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Persoonlijke kampioenschappen

Aan alle aangesloten verenigingen van de Woerdense biljartbond.
Tijdens de laatste algemene ledenvergadering van onze bond in Hagestein is besloten dat de PK's
door Padoc en RCN georganiseerd gaan worden.
Omdat de samenwerking met de koninklijke bond is opgezegd zijn we weer terug naar de oude
situatiezoals die er altijd was; dat wil zeggen dat bij een kampioenschap er geen doorstroming
plaats vindt naar gewestelijke en landelijke finales.
Zo is het officieel, maar we gaan toch met de koninklijke bond overleggen of instroming bij hen
voor onze kampioenenmogelijk is.
Mijn inschatting is dat ze dit graag zien gebeuren gezien het afnemend aantal deelnemers daar.
Dit alles hoeft natuurlijk niet perse en is voor deze PK's zeker geen vereiste.
Padoc (Woerden) zal bij iedereen bekend zijn; RCN wellicht wat minder.
RCN is een biljartcentrum met 5 tafels 230x115cm, een leuke bar en biljartminnend personeel.
RCN zit in Nieuwegein, is van alle kanten makkelijk bereikbaar en heeft plenty (eigen) gratis
parkeerplaatsen.
Bij beide centra kan uitstekend gebiljart worden op topmateriaal en in een gezellige ambiance.
Ten aanzien van de speeldata voor de verschillende poules zijn er meerdere ideeën denkbaar.
aWe spelen tijdens de reguliere competitie met als gevolg dat deelnemers dan voor die
competitie wellicht een wedstrijd moeten missen.
bWe spelen direct aansluitend aan de competitie; we spelen dan ALLE poules in een
tijdsbestek van ca. 4 tot 6 weken.
In beide gevallen zullen de kampioenen (als zij dat willen) in het seizoen 2016-2017 kunnen
instromen in gewestelijke en landelijke kampioenschappen.
We kiezen (alles in overweging nemend) toch voor de b-optie, tenzij overwegend anders wordt
gedacht door de leden.
Per speler geldt een inschrijfgeld van 10,-- per spelsoort en er kan ingeschreven worden voor:
-

Kader 38/2 en 57/2
Libre
Driebanden
Bandstoten

Iedereen speelt het aantal caramboles volgens zijn moyenne (Woerdense tabellen) en de poules
worden naar sterkte ingedeeld.
Verder streven we er naar dat een speler maximaal 2 partijen op een avond speelt omdat de
praktijk leert dat de concentratie verslapt als er meerdere partijen gespeeld moeten worden.
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Padoc en RCN zijn vast besloten om een vlekkeloze organisatie neer te zetten en de spelers in een
zo aangenaam mogelijke ambiance te laten spelen.
Het kan niet zo zijn dat onze biljartsport dood bloedt, wij geven jullie alle gelegenheid.!!!
Geef je op onder vermelding van:
Naam
Vereniging
Spelsoort en moyenne seizoen 2015-2016
Voorkeur locatie (RCN of Padoc)
Omdat gekozen wordt voor spelen NA de competitie realiseren wij ons dat nu opgeven erg vroeg is.
Het gaat ons echter OOK om jullie mening en willen jullie stimuleren om onze biljartsport weer op
te vijzelen naar iets leuks, spannends en vooral competitief/sportief.
Je opgave/reactie uitsluitend te mailen naar
A-vanden-heuvel@tele2.nl
overbeek1953@gmail.com
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