KONINKLIJKE
NEDERLANDSE
BILJARTBOND

District het Sticht

Sectie Carambole
Hilversum, 31 mei 2011
Betreft: Finale Driebanden groot open klasse
Sportvrienden,
Het is mij een genoegen u, mede namens het bestuur en wedstrijd commissie van het district het Sticht,
afd ‘t Gooi van de KNBB, uit te nodigen voor de finale driebanden groot open klasse, welke gehouden zal worden op
20, 21, 23 en 24 juni 2011 olv BV De Maarschalk , in café De Maarschalk , Spoorstraat 67 te Hilversum.
De wedstrijdleider is de heer E.Roomeijer , telefoon 035 - 6219853.
De arbiters worden , zonodig, geregeld door de vereniging.
Clubarbiters (en zo mogelijk ook de schrijvers) dienen in officieel biljarttenue gekleed te zijn.
Finalisten

Car

Vereniging:

1. C.Tiebout

20

De Maarschalk

2. M.Nauta

20

TOG

3. E.Stuik

15

TOG

4. A.Brouwer

32

De Maarschalk

5. J. van der Kuilen

22

Badhuis

6. B.Jurgens

22

G. van Amstel

7. J. van Riel

22

’t Centrum

De Hr. R.Spoor van BV ’t Centrum heeft zich terug getrokken voor de finale.
Alle spelers en de reserves dienen de maandagavond uiterlijk 18.45 uur aanwezig te zijn, gekleed volgens artikel
6009 van het WR96. Deze kledingvoorschriften gelden tijdens de hele finale en tijdens de prijsuitreiking.
Het rooster voor de eerste ronde: 4 – 5, 3- 6, 2 – 7, 1 is vrij. Daarna AVE systeem.
Mocht u onverhoopt één of meerdere avonden (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, afd ’t Gooi, 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

LID VAN DE EUROPESE BILJARTFEDERATIE (C.E.B.) EN AANGESLOTEN BIJ DE NEDERLANDSE SPORTFEDERATIE (N.S.F.)

Afdeling PK: J.D. Veldwijk, Buys Ballotstraat 49, 1221 NE Hilversum, Tel . 035-7725502, E-mail: janveldwijk@hotmail.com

