District Venlo en omstreken
Opgericht 29 augustus 1973
Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Biljartbond
Competitieleider John Muijsers
De Kurver 23, 5971 LD Grubbenvost
Telefoon: 077 – 3663152/06-43655373
Email: competitieleider@knbb-venlo e.o.nl

Aan: Teamleiders, secretariaten en lokaalhouder
Onderwerp: Beslissingswedstrijden afvaardiging Limburgse Kampioenschappen Bandstoten
Datum: 7 juli 2018 Aanvang: 11.00 uur Lokaal: Café van Tienen (BC Tegelen)
Kampioen A klasse
Abc `t Topke 2
263824 Ron Kolorz
201712 Wim Gramser
128149 Paul Hendriks
220065 Kenny Boskamp
183552 Piet van der Coelen
116420 Toon van Heesch
TL: Ron Kolorz
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Kampioen B klasse
BC Tegelen 1

11579

159425 Wim van Tienen

2.741

65

117680 André Tan

2.177

55

138030 Huub Leijendeckers

1.526

45

142110 Gunther Verstappen

1.380

40

151659 Mark van den Brink

1.236

35
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TL: Huub Leijendeckers

Kampioen C klasse
KOT 2
130399 Sjra Beijers
130063 Werner Landewee
127895 Edgar Spreeuwenberg
212667 Hein Heuts
130398 Paul Beckers
159340 Domingo Hermoso
208856 Wilco Warries
159342 Paul Janssen
TL: Paul Janssen

•

De opstelling van de teams dient vooraf aan de leiders van de andere teams bekend gemaakt te worden en
indien een team rouleert met spelers dan dient men aan te geven in welke samenstelling men tegen welk team
speelt. In welke volgorde de wedstrijden worden gespeeld dienen de teamleiders onderling zelf te bepalen.
De teamleiders zorgen zelf voor het invullen van de wedstrijdformulieren.

•

Er wordt gespeeld op drie biljarts, dus van de 9 deelnemers spelen er iedere keer 6. Er zijn géén districtsarbiters
en schrijvers van de vereniging aanwezig, daarom is het nodig om zelf te zorgen voor arbiters en schrijvers. De
competitieleider kan dit niet verplicht stellen, maar voor jullie eigen bestwil is het wel bevorderlijk.

•

Er wordt een halve competitie gespeeld, ieder team speelt tegen beide andere teams, dus alle teams spelen 2
wedstrijden. De telling is hetzelfde als in de competitie, dus met het extra punt. Bij gelijke puntenstand (einde)
beslist het scoringspercentage.

•

Na afloop van de wedstrijden wordt de stand opgemaakt en de twee beste teams gaan naar de Limburgse
finale op 14 en 15 juli 2018 in district Zuid-Limburg. Locatie is Café ’t Heukske, Kruisstraat 2-4, 6171 GG Stein.
De uitnodiging ontvang je van de wedstrijdleider competitie District Zuid Limburg (Loek v/d Hoogen).
Alleen spelers die minimaal 3 partijen in deze bandstootcompetitie hebben gespeeld zijn gerechtigd om aan
de Limburgse finale deel te nemen.

•

De uitslagen kunnen weer in biljartpoint worden ingevoerd.
In de loop van deze week stuur ik aan alle teamleiders de gebruikersnaam en wachtwoord waarmee van alle 3
de wedstrijden de uitslagen kunnen worden ingevoerd.
Het is natuurlijk ook akkoord als jullie mij de uitslagformulieren toesturen door de uitslagformulieren in te
scannen of middels het toesturen van een foto van het uitslagformulier.

•

De uitreiking van de oorkondes aan de kampioenen zal voor aanvang van de wedstrijden plaatsvinden.

Tot slot wil ik iedereen sportieve wedstrijden toewensen,
John Muijsers, competitieleider

