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VO L L E DI G E L IJST

NIEUW
NIEUW SPEELSCHEMA POULE C3A DRIETALLEN
Omdat team Padoc 09 zich heeft teruggetrokken bestaat deze poule nu uit 8 teams. Omdat dit oorspronkelijk
een oneven poule was (elke ronde een team dat niet speelt) vallen er nu te veel gaten in het programma.
Vrijwel elke week zouden er twee teams niet kunnen spelen.
Daarom hebben we een nieuw speelschema gemaakt. Er is gekozen om anderhalve competitie te spelen. Dan
wordt er 3x tegen elkaar gespeeld. Dat zijn 21 wedstrijden per team die in 21 ronden gespeeld kunnen
worden. Het nieuwe speelschema is inmiddels op Biljartpoint gepubliceerd.
Voor de lokaalhouders van de teams in deze poule heeft dit natuurlijk gevolgen in de tafelbezetting.
Door het wegvallen van Padoc 09 heeft komt team Padoc 08 automatisch in de tweede ronde van de beker.
UITREIKEN COMPETITIEBOEKJES
Op zaterdag 29 augustus kunnen de nieuwe competitieboekjes vanaf 13:00 uur worden opgehaald bij
’t Scheepje, Harmelerwaard 2, 3481 LB HARMELEN
UITGESTELDE ALGEMENE LEDENVERGADERING
De A.L.V. die in mei niet door kon gaan wordt op vrijdag 16 oktober gehouden bij
De Dijketelg, Papekopperstraatweg 2, 3464 HL PAPEKOP-OUDEWATER
NIEUW OVERZICHT OP BILJARTPOINT
Met de knop ‘Lokaliteit’ kon je op Biljartpoint een overzicht krijgen van alle nog te spelen
wedstrijden van een lokatie.
Nieuw is de knop ‘Alle openstaande wedstrijden’ die een overzicht van alle locaties geeft.
Dat kan van pas komen bij het verzetten van wedstrijden.
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VOLLEDIGE LIJST
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