KONINKLIJKE
NEDERLANDSE
BILJARTBOND

District het Sticht

Sectie Carambole
Hilversum, 16 okt. 2018
Betreft: Finale driebanden klein hoofdklasse
Sportvrienden,
Het is mij een genoegen u, mede namens het bestuur en wedstrijd commissie van het district het Sticht,
van de KNBB, uit te nodigen voor de finale driebanden klein hoofdklasse, welke gehouden zal worden op
3 en 4 november 2018 olv BV ‘t Centrum, in Cafe Het wapen van Ankeveen, Stichts End 41 te Ankeveen.
De wedstrijdleider is de heer G. van Rijn, telefoon 06 – 51662681.
De regio finale is op 14, 15 en 16 december olv BV De Jol te Lelystad.
De arbiters worden , zonodig, geregeld door de vereniging.
Clubarbiters (en zo mogelijk ook de schrijvers) dienen in officieel biljarttenue gekleed te zijn.
Finalisten

Vereniging

1. M.Beemsterboer

Badhuis

2. G. van Rijn

’t Centrum

3. A.Brouwer

De Maarschalk

4. A. v Straaten

Apollo

5. G.Bos

De Bun

6. F.Veenendaal

De Krim

Reserve
1. K.Voorhaar

De Maarschalk

Alle spelers dienen de zaterdagmorgen uiterlijk 10.45 uur aanwezig te zijn, gekleed volgens artikel 6009 van het
WR96. Deze kledingvoorschriften gelden tijdens de hele finale en tijdens de prijsuitreiking.
De aanvang van de wedstrijden zijn om 11.00 uur.
Het rooster voor de eerste ronde: 3 – 4, 2 - 5, 1 - 6 . Daarna AVE systeem.
Mocht u onverhoopt één of meerdere dagen (of delen daarvan) verhinderd zijn aan de finale deel te nemen dient u
dit zo spoedig mogelijk te melden aan de wedstrijdleider(ster) en aan ondergetekende.
Namens het bestuur van het district Het Sticht, wens ik organisatie, spelers en begeleiders een spannende,
gezellige maar vooral een sportieve finale toe, en teken met sportgroeten,

J.D.Veldwijk , wedstrijdleider Persoonlijke Kampioenschappen
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