
Beste snookerspelers, 

Zoals jullie inmiddels misschien vernomen hebben zit het NK Snooker er weer aan te komen vanaf 
11 mei t/m 10 juni 2019 in Westend te Zaandam.

Voor dit jaar heeft het bestuur het prijzengeld vastgesteld en tevens ook het uitzendbeleid voor de  
komende 2 jaar, alle informatie hierover kun je hieronder vinden. 

Kortom er valt heel wat om voor te spelen dit jaar DUS DOE MEE !!! en schrijf je in via Cuescore.Com 

Met vriendelijke groet,

Bestuur KNBB sectie Snooker.



Inschrijving en prijzengeld NK 2019

Inschrijfgeld NK 2019

NK Snooker open 20,00€     per deelnemer 
NK Snooker senioren 15,00€     per deelnemer 
NK Snooker koppels 20,00€     per koppel 
NK Snooker dames 10,00€     per deelnemer 
NK Snooker junioren 10,00€     per deelnemer 
NK Snooker kadetten 10,00€     per deelnemer 
NK Snooker Six Red 10,00€     per deelnemer 
(Cuescore rekent € 1,- administratiekosten per onderdeel)

Inschrijven dient te gebeuren via Cuescore.Com.
Kies hiervoor het onderdeel waaraan je mee wilt doen, vervolgens dient men de blauwe knop 
inschrijven te kiezen (bij koppels team toevoegen), hierna zal er om betaling via ideal gevraagd worden,
pas al dit gedaan is zal de inschrijving bevestigd zijn.

De volgende prijzengelden zijn vastgesteld voor het NK 2019

NK Snooker open 
1e plaats 500,00€   
2e plaats 250,00€   
3e/4e plaats 100,00€   
5e/8e plaats 50,00€     

NK Snooker senioren 
1e plaats 300,00€   
2e plaats 150,00€   
3e/4e plaats 75,00€     

NK Snooker dames
1e plaats 200,00€   
2e plaats 100,00€   
3e/4e plaats 50,00€     

NK Snooker koppels
1e plaats 200,00€   
2e plaats 100,00€   
3e/4e plaats 50,00€     

NK Snooker junioren  
1e plaats 100,00€   
2e plaats 50,00€     
3e/4e plaats 25,00€     

NK Six Red  
1e plaats 200,00€   
2e plaats 100,00€   
3e/4e plaats 50,00€     

Tevens zal er voor de hoogste break tijdens het NK een prijs van € 1,- per punt zijn.
Prijzengelden zullen na afloop van het NK giraal overgemaakt worden.



Uitzendbeleid seizoen 2019-2020

Voor de winnaars van het NK 2019 in individuele categorieën zal er € 700,== (Six Red € 350,==) budget beschikbaar zijn voor 
uitzending naar de door KNBB aangewezen toernooien in de categorie waarin men nederlands kampioen is geworden. 

Het budget kan worden uitgegeven aan een toernooi waarvoor ingeschreven wordt voordat de nieuwe 
Nederland kampioen in die categorie bekend wordt, de nieuwe Nederlands kampioen kan zich niet inschrijven voor 
toernooien waarvan de inschrijving begonnen is voor of het tijdens het NK.

Uitzendbeleid seizoen 2020-2021 

Heren winnaar NK 700,00€   
1e plaats ranking 700,00€   
2e plaats ranking 450,00€   

Senioren winnaar NK 700,00€   
1e plaats ranking 700,00€   
2e plaats ranking 450,00€   

Dames winnaar NK 700,00€   
1e plaats ranking 700,00€   
2e plaats ranking 450,00€   

Junioren* winnaar NK 700,00€   
1e plaats ranking 700,00€   
2e plaats ranking 450,00€   

SIX Reds winnaar NK 350,00€     

Voor het toekennen van de budgetten zal de stand van de diverse rankingen worden gehanteerd na het NK van 2020.
Budgetten gelden alleen voor de categorie waarin men Nederlands kampioen is geworden of bij de eerste 2 op de ranking 
staat.

Mocht de winnaar van het NK in een categorie bij de eerste 2 op de ranking staan zullen budgetten niet bij elkaar 
opgeteld worden, het budget voor een speler is dus maximaal € 700,== (Six Red € 350,==).

Mocht de winnaar van het NK in een categorie bij de eerste 2 op de ranking staan zal het budget niet doorschuiven naar de
3e plek op de ranking, alleen als je bij de eerste 2 op de ranking staat krijgt men dus een budget toegewezen.

Het budget kan worden uitgegeven aan een toernooi waarvoor ingeschreven wordt voordat de nieuwe 
Nederland kampioen in die categorie bekend wordt, de nieuwe Nederlands kampioen kan zich niet inschrijven voor 
toernooien waarvan de inschrijving begonnen is voor of het tijdens het NK.

* Mocht een junior als begeleider een ouder/verzorger willen meenemen kan er een verzoek tot 1 week voor inschrijving
ingediend worden bij de KNBB, hierover zal dan een beslissing genomen worden of er een vergoeding toegekend wordt.  
Hiervoor zullen in de regel dezelfde vergoedingen worden aangehouden als voor de speler. 
In het geval dat er begeleiding vanuit de KNBB meegaat worden de werkelijke kosten vergoed.

Rankings vanaf volgend seizoen

Vanaf het nieuwe seizoen zal er voor de dames en de junioren weer een aparte ranking worden gehouden in combinatie 
met trainingen, er zal hierover later meer informatie beschikbaar komen.

De senioren ranking zal derhalve ook alleen maar meer toegankelijk zijn voor 40+.


