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!
Ook voor komend seizoen is het mogelijk om naast libre ook driebanden in competitieverband te spelen.
Net als bij het libre wordt gespeeld op maandagmiddag tot en met donderdagmiddag. Geeft u op het
inschrijfformulier s.v.p. duidelijk aan of u het betreffende team inschrijft voor libre of driebanden.
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. Om de poules bij het
libre zoveel mogelijk op sterkte in te kunnen delen vragen we u om op het inschrijfformulier te
vermelden welke spelers de vaste spelers zijn. U kunt nog steeds 8 spelers per team opgeven en
onbeperkt rouleren. Met ingang van komend seizoen mag een eventuele dubbelpartij door een
willekeurige speler van het team gespeeld worden. Voor de eigen partij moeten de caramboles behorend
bij één interval hoger gespeeld worden.
Vult u alstublieft alle onderdelen van het inschrijfformulier volledig in. Met name de gewenste
thuisspeeldag en het aantal biljarts dat in de locatie op de thuisspeeldag voor de competitie beschikbaar
is, is voor de programmering van groot belang.
De teamcompetitie wordt gespeeld van maandag tot en met donderdag. Net als voorgaande seizoenen
kunt u uw thuisspeeldag bij de inschrijving vermelden. Dit betekent dus automatisch dat de
thuisspeeldag van de tegenstander bepalend is voor de uitspeeldag! Wij verzoeken u ook 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 dag
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 wedstrijdleider gestuurd worden:
 Theo van Beekveld, Lariestraat 4 5473VL Heeswijk-Dinther (theovanbeekveld@yahoo.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.

