
KONINKLIJKE            District het Sticht 

NEDERLANDSE 

BILJARTBOND 

                                                                                                                                                        

   Sectie Carambole  

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 

 

              Hilversum,  15 dec.2022     

 

 

Betreft:  Finale Driebanden klein 1e dagklasse 

 

Sportvrienden, 

 

Het is mij een genoegen u, mede namens het bestuur en wedstrijd commissie van het district het Sticht, 

van de KNBB, uit te nodigen voor de finale driebanden klein 1e dagklasse, welke gehouden zal worden op  

2 en 4 januari 2023  olv  BV De Bun, in clubgebouw De Baat, Ijsselmeerstraat 3b te Huizen.  

De wedstrijdleider is de heer D.Simonides, tel.nr 06 – 21165804. 

De  regio finale is in week 21 2023 olv district Eem & Flevoland. 

Tevens worden de spelers verzocht om een teller /  schrijver mee te nemen. 

Gaarne de wedstrijdleider , van te voren aangeven, of het gelukt is.    

De arbiters worden , indien zonodig, geregeld door de vereniging. 

 

  Finalisten Vereniging Moy Car 

  1. T. van Zomeren OSO  0.864 42 

  2. J.Rodermond De Bun  0.600 31 

3. D.Simonides De Bun  0.570 29 

  4. T.Vlaanderen OSO  0.520 27  

  

Alle spelers dienen de maandagmorgen uiterlijk 10.15  uur  aanwezig te zijn,  

Aanvang finale is om 10.30 uur en gekleed volgens SAR 2022-2023 art.nr 5.10 .  

Deze kledingvoorschriften gelden tijdens de hele finale en tijdens de prijsuitreiking.  

Het rooster voor de eerste ronde: 2 – 3, 1 - 4. Daarna AVE systeem en dubbel speelrooster.  

 

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, 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 


