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Clubgebouw “Wees een Zegen”  Wedstrijdsecretaris :  Wietze Nijdam 
Gennestraat 1 (Alg. wedstrijdleider) Baarskolk 1 
8021 BS Zwolle    8017 NB Zwolle 
Tel: 038 - 4547523    Tel: 06-82002122 (038-4657099) 

www.depomerans.nl    wedstrijdleider@depomerans.nl 

Zwolle, 24 oktober 2018. 
Geachte biljartvriend(in),  
 
Hierbij nodigen wij je uit voor het spelen van de door de KNBB district Zwolle en Omstreken uitgeschreven 
districtsfinale Libre 4e klasse. 
 
De speeldata zijn: 
vrijdag   16 november 2018   spelers aanwezig: 19:00u aanvang: 19:30u 
zaterdag  17 november 2018   spelers aanwezig: 10:00u aanvang: 10:30u 
 
Mocht je verlaat of verhinderd zijn, dan graag contact opnemen met de wedstrijdsecretaris van De 
Pomerans, Wietze Nijdam (tel. 06-82002122, of op de speeldagen via ons clubgebouw tel. 038-4547523). 
Wij verzoeken je bij eventuele verhindering naast de wedstrijdsecretaris van De Pomerans ook de 
districtswedstrijdleider (Piet de Haan, tel. 0528-268211) hiervan op de hoogte te stellen. 
 
Districtsfinale Libre 4e klasse 
Moyennegrenzen  : 1,20 – 1,70 
Aantal te maken caramboles : 55 
Aantal speeltafels  : 3 Wilhelmina tafels 
Biljartlakens   : Simonis 
Biljartballen   : Super Aramith  
  
De wedstrijdleiding op de speeldagen is in handen van de heer Ap Schreuder. 
De arbitrage wordt verzorgd door leden van De Pomerans. 
 

 
Op deze finale is het Avé-systeem van toepassing. 
 
Wij verzoeken je te verschijnen in volledig clubtenue, zoals dat bekend is bij de bond. 
Daarnaast vragen wij je om horloges en andere scherpe voorwerpen van de voorhand te verwijderen, dit ter 
bescherming van de biljartlakens en -tafels.  
 
Roken is niet toegestaan in het clubgebouw van De Pomerans.  
Bij het clubgebouw kun je betaald parkeren (met behulp van bankpas). Gratis parkeren is mogelijk bij de 
Stilohal naast de Firezone-benzinepomp (van Wevelinkhovenstraat). 
 
Als organiserende vereniging wensen wij je veel succes en spelplezier tijdens deze finale. 
 
Met vriendelijke groet 
namens Biljartvereniging De Pomerans, 
Wietze Nijdam, wedstrijdsecretaris 


