
 
Beste Leden,  

 

De eerste 2 NRT's van het seizoen zijn gespeeld en daarmee zijn de eerste ranking punten verdeeld.  

Het is een mooie start van het seizoen geworden met 2 volle toernooien! 

 

Middels deze nieuwsbrief willen wij graag het format van de Topklasse wedstrijden toelichten. 

De spelers welke zich hebben geplaatst voor de eerste Topklasse wedstrijd in Groningen zullen spoedig een 

uitnodiging ontvangen.   

 

Plaatsing: 

Alleen de top 36 van de ongecategoriseerde ranking mag aan de topklasse wedstrijd deelnemen. 

Deze ranking is samengesteld op basis van je prestaties tijdens de voorafgaande NRT 's.  

Na de eerste 2 rondes van het NRT wordt er een ongecategoriseerde eind ranking gemaakt. Op basis hiervan krijg je 

punten welke toegang geven tot de Topklasse. 

Na de topklasse wedstrijd worden alle punten weer op "0" gezet. 

 

Topklasse wedstrijd: 

 

8:15-8:45 Inschrijven  

8:45-9:00 Briefing  

9:00 Start van de wedstrijd – ronde 1&2   

12:00 Bekendmaking winnaar  

12:15 Einde toernooi  

Er zal in flights van 3 spelers 2 rondes direct achter elkaar worden gespeeld.  

 

Het inschrijfgeld van € 15,00 dient voorafgaande aan de wedstrijd bij de PPBN-vertegenwoordiger contant te worden 

betaald. Hiervan wordt € 10,00 per speler betaalt aan de baan en € 5,00 per speler is prijzengeld.  

 

Op basis van de einduitslag van de Topklasse wedstrijd worden er punten voor de ranking verdeeld. 

Deze ranking zal aan het einde van het seizoen bepalen wie zich voor de Nederlandse selectie (top 11 + captains 

choice) heeft geplaats. 

 

Prijzengeld: 

Naast de inleg van € 5,00 per speler is er een extra bedrag beschikbaar gesteld van max. € 1000,00 door een 

sponsor. Het sponsorbedrag is op basis van opkomst. Bij een deelname over 3 Topklasse wedstrijden van 100 

deelnemers of meer wordt het volledige sponsorbedrag beschikbaar gesteld. Bij 99 deelnemers 99%, bij 98 

deelnemers 98% enz. De totale prijzenpot kan oplopen naar € 1540,00 

 

 



 
Bij 100 deelnemers of meer ziet dat er volgt uit:   

Winnaar: 35%  € 539,00 

Runner-up:  25%        € 385,00 

3de plaats:  20%         € 308,00 

4de plaats:  12,5%        € 192,50  

5de plaats:  7,5%        € 115,50  

 

 

Wij hopen met deze uitleg dat er meer duidelijkheid is omtrent de Topklassewedstrijden en dat alle geplaatste spelers 

zullen deelnemen aan deze wedstrijden.  

 

 

De bijgewerkte ranking, zowel gecategoriseerd als ongecategoriseerd zijn te vinden op de website. 

 

 

Wij hopen dat wij jullie weer voldoende op de hoogte hebben gebracht. Mochten er toch nog vragen zijn of heb je 

advies/ideeën voor ons, laat het ons dan weten middels een email naar bondsbureau@ppbn.nl  

 

Met vriendelijke groeten 

 

Het interim bestuur 
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