belgisch systeem, d.w.z. bij een gewonnen partij kan men maximaal 12 punten halen en anders 

volgens het carambolepercentage. 
 
Partijen Partijen beginnen gelijktijdig door middel van een fluitsignaal. Een partij eindigt wanneer te maken caramboleszijn behaald, 

of na een maximaal 35 minuten. Partijen worden beëindigd door middel van een fluitsignaal. 
Voor aanvang van de partij mag er niet worden ingespeeld. De trekstoot bepaald welke speler begint. Na het eindsignaal is de 
partij afgelopen en telt de daarna gemaakte carambole niet mee. Er is dan ook geen gelijkmakende beurt meer. 

 
Tellen/Schrijven  Deelnemers zijn verplicht na afloop van hun partij de eerstvolgende partij te tellen en/of schrijven. 
 
Moyenne   Er word 80% van de normale partijlengte gespeeld 
 
Programma  Het programma zit bij deze e-mail ingesloten. 
 
Dames/Heren biljarters wij hopen op deze manier het fluitjestoernooi weer nieuw leven in te blazen en zoals vroeger wederom een leuk, gezellig en 
sportief toernooi er van te maken. 
 Dus probeer met een zeer sterk team te vechten voor de titel van het 100 jarig bestaan van b.v. Gijsbrecht van Amstel. 
Bijkomend is er besloten door De Gijsbrecht van Amstel en in samenwerking met Bill alle drankjes in fluitjes glazen te serveren. Kosten 1 euro per glas 
(sterke drank uitgesloten)  
 
Met sportieve groeten teken ik, 

     Christian van Osch, namens B.V. Gijsbrecht van Amstel 
 
P.S. Laat ons zo snel mogelijk weten of je een team kunt samenstellen, zo niet kunnen er nog wat reserves aan toegevoegd worden.   
    


