
         Vessem 10-10-2019 

 

Hallo biljarters, 

Aangezien afgelopen jaar de Pk's van de Kempische bond goed verlopen waren 

mag ik het dit jaar wederom organiseren. 

Ik had enkele veranderingen gedaan en deze zijn gelukkig  door iedereen 

positief ontvangen, de grootste verandering was bij het libre spel, hier hadden 

we twee kampioenschappen van gemaakt, namelijk; 

Kampioenschap van 14  t/m 30 caramboles 

Kampioenschap van 31  t/m .... caramboles. 

Dit blijft dit jaar hetzelfde, zodat we wederom spelers tegen krijgen die 

ongeveer hetzelfde niveau hebben als jijzelf. 

We gaan dit jaar ook weer op donderdag spelen zodat we geen problemen 

hebben met de competities. 

De speeldatums voor de voorronde libre zijn  21 en 28 november  

De finale libre is  9 en 10 januari  

De Pk's van het driebanden waren ook positief verlopen, hier had ik geen 

veranderingen gedaan en dat blijkt dus ook niet nodig. We kunnen dit dus op 

dezelfde manier voortzetten. 

De speeldatums voor de voorronde driebanden zijn  12 en 19 december 

De finale driebanden  is  12 en 13 maart 

Ik hoop dat we dit jaar nog meer deelnemers hebben als afgelopen jaar zodat 

we drie mooie kampioenschappen kunnen maken, met veel strijd. Om dit te 

kunnen organiseren hebben we  natuurlijk ook locaties nodig, vraag aan jullie 

café eigenaar of hij/zij deze datums voor de voorrondes vrij kunnen houden en 

het biljart beschikbaar stellen om de Pk's te spelen. Bij de voorrondes is één 

biljarttafel  voldoende en als je met de finale je café beschikbaar wil stellen dan 

heb je twee biljarttafels nodig, graag aangeven als dit van toepassing is. 



 

We gaan er een leuk toernooi van maken met veel deelnemers!! 

 

Opgeven kan tot 9 november voor het libre en driebanden. 

Opgeven via de mail ; pk@kempischebiljartbond.nl 

Onder vermelding van; 

Naam 

mailadres 

06 nummer  

Moyenne 

Voor degene die geen computer hebben stuur je een brief naar; 

Frank Roest  

Kuilenhurk 37B 

5512 CA Vessem 

Graag aangeven als je vereniging / café het biljart beschikbaar stelt om de twee 

avonden van de voorrondes te organiseren met de naam van de 

wedstrijdleider. Ook aangeven als je interesse hebt om de finale te 

organiseren. 

Alvast iedereen bedankt. 

 

Met vriendelijke groet,   

Frank Roest 


