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Uitnodiging
Aan alle deelnemers.

Datum

: 28-11-2018

Betreft

: uitnodiging voorwedstrijden pk seizoen 2018 - 2019

Beste biljartliefhebber,
Hierbij nodigen wij u uit voor het deelnemen aan de voorwedstrijden voor de onderstaande
persoonlijke kampioenschappen:
Spelsoort
Klasse
Moyennegrens
Caramboles

: driebanden groot
: 3e klasse
: 0.300 - 0.475
: 20

Op de beide speelavonden dient u om 18.45 uur aanwezig te zijn en de aanvang van de
wedstrijden is om 19.00 uur.
Deelnemers zijn verplicht zich te houden aan de geldende kledingvoorschriften.
Wanneer u zonder kennisgeving niet tijdig aanwezig bent, wordt u uitgesloten van verdere
deelname. Mocht u als deelnemer verhinderd zijn, dient u zo spoedig mogelijk contact op te
nemen met de wedstrijdleiding pk.
Als bijlage hebben wij de deelnemers per poule, de pouleleiders, de speeldata, de lokaliteit en de
speelschema’s toegevoegd. Tevens staat er informatie vermeld, die van belang is voor de
pouleleiders.
Wij wensen u, mede namens het districtsbestuur, prettige en sportieve voorrondes toe.

Met vriendelijke sportgroet,

Wedstrijdleiding PK
pk@knbbtwente.nl
www.knbbtwente.nl

Arnold ten Oever 06 21 845 844
Herman Verweg 06 23 497 316
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Details voorwedstrijden
Poule 1
Lokaliteit : Café de Haven, telefoon 074-3577476.
Speeldata : dinsdag 27 november 2018 en dinsdag 4 december 2018.
1. Bouwe Ardesch PL
2. Arie Kox
3. Wim olde Monnikhof
4. Bert van Moorst
4. Gert Jan de Vries

Het Twentse Haagje
Het Twentse Ros
B.I.O.S.
De Haven
B.V. ‘74

Poule 2
Lokaliteit : Biljartpaleis Stokkers, telefoon 053-4354631.
Speeldata : donderdag 29 november 2018 en donderdag 6 december 2018.
1. Natasja Damen
2. René Dennekamp
3. Nick Kimmels
4. Luc Ikink PL

Stokkers
Grens-ribbelt
Het Twentse Haagje
Grens-ribbelt

Poule 3
Lokaliteit : Biljartpaleis Stokkers, telefoon 053-4354631.
Speeldata : woensdag 5 december 2018 en woensdag 12 december 2018.
1. Anne Edelenbosch
2. Johan Klaver
3. Koos Nordkamp PL
4. Bert ter Steege
5. Gerrit Jan Valkman

Nova’88
O.B.K. ‘70
O.B.K. ‘70
Brockie
K.M.O. ‘74

Districtsfinale : 11-1-2019 t/m 13-1-2019, organiserende vereniging Stokkers/K.M.O. ‘74 te
Enschede.
Gewestelijke finale : 1-2-2019 t/m 3-2-2019 te Doetinchem.
Nationale finale
: 29-3-2019 t/m 31-3-2019 te Doetinchem.
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Organisatie voorwedstrijden
Iedere deelnemer is mede verantwoordelijk voor een goed verloop van de voorwedstrijden.
Wij adviseren iedere deelnemer om hiervoor hoofdstuk 3 van het ‘handboek organisatie
persoonlijke kampioenschappen’ aandachtig door te lezen.
Het handboek kunt u hier vinden op onze website van ons district.
De wedstrijdleiding PK heeft een pouleleider aangewezen. Deze ziet er op toe dat:





de speeldata, de aanvangstijden en het speelschema worden gevolgd,
het schrijven en arbitrage ordelijk verloopt,
de administratie correct wordt verwerkt op de spelerskaarten,
de spelerkaarten en tellijsten binnen 48 uur na afloop in het bezit zijn van de wedstrijdleider
PK.

Speelschema’s
Poule van vier spelers
1 speelavond
2e speelavond
1 - 2
1 - 3
3 - 4
2 - 4
2 - 3
1 - 2
1 - 4
3 - 4
e

Poule van drie spelers
1 speelavond
2e speelavond
1 - 2
1 - 2
2 - 3
2 - 3
1 - 3
1 - 3
e

Wijzigingen van de speeldata zijn alleen mogelijk met toestemming van de wedstrijdleiding PK en
instemming van alle deelnemers uit de poule en lokaliteithouder.

Vragen of onregelmatigheden
Bij vragen en/of onregelmatigheden verzoeken wij zo spoedig mogelijk contact op te nemen met
de wedstrijdleiding PK.

Plaatsing districtsfinale
Na de voorrondes wordt een ranglijst opgemaakt op basis van behaalde punten en moyenne. De
acht beste spelers van deze ranglijst plaatsen zich voor de districtsfinale.

