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Eindhoven, 14 augustus 2019 
 
 
Onderwerp: Voorwedstrijden 
NK biljarten voor teams met VG-spelers 
 
 
Beste spelers, begeleiders, 
 
Met veel genoegen nodigen we jullie uit om deel te nemen aan de voorwedstrijden 
van het Nederlands Kampioenschap biljarten voor teams met verstandelijk 
gehandicapten. 
 
Voorwedstrijden Team-NK (VW) 
De VW worden gespeeld: 

• Zondag 20 oktober 2019 in 
B.C. Onder Ons, Adrichemlaan 3 te Beverwijk 

• Zaterdag 26 oktober 2019 in 
De Graver, Kerstroosstraat 20 te Valkenswaard 

• Zondag 27 oktober 2019 in 
De Graver, Kerstroosstraat 20 te Valkenswaard 
 

*Let op de zaal bij De Graver bevindt zich op de eerste verdieping, er is geen lift! 
 
Inschrijving is mogelijk tot 1 oktober 2019 via vgbiljart@gmail.com 
Vermeldt u a.u.b. per team welke spelers er meedoen, minimaal 4 spelers, maximaal 
6 spelers en op welke locatie u wilt spelen 
Let op: In Valkenswaard is het maximale aantal teams per dag 6. Schrijf u zo spoedig 
mogelijk in als u maar op 1 dag kunt met uw team. 
Aanvang 10:15 
Verwachte eindtijd ca. 18:00 
 
Inschrijfkosten 
Het inschrijfgeld voor de voorwedstrijden bedraagt € 15,- per persoon. (voor leden 
KNBB, niet leden betalen € 25,- en worden direct lid gemaakt van de KNBB voor 1 
jaar) Dit bedrag is inclusief 3 consumptiebonnen p.p. 
Voor het Team-NK vragen we geen inschrijfgeld. De kamers en het diner voor 
spelers en begeleiders komen voor rekening van de betreffende club. Wij blijven wel 
zoals voorheen de reserveringen bij het hotel voor jullie doen. Dan kunnen wij als 
organisatie een lagere prijs bedingen dan als u zelf reserveert. 
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Datum en locatie NK teams 
Het Nederlands Kampioenschap is op zaterdag 8 en zondag 9 februari 2020 en vindt 
net als vorig jaar plaats in 

• Hotel Zuiderduin Zeeweg 52, 1931 VL Egmond aan Zee, 072 – 750 2000 
www.zuiderduin.nl 

Een prachtige en uitermate geschikte locatie. We hebben de vorige jaren enorm 
goed met hen samengewerkt. Van 2002 t/m 2005 is daar eerder het Team-NK 
georganiseerd. 
Er zijn hoge kosten verbonden aan het organiseren van een Team-NK. 
Hotel Zuiderduin biedt ons goede prijzen en een grote korting op de zaalhuur. 
 
 Organisatie 
Alle Nederlandse Kampioenschappen en de voorwedstrijden worden georganiseerd 
door de Commissie VG-Biljarten, onder auspiciën van de Koninklijke Nederlandse 
Biljart Bond. 
 
 
U vindt veel informatie over VG-Biljarten op www.vg-biljarten.nl 
 
Met vriendelijke groeten, 
Namens de commissie, 
 
Dick van Egmond 
Petra Strijbos-Nijs 
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