Vessem 23-10-2018

Hallo biljarters,

Ik zal me eerst even voorstellen, ik ben Frank Roest en ben
onlangs bestuurslid geworden van de Kempische Biljart Bond.
Ik heb als taak gekregen de PK's te organiseren.
Ik doe zelf al verschillende jaren mee en er waren wel enige
punten waarvan ik dacht dat dit beter/anders kon. Het is
natuurlijk makkelijk om commentaar te geven op de
organisatie maar ik bedoel dit zeker niet negatief, de PK's
worden immers al jaren op deze manier gespeeld.
Maar ik heb als taak meegekregen om de PK's op een hoger
niveau te krijgen met meer deelnemers, ze hebben mij hier
volledig de vrije hand in gegeven (alvast voor een jaartje).
Dus tijd voor verandering!!!
Naar mijn mening gingen de voorrondes goed omdat dan de
poules werden ingedeeld op het gemiddelde die men speelde
tijdens de competitie. Dus iedereen speelde ongeveer op
hetzelfde niveau.
Vervolgens kwamen de beste uit alle poules terecht in de
finale. Dan werd het een stuk minder leuk vond ik omdat het
gemiddelde veel te ver uit elkaar lagen.

Ik wil dit veranderen, door twee aparte kampioenschappen te
maken bij het libre spel, namelijk ;
Kampioenschappen van 14 t/m 30 caramboles
Kampioenschappen van 31 tot .... caramboles
Deze kampioenschappen zijn ook geheel op zichzelf zodat
voor beide kampioenschappen een beker en prijzengeld van
€ 250,- beschikbaar is.
Misschien kan de grens van 30 caramboles fluctueren, dit ligt
aan het aantal deelnemers en gemiddelde in de verschillende
kampioenschappen zodat we poules kunnen maken met
ongeveer dezelfde aantal deelnemers.
Om het voor alle biljarters toegankelijker te maken gaan we
op donderdag biljarten in plaats van donderdag en vrijdag
zodat we geen last meer hebben van de competities.
De datums zijn voor het libre 22 en 29 november voor de
voorrondes en de finale is 10 en 11 januari 2019.
Ik wil de verschillende poules niet te groot maken, mijn
streven is 5 biljarters, zodat de voorrondes gespeeld kunnen
worden op één biljart, hierdoor wordt het mogelijk dat er
veel cafés zich kunnen inschrijven. Dit houdt automatisch in
dat er meerdere spelers "thuis" kunnen biljarten, hier zal ik
met de indeling zoveel mogelijk rekening mee houden. Bij de
voorrondes heb je geen verplichtingen om tellers en
schrijvers te regelen maar alleen één wedstrijdleider, deze

wedstrijdleider zorgt ervoor dat alles klaar staat zodat men
op tijd kan beginnen en deze houd de uitslagen van de
gespeelde wedstrijden bij op de aangeleverde formulieren en
mailt deze na afloop naar pk@kempischebiljartbond.nl., of
whatsapp-en (foto) naar Frank Roest 06-51700424.
Met de finale zijn er wel tellers en schrijvers beschikbaar.
Bij de PK's driebanden heb ik begrepen dat het allemaal naar
ieders wens verloopt, daarom gaan we hierin ook niks
veranderen en blijft alles gelijk aan voorgaande jaren.
De speeldatums voor het driebanden zijn 6 en 13 december
voor de voorrondes en de finale is 14 en 15 maart 2019

Nou teamleiders, ik hoop dat ik jullie enthousiast heb
gemaakt met deze veranderingen en dat jullie het
enthousiasme overbrengen aan jullie teamleden en
reservespelers zodat we dit jaar met een recordaantal
biljarters deze drie kampioenschappen kunnen gaan spelen.
Vraag ook zeker na of jullie stamcafé op de aangegeven
datums hun biljart beschikbaar willen stellen, als dit van
toepassing is graag aangeven bij het aanmelden.
Dus vanaf nu ben ik afhankelijk van jullie inzet om deze drie
kampioenschappen tot een groot succes te maken zodat we
met een héél groot aantal biljarters gaan strijden voor die
mooie bekers en het beschikbare prijzengeld.

We gaan er twee gezellige avonden van maken in de
verschillende kroegen en met de finale komen we met veel
toeschouwers de finalisten supporteren.
Alvast bedankt voor de moeite.
Opgeven kan tot en met 10 november voor het libre en
24 november voor het driebanden via mail ;
pk@kempischebiljartbond.nl
Onder vermelding van naam met telefoonnummer (liefst 06
nummer)en moyenne.
Voor degene die geen computer hebben; stuur een brief
met vermelding van naam , adres en telefoonnummer en
moyenne naar;
Frank Roest
Kuilenhurk 37b
5512 CA Vessem
Graag aangeven als je vereniging /café het biljart beschikbaar
stelt om deze twee avonden (voorrondes) te organiseren met
de naam van de wedstrijdleider.

Met vriendelijke groet,
Frank Roest

