Geacht bestuurslid, beste biljarter,

De competitie loopt op zijn eind en we kijken uit naar de verschillende
beslissingswedstrijden die zaterdag 28 april 2018 zullen worden gespeeld op de
kampioenendag bij BC Stokkers te Enschede. Aanvangstijd: 10:00 uur.
Het bestuur is tevens bezig de laaste puntjes op de i te zetten om op 16 mei 2018
wederom een goede voorjaarsvergadering te houden, waar we natuurlijk ook afhankelijk
zijn van de input van alle aanwezigen.
Vandaar ook het belang om hierbij aanwezig te zijn.

Competitie
Uiteraard zal er aandacht worden besteed aan de competitie 2018-2019 en de hele gang
van zaken met betrekking tot inschrijving, controleren en het maken van een nieuw strak
spelschema, waarbij we de op- en aanmerkingen die gedurende het afgelopen seizoen,
daar waar mogelijk en reglementair zeker zullen meenemen.
We willen de verenigingen dan ook aanmoedigen om zo snel mogelijk alle data te
verzamelen met betrekking tot hun teams voor volgend seizoen.
Sluitingsdatum opgave teams: 1 juni 2018.
Opgave hiervoor met het bijgevoegde bestand:
“Opgaveformulier Competitie 2018-2019.xlsx”
Per 15 juni 2018 zullen de teams in Biljartpoint worden gezet, in hun betreffende klasse en
poules zodat er een algehele controle kan plaatsvinden door de verenigingen.
Per 1 juli 2018 zal de competitie klaar zijn, echter zal achter de schermen worden
gecontroleerd op eventuele onvolkomenheden.
Per 15 juli 2018 zal de competitie gepubliceerd worden in Biljartpoint.

Persoonlijke Kampioenschappen
Voor wat betreft de PK’s, zijn we de afgelopen jaren terug gegaan van 5 (seizoen 16/17)
naar 2 (seizoen 17/18) inschrijfdata. Dit jaar zullen wij, nog maar 1 inschrijfdatum
hanteren. Dit zal zijn: 1 augustus 2018.
LET WEL: voor die datum dienen dus alle aanvragen binnen te zijn voor deelname aan
eventueel kampioenschap. Inschrijvingen die te laat binnen komen, zullen op een
reservelijst worden geplaatst en indien nodig kan dan van die lijst gebruik worden gemaakt
door de afdeling PK.
Uiteraard willen we ook verenigingen weer aanmoedigen om samen met de lokaalhouder
te kijken voor het organiseren van een PK, hetzij binnen het district alsook een
gewestelijke of zelfs nationale ronde.

We hebben hiervoor het “Wedstrijdrooster PK 2018-2019” bijgevoegd.
Graag ontvangen wij uiterlijk 6 mei 2018 antwoord op de vraag hoeveel finales u als
vereniging wilt organiseren, naar welke finales uw voorkeur uitgaat (1e, 2e, 3e keus) en
hoeveel arbiters er gewenst zijn.
Voor wat betreft de afronding van de competitie wensen we alle deelnemers alvast weer
succes en laat sportiviteit hoog in het vaandel staan.
De verenigingen wensen we veel succes met het verzamelen en samenstellen van alle
data met betrekking tot de teams voor komend sezoen.

Bestuur KNBB District Twente.

