Heren biljarters,
Het biljartseizoen loopt weer ten einde en het was een enerverend jaar. Aan het einde van vorig seizoen was
de verwachting dat er diverse biljarters zouden afvallen en hebben daarom nieuwe leden aangetrokken. Door
positieve omstandigheden waren er, achteraf, geen afvallers en zelfs ook nog 7 nieuwkomers, we zijn de
competitie gestart met 24 deelnemers. Gedurende het jaar zijn enkele deelnemers afgevallen door
werkzaamheden en andere oorzaken. De opkomst was niet zoals het hoort om een competitie gelijkmatig af
te werken. Diverse spelers kwamen maar sporadisch met het gevolg dat deze een grote achterstand hadden
t.o.v. andere spelers die wel regelmatig op donderdag aanwezig waren. Om de competitie tot een goed einde
te brengen heeft de organisatie moeten besluiten dat iedereen minimaal 16 wedstrijden gespeeld moest
hebben om nog verder te kunnen deelnemen aan de finalerondes.
Hierdoor is een andere formule toegepast die zo eerlijk mogelijk bij de werkelijkheid aansluit. De beste 8
spelers, met de minste verliespunten t.o.v. het aantal gespeelde wedstrijden, spelen de kwartfinale. De
winnaars van deze wedstrijden gaan naar de halve finale en eventueel finale.
Het voordeel hiervan is dat niet de beste 4 maar de beste 8 een kans maken om de titel binnen te slepen.
Het blijft dus voor meerdere spelers aantrekkelijk om hun beste beentje voor te zetten.
Na verwerking van de laatste uitslagen afgelopen donderdag hebben we de volgende eindstand:
De geel gearceerde spelers hebben zich geplaatst voor
de kwartfinale a.s. donderdag 27 juni. Jan Melis is buiten
beschouwing gelaten omdat hij geen 16 wedstrijden
gespeeld heeft.
De kwartfinale zal als volgt gespeeld worden:
nr. 1-8: Frits de Beer - Rob Waijers
nr. 2-7: Ton Paridaans - Ad Brenders
nr. 3-6: Ton Jongbloets - Antoon Jacobs
nr. 4-5: René v. Dongen- Jan van Dongen
De wedstrijden zijn donderdag 27 juni,
aanvang 20.00 uur.
De halve finale en finale is donderdag 4 juli
en is als volgt:
1)
2)

Winnaar van 1-8 tegen de winnaar van 4-5
Winnaar van 2-7 tegen de winnaar van 3-6

De winnaars van wedstrijd 1 en 2 spelen de finale met
als inzet de wisselbeker en eeuwige roem.

Volgens traditie zullen we tijdens de finaledag weer voor een lekker
hapje en drankje zorgen.
René is weer bereid om voor ons een buffetje te maken en dat is hem
wel toevertrouwd.

Bij voldoende deelname gaan we volgend seizoen weer een nieuwe competitie inGraag willen we daarom
van jullie vóór 1 augustus weten of je blijft deelnemen of stopt.

Tot donderdag met aantrekkelijke, spannende maar vooral sportieve en gezellige wedstrijden!

