District ’s-Hertogenbosch e.o.

Aan de biljartverenigingen van
District ’s-Hertogenbosch e.o.

Karel Swarts

Onderwerp: inschrijving teams seizoen 2018-2019

Schijndel, 26 april 2018

Wilhelminalaan 27
5482AA Schijndel
Tel. 06-22713350
E-mail: karelswarts@kpnmail.nl

Geachte secretaris,
Vanaf heden kunt u inschrijven voor de competitie 2018-2019. U treft het inschrijfformulier als bijlage
aan in de mail. De sluitingsdatum van de inschrijving is donderdag 31 mei. Na deze datum kunnen
geen inschrijvingen meer worden geaccepteerd! Het moyenne einde competitie (exclusief
Gewestelijke- of Landsfinale) is bepalend om vast te stellen voor welke klasse een speler
speelgerechtigd is. Deze moyennes zijn te vinden op Biljartpoint.
Voor seizoen 2018-2019 moet u bij het inschrijven van teams rekening houden met:







In alle klassen (A, B1, B2, C1, C2, C3 en C4) wordt met 3 spelers gespeeld;
Voor seizoen 2018-2019 worden dezelfde moyenne-tabellen gehanteerd als afgelopen seizoen. U
kunt de tabellen vinden op de website van het district: www.knbb-shertogenbosch.nl.
o C1: 3,00 - 15,00 (minimaal 80 caramboles)
o C2: 1,80 (= 51 caramboles, landelijk 2,00 = 55 caramboles) - 7,00 (er mag max. 1 speler
tegelijk opgesteld worden tussen 7,00 en 11,00)
o C3: 1,00 tot 2,40 (er mag max. 1 speler tegelijk opgesteld worden tussen 2,40 en 4,00)
o C4: 0,00 tot 1,40 (er mag max. 1 speler tegelijk opgesteld worden tussen 1,40 en 2,00)
B2: maximaal 1 speler met moyenne boven de bovengrens (0,60);
B1: maximaal 1 speler met moyenne onder de ondergrens (0,44);
Bij inschrijving moet aangegeven worden welke spelers de vaste- en welke de reserve-spelers zijn.
Dit is nodig om te vast te kunnen stellen of een team voor de juiste klasse wordt ingeschreven.

Net als voorgaande seizoenen kunt u uw thuisspeelavond bij de inschrijving vermelden. Dit betekent
dus automatisch dat de thuisspeelavond van de tegenstander bepalend is voor de uitspeelavond! Wij
verzoeken u dringend om aan te geven op welke andere dag u eventueel ook thuis zou kunnen spelen.
Van deze alternatieve thuisspeeldag zal zeer terughoudend gebruik worden gemaakt en is alleen bedoeld
om eventuele knelpunten in de programmering op te kunnen lossen. Indien u een team heeft dat op een
bepaalde avond absoluut niet uit kan spelen, dan verzoeken wij u dringend om dit, onder vermelding
van de reden, tegelijkertijd met de inschrijving bij de wedstrijdleider kenbaar te maken. Wij kunnen u
vooraf niets garanderen, maar zeggen u toe ons uiterste best te doen deze aanvullende wensen in te
willigen.
Inschrijfformulieren kunnen per post of mail naar de wedstrijdleiders gestuurd worden:
 Libre: Astrid Martin, Orthen 88, 5231XS ’s-Hertogenbosch (libredenbosch@gmail.com)
 Driebanden: Berry Gordijn, Christinastraat 4, 5473EC Heeswijk-Dinther
(berrybiljart@gmail.com)
De algemene ledenvergadering wordt dit jaar gehouden op vrijdag 6 juli. De locatie is Sociaal Cultureel
Centrum De Helftheuvel te ’s-Hertogenbosch. De aanvang is 20:00 uur.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van KNBB district ’s-Hertogenbosch e.o.

