
Heiloo, 31 oktober 2022

Reijn Roos

Wedstrijdleider PK

Wl-pk@knbb-nhm.nl 

Aan de deelnemers, de organiserende vereniging, arbiters, de afgevaardigde van het districtsbestuur en de pers.

Hierbij nodig ik u uit tot het spelen van de finale:

moy. car.

ORGANISERENDE VERENIGING: 1 114862  Arie Kleijn (Onder Ons Wormer) 1.416 43

Wormerveerse Biljartvereniging 2 251252  Frans Smit (BVK Krommenie) 1.398 41

contactpersoon: Martin Feeke 3 219023  Jan Olyerhoek (De Hollandse Club) 1.237 39

tel: 06-53119678 4 211132  Christa Heijnen (Wormerveerse Biljartver.) 1.224 39

m.feeke@upcmail.nl 5 226862  Wapse Heijnen (Wormerveerse Biljartver.) 1.129 37

6 246363  Martin van Vuure (B.V. Waterland) 1.042 35

Biljartcentrum Om de Noord 7 271235  Tim Bakker (Wormerveerse Biljartver.) 1.041 35

Krommenieërpad 7a 8 169177  Maarten van Duin (BVK Krommenie) 0.751 29

1521 HA Wormerveer res. 225175  Johan Bakker (Wormerveerse Biljartver.) 0.956 33

Tel. 075-6284030

Speeldata:

5 november 2022 aanvang 11:00 uur

6 november 2022 aanvang 12:00 uur

Bijzonderheden

Van de deelnemers wordt verwacht, dat zij hun verenigingsbestuur op de hoogte stellen van de behaalde finaleplaats, 

de data en de lokaliteit.

Spelers en arbiters moeten zich op de eerste finaledag tenminste 15 min vóór aanvang melden bij de wedstrijdleiding 

van de organiserende vereniging. Tevens dient de 1e reserve aanwezig te zijn.

Indien een speler zich later meldt, verliest deze speler zijn rechten en kan de reserve worden ingezet!

Bij verhindering dient een speler dat zo spoedig mogelijk te melden aan de district wedstrijdleider.

Het dragen van de voorgeschreven biljartkleding is verplicht.

De moyenne-grenzen zijn:    0 - 1.400 Partijlengte :  n.v.t.

Deze finale wordt ingevoerd en verwerkt met PK-Online.

Na iedere ronde dient de stand voor iedereen op een publicatiebord o.i.d. zichtbaar te worden gemaakt..

De arbitrage zal verzorgd worden door de organiserende vereniging in samenwerking met de arbiters-vereniging.

Namen arbiters: 

Piet Laan, Wieger Dijkstra, Co Meester, Ruud Slotboom (za) Peter van de Weert (zo)

De spelers, die voor de afvaardiging naar het gewest in aanmerking komen zijn:

1. De districtskampioen en de nummer twee in de finale uitslag;

2. Bij verhindering wordt/worden de opvolger/opvolgers in de uitslag afgevaardigd; 

3. Algemeen reserve is diegene die daarna volgt in de uitslag.

Bij gelijk moyenne wordt voor de ranglijst het moyenne tot 4 cijfers achter de komma berekend.

Namens het bestuur wens ik U een sportieve, spannende en succesvolle finale toe.

Met vriendelijke groet,

Reijn Roos

wl-pk@knbb-nhm.nl

Wedstrijdadministratie                                 

Seizoen 2022 - 2023

Uitnodiging districtsfinale

Wedstrijdleider district N-H Midden

 Libre Klein 4e klasse van district Noord Holland Midden

Gewestelijke finale:  14 en 15 januari 2023

Organisatie: West Friesland

Locatie: nog niet bekend


