
Aan: de poulewinnaars van de districtsronde in de competitie libre, 

dagbiljart, Teamleiders competitie dagbiljart Secretarissen verenigingen, 

arbiters Districtsbestuur 

 

 

 

 

 

A.L. Verhagen                                                                                   Emmeloord, 9 april 2022  

Opsterland 6 

8302 LJ Emmeloord 

tel: 0527 615448 

email: adverhagen90@gmail.com 

 

Aan: Deelnemende teams finale dagcompetitie, bestuur verenigingen en districtsbestuur. 

 

 

Geachte teamleiders en spelers 

 

Hierbij nodigen wij u uit voor het spelen c.q. bijwonen van de finale dagcompetitie libre voor 

het teamkampioenschap van het District Zwolle e/o  seizoen 2021 – 2022 op: 

 

   Woensdag 20 april 2022 
 

De finale zal worden gehouden in de biljartaccommodatie van: 

 

b.v. DOS 

Clubgebouw De Triangel 

Veenbergerweg 15 

   8051 CG Hattem 

tel :038 4238754 

 

Organisatie:    DOS 

Wedstrijdleiding:   Gerard Liefers en Ad Verhagen 

Standen en uitslagen: Jan Eikenaar 

 

Programma : 

09.15 uur  _ Ontvangst deelnemende teams 

09.30 uur  - Officiële opening 

09.45 uur  - Aanvang wedstrijden 

ca.17.00 uur  - Prijsuitreiking 

 

Deelnemende teams tevens poulewinnaars aangevuld met de beste tweede: 

Poule A : Steenwijk 1 auto Veld   Poule B : de Pomerans 1 

Poule C : de Wenning 1    best of de rest : de Boerhoorn 3 

 

 

 

 

ALGEMENE OPMERKINGEN 

 

De samenstelling van de teams wordt in volgorde van speelsterkte  

van de deelnemers opgegeven. 



Spelers /speelsters welke geen officieel moyenne hebben mogen niet deelnemen aan deze 

finale. 

Het opstellen van 1 reserve voor een of meerdere wedstrijden (het z.g.rouleren) is tijdens  

deze finale daarentegen wel toegestaan. 

Voor elke wedstrijd mogen slechts 4 spelers/speelsters per team worden opgesteld. 

U wordt verzocht om de spelers en reservespelers uiterlijk 13 april aan mij door te geven, 

graag met samenstelling van het team per wedstrijd, zodat het wedstrijdprogramma vooraf 

ingevuld kan worden. 

Bij ziekte of andere plotselinge verhindering van een speler vlak voor de wedstrijddatum mag 

natuurlijk een andere gerechtigde speler worden opgesteld. 

 

AANWEZIGHEID SPELERS /SPEELSTERS. 

Alle teams dienen op 20 april 2022 uiterlijk om 9.15 uur in clubtenue aanwezig te zijn in de 

wedstrijdzaal. 

 

WEDSTRIJDSCHEMA. 

De volgende wedstrijden worden gespeeld: 

A: Steenwijk 1 auto Veld - B: de Pomerans 1 

C: de Wenning 1  - D: de Boerhoorn 3 

A: Steenwijk 1 auto Veld - C: de Wenning 1 

B: de Pomerans 1  - D: de Boerhoorn 3 

B: de Pomerans 1  - C: de Wenning 1 

D: de Boerhoorn 3  - A: Steenwijk 1 auto Veld 

    

TOTAAL AANTAL PARTIJEN 24. 

Voor aanvang van de wedstrijden worden de schema’s aan de teamleiders uitgereikt. 

De teamleiders zijn er verantwoordelijk voor dat de spelers/speelsters van zijn of haar team 

tijdig en bij de juiste biljarts aanwezig zijn.  

 

WEDSTRIJDBEPALINGEN. 

Voor deze finale gelden voor zover toepassing mogelijk is, de bepalingen van het K.B.B.B. 

het wedstrijdreglement dagcompetitie, spel en arbitrage reglement. 

Het in de competitie gebruikte 12 puntensysteem zal ook in de finale worden toegepast. 

 

ARBITRAGE. 

Voor deze districtsfinale zijn 4 districtsarbiters beschikbaar. Elk deelnemend team is verplicht 

om 2 arbiters mee te nemen. Wilt u de namen van deze arbiters eveneens uiterlijk 13 april aan 

mij doorgeven. Het arbitrage- en schrijversteam wordt door de leden van DOS verder 

aangevuld. Arbiters en schrijvers worden door de organisatie ingedeeld. 

De arbiters worden verzocht om in clubtenue of arbiterstenue te verschijnen. 

 

Wij hopen U hiermee naar genoegen te hebben geïnformeerd en wensen U allen 

een plezierige en sportieve dag toe. 

 

 

Namens het bestuur van het district Zwolle e.o., 

de competitieleider dagbiljart, 

Ad Verhagen. 
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