KNBB DISTRICT NIJMEGEN
PRESENTEERT

TEAM FINALS 2012
4,5 & 6 MEI ZAAL VERPLOEGEN WIJCHEN
Wie worden de nieuwe districtskampioenen?
Team Finals B-1
Wie

Data

Editie 4 / 2012

B2

C1

C2

C3

Bandstoten

De Kuul 2

De Zwijntjes 2

Moira 1

Central 1

De Horst 1

Kaketoe ‘80 2

Caramba 2

Café Boslust 6

De Treffers 1

Breedeweg 1

Heideroosje 3

Juliana 1

Huisman 1

Waalzicht 2

De Waay 2

‘t Ottertje 2

D.L.S. 4

Woezik 2

De Kuul 1

Café Boslust 5

De Vriendenkring 3

D.W.S. 2

Vrijdag 4 mei

Vrijdag 4 mei

Vrijdag 4 mei

Vrijdag 4 mei

Vrijdag 4 mei

Zaterdag 5 mei

& Zaterdag 5 mei

& Zondag 6 mei

& Zaterdag 5 mei

& Zondag 6 mei

& Zaterdag 5 mei

& Zondag 6 mei

Allereerst feliciteren we iedereen die zich geplaatst heeft voor de TeamFinals van 2012. Een mooie prestatie op weg naar de
regio– en wie weet de landsfinale. Voor de teams rest nog een week om te trainen of gewoon lekker vakantie te houden. Voor
de organisatie wordt het een week van bouwen, aankleden en voorbereiden. Alles om jullie te accommoderen in een prachtige
biljartarena. Jan Nabuurs heeft er voor gezorgd dat de teams al weer te raadplegen zijn op internet, via de competitiesite van
de KNBB. De teams hebben het complete speelrooster ontvangen en kunnen aan hun opstelling(en) werken.
Voor het publiek, dat hopelijk in grote getale komt aanmoedigen, nog even de globale speeltijden. Vrijdag openen we om
18.45 uur en spelen we vervolgens 4 rondes. Zaterdag beginnen we om 10.00 uur en hopen we rond de klok van 19.00 de ceremonie protocollaire te starten. De precieze tijd is natuurlijk afhankelijk van de eindtijd van de wedstrijden. Zondag beginnen
we ook weer om 10.00 uur en die dag hopen we rond de klok van 17.30 uur af te sluiten.
Wat weegt een biljart?
Een biljart met speelmaat 230x115cm en een 5-cm dikke lei weegt ?
800kg, ter vergelijking, een waterbed weegt al gauw 1000kg. Het
gewicht wordt over het aantal poten/kolommen verdeeld.
Hoeveel stroom gebruikt een verwarming?
Een verwarming verbruikt tussen de 800 en 850 watt.

Deze nieuwsbrief wordt verzonden aan teamleiders, secretarissen en bekende e-mailadressen. Aub medebiljarters inlichten

WWW.KNBB-NIJMEGEN.NL
Bent u ook enthousiast over dit evenement?
Kijk op: www.knbb-nijmegen.nl

