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Doetinchem & omstreken 

KONINKLIJKE 

NEDERLANDSE 

BILJARTBOND 

 district  WWW.KNBBDOETINCHEM.NL 

 

 

Betreft: Voorwedstrijden 

Driebanden 2
e
 klasse 

Moyenne van 0,360 – 0,520  

Aantal car.: Intervaltabel 

 

Deze wedstrijden worden gespeeld in onderstaande clublokalen op: 

 

Zaterdag 5 en 6 oktober 2019  

 

Verenigingen belast met de organisatie van voorwedstrijden hebben de verplichting om er zorg voor te dragen 

dat zowel  zaterdag als zondag één (deskundig) lid van de vereniging aanwezig is om de organisatie soepel  en 

volgens schema te laten verlopen. Ook is het wenselijk om beide dagen voor arbitrage te zorgen. Clubleden van 

deelnemende spelers zijn van harte welkom en worden vriendelijk verzocht te schrijven of te tellen. 

 

 Tijdens de voorwedstrijden worden er 6 partijen per speler in een poule gespeeld. 

 Met ingang van het seizoen 2015-2016 worden bij voorwedstrijden de poules op alfabetische 

volgorde samengesteld. 

 Met ingang van het seizoen 2019-2020 worden de aantal te maken caramboles bepaald op basis 

van de intervaltabel. 

 Met betrekking tot het rookbeleid de opmerking dat er in een openbare gelegenheid wordt 

gespeeld. 
 

 

De Onderbouw, Juliana van Stolberglaan 5 

6981 EK Doesburg, tel.: 0313 - 423984  

Café De Buitenmolen, Molenstraat 78 

6901 CG  Zevenaar, tel.: 0316 - 523101 
   

1 Peter Bogers 179368 De Tapperij 0,360 

21 – NO 

1 Daniël Berendsen 211702 Martin 0,418 

21 

2 Pierre Haring 115203 De Markt 0,502 

25 

2 Han Bruggink 154909 Veemarkt 0,360 

19 – NO 

3 Bas Pelgrom 268121 De Markt 0,417 

21 

3 Karel Derksen 210758 Buitenmolen 0,389 

19 

4 Wim Sak 182500 D’n Dreajer 0,410 

21  

4 Marthen-Roemo-

hoira 

233379 Buitenmolen 0,505 

25 

5 Willem Siebers 225660 De Tapperij 0,444 

23 

5 Gert Susebeek 217778 Olde Mölle 0,381 

19 
 

 

 Betreft NO spelers; Zolang er sprake is van een niet officieel (NO) gemiddelde is het bepaald 

gemiddelde voor de volgende wedstrijd gelijk aan het (daadwerkelijk) gespeelde gemiddelde, dus 

het hoogste van het aanvangsmoyenne of gespeeld moyenne. 
 

Spelers uitkomend voor dezelfde vereniging dienen hun partij(en) in ieder geval op de eerste dag (vrijdag of 

zaterdag dus) te spelen. Als één van de spelers verhinderd is aan deze wedstrijden deel te nemen dan is hij/zij 

verplicht zich direct af te melden bij ondergetekende. 

 

Wij wensen U een sportief en succesvol, maar vooral prettig weekend toe, 

 

Chris Jansen – wedstrijdleiding PK, Lage Veld 9  7122 ZD  Aalten 

 

Telefoon: 

Mobiel: 

e-mail: 

0543 – 474200 

06 – 13670537 

c.jansen@knbbdoetinchem.nl  
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