KNBB DISTRICT NIJMEGEN
PRESENTEERT

TEAM FINALS 2011
15,16,17 APRIL ZAAL VERPLOEGEN WIJCHEN
Klassenkampioenschappen van het district Nijmegen = Team Finals
Al jaren wordt er aan het eind van de competitie gespeeld om het
klassenkampioenschap van het district Nijmegen. Zo ook dit
seizoen. Wel spelen we dit jaar in een nieuw jasje, met meer
kanshebbers en alle klassen op één locatie. Een waar
biljartfestijn moet het worden. We noemen het de Team Finals.
De eerste Nieuwsbrief was een echte “droge”. Heel bewust, want
we wilden heel duidelijk communiceren wie er kans maken
vanuit de reguliere competitie om deel te gaan nemen. Wie spelen
er play-offs en wanneer. Wie gaan er direct naar de finale en wie
vanuit de play-offs. De uiteindelijke kampioen van iedere klasse
speelt vervolgens het regiokampioenschap voor teams en heeft
kans op een ticket voor de landsfinale. In deze en volgende
Nieuwsbrieven willen we u op de hoogte houden van het
evenement, de kanshebbers, de regels en alles wat er gebeurt in
de aanloop naar een hopelijk gezellig, sportief en feestelijk
kampioenschap. Wij staan ervoor. U ook?
Wie doet wat in de aanloop naar het evenement?
Competitieleider tot en met de play-offs is Jan Nabuurs. Om
tijdig de kunnen bepalen wie er naar de play-offs gaan, en wie er
vervolgens in de Team Finals uitkomen, is het essentieel dat alle
wedstrijden tijdig gespeeld zijn en alle uitslagen direct ingevoerd
worden in Compsos, dan wel gemeld worden bij Jan.
Het biljartevenement ‘Team Finals’ wordt voorbereid,
georganiseerd en uitgevoerd door de SBW. Jan Nabuurs adviseert
en ondersteunt de SBW op wedstrijdtechnisch gebied. Tijdens de
finale is de wedstrijdleiding in handen van de SBW.

Editie 2 van 4

Het organisatieteam
De organisatie van dit gezamenlijk kampioenschap dat op 15, 16
& 17 april gespeeld wordt in Wijchen is door het district
Nijmegen in handen gegeven van de Stichting
Biljartevenementen Wijchen (SBW).
De SBW is bekend van de diverse Europese kampioenschappen
die zij organiseerde in o.a. het bandstoten en het ankerkader
47/2. Ook organiseerde de SBW diverse jaren de Grand Dutch,
het Nationaal kampioenschap in alle carambole disciplines.
Grote namen als Jos Bongers, Frederic Caudron, Dick Jaspers,
Daniël Sanchez, Martin Horn, sierden de uitslagen bulletins.
Als organisatie vinden wij, leden van de SBW en de BV Woezik,
het een eer om onze kennis en enthousiasme dit maal in te mogen
zetten voor biljarters uit ons district.
De allure die u aantreft bij de Internationale toernooien zullen
we ook nu bieden. Het toernooi wordt in een speciaal te bouwen
arena gehouden in de grote feestzaal van Zaal Verploegen.
Aldaar zullen 7 biljarts opgesteld worden met genoeg ruimte voor
spelers en toeschouwers. Via internet, maar zeker ook via een
“ouderwets” uitslagenbord in de zaal zult u de uitslagen van uw
team, uw rivalen en uw collega-teams kunnen volgen.
Onze zaalhouder Zaal Verploegen, Party- & Congrescentrum te
Wijchen, staat garant voor de verzorging van al uw wensen op
culinair gebied.
Samen met uw supporters , uw biljartliefde en uw sportiviteit
zullen we er een mooi evenement van maken.

Een impressie van biljarten in de grote zaal.

Planning Team Finals

Vrijdag 15 april 2011

Zaterdag 16 april 2011

Zondag 17 april 2011

18.45 uur Opening

10.00 Aanvang wedstrijden

10.00 Aanvang wedstrijden

19.00 uur Aanvang wedstrijden

19.00* Huldiging Kampioenen

16.30* Huldiging Kampioenen

3-banden & C1 t/m C5

3-banden; C1 & C3; Bandstoten

C2, C4, C5 & Bandstoten

* tijden bij benadering

* tijden bij benadering

Deze nieuwsbrief wordt verzonden aan teamleiders, secretarissen en bekende e-mailadressen. A.u.b. medebiljartes inlichten

WWW.KNBB-NIJMEGEN.NL
Onze sponsoren:
Voor 100 euro ben je ook sponsor van dit
nieuwe districts-initiatief - informatie bij
info@Schmits-elektro.nl of
tonnie@zaalverploegen.nl .

