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                                                                                                         Oude Pekela 22 mei 2022 

Aan:  

Teamleiders van geplaatste teams voor de gewestelijke finale. 

Wedstrijdleiders van organiserende verenigingen. 

 

 

Uw team heeft zich geplaatst voor de Gewestelijke finale voor teams seizoen 2021 / 2022 

Van harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat. 

 

Hoe nu verder ? 

Op bladzijde 2 vindt u de gegevens van de gewestelijke finale voor uw team: 

De deelnemende teams, speellokaal, aanvangstijd en het wedstrijdrooster.  
 

U dient zich een kwartier voor aanvang zich te melden bij de wedstrijdleiding. 

(Te laat komen zonder kennisgeving, betekent uitsluiting voor het toernooi). 

 

Uw team speelt totaal 2 matches en er wordt gespeeld om: 

1. matchpunten, 2. partijpunten, 3. percentage 

U mag spelen in een wisselende samenstelling, voor aanvang opgeven aan de wedstrijdleiding en 

rekening houden met het wedstrijdrooster. 

Als het toernooi eenmaal is begonnen mag er geen teamwijziging meer worden doorgevoerd. 

Als u met uw team rouleert, betekent dat, dat er spelers zijn die maar één wedstrijd spelen, hiervoor 

heeft u zelf gekozen. Houdt wel rekening met het wedstrijdschema. 

Het schema wordt niet veranderd t.b.v. roulerende teams. 

Schema staat vast! 

 

• Het spelen van een dubbelpartij is onder geen beding toegestaan. 

• Alleen de opgegeven spelers mogen meespelen. 

• Denkt u aan de voorgeschreven biljartkleding. 

• Arbitreren (wordt door de districten verzorgd) en schrijven dient u zelf te verzorgen, dus neem 

als het kan schrijvers mee. 

 

Er wordt gespeeld volgens de regels van de KNBB, deze regels liggen vast en kunnen nooit een 

onderwerp van discussie zijn. 

 

De opgegeven spelers  moeten een officieel teammoyenne hebben. 

 

Voor meer informatie zie de site van het gewest. 

 

 

De gewestelijk kampioen en nummer 2 plaatsen zich voor het NK (Landsfinale) in Nieuwegein. 

 

 

 

Harrie Ploeger 

Gewest NON 
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Aan de deelnemende teams. 

Hierbij nodigen wij u uit tot het deelnemen aan de: 

Gewestelijke finale Landscompetitie voor teams klasse C2-klasse Zuid (gewest NON).   

Deze finale wordt gespeeld op zaterdag 28 mei mei a.s. 

 

 

Lokaliteit:  

Camping Slootermeer Varsselderseweg 9 7075DR Etten 0315-323585 

 

Aanvang:  11.00 uur   .  

Wedstrijdleiding:               BV Slootermeer / Heinz Jurgen Schröter 
 

 

 

De volgende teams worden uitgenodigd: 

A Stedendriehoek 1 de Boerderij 

B Doetinchem 2 Slootermeer 4 

C Berkel en Slinge 1 De Peppel 2 

 

 

De teamsamenstellingen worden in Biljartpoint geplaatst: 

  

 
 2 tafels; 3 teams a 3 spelers 

R, Tafel 1  Tafel 2 

1 A1 - B1  B2 - C2 

2 C3 - A3        

3 A2 - B2  B1 - C1 

4 C2 - A2  A3 - B3 

5 B3 - C3  C1 - A1 

 

 

Ik wens jullie allen veel succes, 

Harrie Ploeger 

W.L. Teams gewest NON 

 


