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Uitnodiging 
 
Aan alle finalisten, arbiters, organisatie en overige betrokkenen. 
 
 
Datum : 16-9-2019 
 
Betreft : uitnodiging districtsfinale seizoen 2019-2020 
 
 
 
Beste biljartliefhebber, 
 
Hierbij nodigen wij u uit voor het deelnemen, begeleiden en/of organiseren van de districtsfinale 
waarvan de details in de bijlage staan beschreven. 
 
Op vrijdagavond dient iedereen om 18.30 uur aanwezig te zijn. De opening wordt gedaan door de 
organiserende vereniging en is om 18.45 uur. De aanvang van de wedstrijden is om 19.00 uur.  
Mocht u als deelnemer verhinderd zijn dient u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de 
wedstrijdleiding pk. 
 
Deelnemers zijn verplicht zich te houden aan de geldende kledingvoorschriften. 
 
Als bijlage hebben wij de deelnemerslijst, de tijdsindeling van de speelrondes en indeling van de 
eerste speelronde toegevoegd. 
 
Voor de organisatie en de wedstrijdleiding hebben wij tevens enkele bijlagen toegevoegd met 
informatie die mede van belang is om deze finale goed te laten verlopen. De sluiting zal worden 
gedaan door een afgevaardigde van het districtsbestuur. 
 
Wij wensen u, mede namens het districtsbestuur, een prettig en sportief toernooi toe. 
 
 
Met vriendelijke sportgroet, 
 
 
Wedstrijdleiding PK 

 
pk@knbbtwente.nl 
www.knbbtwente.nl 
 
 
Peter Stakenburg 06 15 480 652 
Herman Verweg 06 23 497 316 
  

mailto:pk@knbbtwente.nl
http://www.knbbtwente.nl/
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Gegevens districtsfinale 
 
Speeldatum : vrijdag 20 september 2019 t/m zaterdag 21 september 2019. 

Lokaliteit : Biljartpaleis Stokkers, telefoon 053-4354631. 

 

Spelsoort : driebanden klein Organisatie : BC Stokkers 

Klasse : 3e klasse Wedstrijdleider  : Jan Elshoff 
Moyennegrens : 0.000 - 0.360 Telefoon : 06-34870347 

Caramboles : interval E-mail : jan.elshoff@gmail.com 

 

Arbitrage : Marco Boenders en Fred Dekker 
Afgevaardigde : Wilco Hagemeier 
 

Gewestelijke finale : 11-10-2019 t/m 13-10-2019 te Deventer. 
Nationale finale : 8-11-2019 t/m 10-11-2019 te Roosendaal. 
 
Deelnemerslijst 
 

 Naam Vereniging Caramboles 

1 Natasja Damen   Stokkers 17 (0.333)   

2 Wiebe Vroom De Haven 16 (0.317) 

3 Bert Brummer BCA Almelo 15 (0.298) 

4 Patricia Rozema BCA Almelo 15 (0.250) 

5 Adolf Hanewacker Brockie 15 (0.297) 

6 Henk Horstman Minkmaat/Den 15 (0.292) 

R1 Nico Beute Mekkelholt 18 (0.348)  

R2 Hans Kuiken 't Centrum '47 17 (0.330) 
 
Speelrondes en aanvangstijden 
 

Vrijdag  Zaterdag 

Aanwezig 18.30 uur  Aanwezig 10.45 uur 

Opening 18.45 uur  Ronde 3 11.00 uur 

Ronde 1 19.00 uur  Ronde 4 13.30 uur 

Ronde 2 21.30 uur  Ronde 5 16.00 uur 

   Huldiging 19.00 uur 

 
 
De indeling van de eerste ronde is; 3 - 4 gevolgd door 2 - 5 en 1 - 6. 
 
Deze aanvangstijden zijn een richtlijn. Hierbij is uitgegaan van een geschatte speeltijd van 2,5 uur 
per ronde. Uiteraard kan in goed onderling overleg met alle betrokkenen van deze tijden worden 
afgeweken. Dit met uitzondering van de zondag in verband met het tijdstip van de huldiging. 
 
Er wordt gespeeld volgens het systeem Avé. Voor informatie over dit systeem verwijzen wij naar 
het draaiboek PK en het WR bijlage II. 


