
Beste Biljartvrienden,     Utrecht, 24  oktober 2021 
 
 
Bij deze de uitnodiging voor de finales libre 1e  en 2e   klasse dag spelers van de Persoonlijke 
kampioenschappen afdeling ’t Gooi van district het Sticht. 
 
Deze kampioenschappen zijn op maandag 22, dinsdag 23 en woensdag 24 november 2021  
De finales libre 1e  en 2e  klasse worden gehouden bij OSO   Gijsbrecht van Amstelstraat 299 
 1215 CM Hilversum   035-5446882  
Aanvang van de wedstrijden op alle dagen om 10.00 uur. 
 
Richt- en gedragslijnen bij de Persoonlijke kampioenschappen 
 
Spelers: 
Je moet elke ochtend om uiterlijk 09.30 uur aanwezig zijn. 
Je bent verplicht om te assisteren met arbitreren en schrijven. 
Wij verwachten je in clubtenue. 
Mocht je niet mee kunnen spelen met deze finale (je moet beslist alle dagen aanwezig zijn), 
wil je dan zo spoedig mogelijk contact opnemen met de wedstrijdleider Wim van Dijk, 
Tel. 030-2610262/06-55763547. Je bent verplicht om tot en met de prijsuitreiking aanwezig te zijn. 
 
Wedstrijdleiding 
De wedstrijdleiding is in handen van Wim van Dijk. Met vragen kun je bij hem terecht. 
Lever de tellijsten direct na afloop van de partijen in bij de wedstrijdleiding. 
 
Promotie/degradatie 
Speel je 20% of meer boven de maximum grens van de klasse waarin je uitkomt, dan promoveer 
je direct naar de hogere klasse. Je mag dan niet deelnemen aan het Gewestelijk Kampioenschap. 
In dat geval komt de daarop volgende deelnemer in aanmerking, mits ook deze de eerder 
genoemde bepaling niet heeft overschreden. 
Als je onder de minimum grens van een klasse speelt, dan volgt degradatie (bij een rechtstreekse 
finale, waarvoor geen wedstrijden zijn gehouden) 
Speel je hoger dan de maximum grens van een klasse, dan speel je volgend seizoen in een 
hogere klasse. 
 
Arbitrage 
De finales worden gespeeld op 4 tafels, er is dus behoefte aan enkele arbiters. 
 
Het bestuur van BF Gooi en Vechtstreek hoopt op een spannend maar vooral sportief biljartfestijn 
en wenst alle deelnemers bij voorbaat succes toe. 
Wij rekenen op veel supporters ter ondersteuning van de clubmakkers. 
Ook ondergetekenden verwachten, indien noodzakelijk (zie kopje arbitrage) alle steun. 
 
Met sportgroeten, 
Wim en Betty van Dijk  
Wedstrijdleiding  
BF Gooi en Vechtstreek 
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De finalisten 1e  klasse libre zijn 
 
Ton van Zomeren                    OSO             11,68       220 
 Ed van Heuven                       OSO              5,11        120 
 Dolf van Kuler                         OSO              4,89        110 
 Dick Roos                               OSO              3,94         90 
 
 
Er wordt dubbel rooster gespeeld. 
  
 
 
 
 
 
 
De finalisten 2e  klasse libre zijn 
 
Hans van Paridon                 BV DE BUN         3,16      80 
Gert Blaas                             BV DE BUN         3,09      80  
Jan van de Schoor                OSO                    2,81      75 
Jan Dubelaar                         OSO                    2,50      65 
Ton Vlaanderen                     OSO                    2,43      65 
 
 
Er wordt dubbel rooster gespeeld. 
 
 
 

 
 
  
 


