BILJARTVERENIGING ONS GENOEGEN BUSSUM.
JUBILEUM INVITATIE 37ste EGGENKAMP TOERNOOI 2022
Beste biljart liefhebber/liefhebster,
Datum 19 - 06 - 2022
Dit jaar willen we toch nog een Zeven en dertigste `Gerrie Eggenkamp - toernooi`houden bij O.G.B.
Tot op de dag van vandaag werd dit toernooi ieder jaar gehouden, helaas kon dit niet in 2020 en 2021
dit in verband met de corona periode, gelukkig hopen we dat het dit jaar wel weer gaat lukken.
Ook dit jaar bij voldoende inschrijvingen zijn er weer 3 op zich zelf staande libre poules.
Poel AA is van circa 3,50 moyenne en hoger. Poel A van circa 1,50 tot 3,50 moyenne
Poel B van circa 0,25 tot 1,50 moyenne. En twee driebanden poule en een kader poule.
Daar er nu 6 poule zijn zullen de finale Driebanden en lage Libre deelnemers de laatste donderdag
en de Kader en 2 andere Libre poule op de laatste vrijdag worden gehouden.
Er wordt totaal over drie weken gespeeld, de eerste 2 weken zijn de plaatsingswedstrijden dit zijn er
totaal 3 of 4 u kan er een keer 2 op 1 avond en 1 in een van de twee weken spelen.
U mag het ook in 3 avonden doen, let op u kan zelf de avonden aangeven en als dit past speelt u dan.
Ook nu kan u inschrijven voor Libre of Kader en Driebanden, dan speelt u wel meer avonden.
Nu dus 6 wisselbekers, voor alle 6 poule, een ieder die inschrijft zal 3 wedstrijden spelen
in 2 of 3 door u aan te geven avonden, als u op vakantie bent of 1 week echt niet kunt kan dit zo
goed mogelijk in het programma worden ingepast op u aangeven in overleg Wedstrijdleider..
In de 3de week wordt de vervolg ronden gehouden op maandag/dinsdag en woensdag waarna
donderdag en vrijdag de finale worden gespeeld. Voor de Driebanden poule en Libre B poule zijn
de finale op donderdag, De Kader en AA en A libre poule zullen op vrijdag worden gespeeld.
De poule bestaan dus uit 4 spelers die spelen allemaal een keer tegen elkaar. De wordt gespeeld
naar het nieuwe moyenne van de laatste bondscompetitie, indien dat voor een speler niet bekend
is, dan zoveel mogelijk juiste moyenne door u op te geven worden gehanteerd, na de poulewedstrijden
zal dit dan opnieuw worden bekeken en zo nodig aangepast worden.
De plaatsing ronde zal door wedstrijdleider worden samengesteld dit hoeft niet op gelijke moyenne
te zijn, de volgende ronde zal worden geloot en met alle moyenne van de poule dan door elkaar
gespeeld worden.
De libre wedstrijden worden zoveel mogelijk ma/din gespeeld mits uitzonderingen, drieband wedstrijden
zullen op Donderdag worden gespeeld, bij uitzondering op een andere avond. De Kader wedstrijden zullen
zoveel mogelijk op woensdag en vrijdag worden gespeeld. U kunt zich dus voor twee spelsoorten
inschrijven, dus kunt u in 2 finale uitkomen. Geef zoveel en duidelijk mogelijk aan welke avonden
u niet kan spelen, indien het rooster vast staat, kan ik u geen garantie geven om de wedstrijden later
nog te verzetten, dus geef het duidelijk op zodat ik met indelen hier rekening mee kan houden.
Verdere bijzonderheden worden bij het toernooi door wedstrijdleider bekend gemaakt.
Er wordt gespeeld met het Belgisch systeem, winst 12 pnt, gelijk 11 pnt en 1 pnt per 10% van het
gemaakte caramboles van de te maken aantal caramboles.
Dit jaar zal het toernooi starten in de week van maandag 1 aug week 31en vervolgens week 32/33
de finales zijn dan donderdag 18 en vrijdag 19 augustus 2022
Er zijn geen inschrijfkosten aan dit toernooi verbonden, een vrijwillige bijdragen is altijd welkom.
Het betreft een sportief biljart gebeuren, tevens training voor de nieuwe bondscompetitie.
Een ieder krijgt een herinnering aan ons toernooi. De inschrijfformulieren dienen graag zo snel mogelijk
maar uiterlijk zaterdag 2 juli ingeleverd te zijn, per E-mail of telefoon aan wedstrijdleider. Zodat de
wedstrijdleiding daarna een speelschema/programma kan maken en deze tijdig naar u toe kan sturen
circa zaterdag 23 juli waarin staat wanneer en tegen wie en op welke avond en welk biljart u speelt.
Let op met inschrijven doe het zorgvuldig voor de avonden als verjaardagen enz, zodat het programma
in eenmaal klopt met vriendelijke sportgroeten wedstrijdleider G.A.M. Dashorst

INSCHRIJFFORMULIER `GERRIE EGGENKAMP TOERNOOI ` 2022 OGB
NAAM DEELNEMER:

VERENIGING

TELEFOONNUMMER

ADRES/MAIL

KADER
MOYENNE

WEL / NIET
----------------

LIBRE VAN 3,99 EN HOGER
MOYENNE

WEL / NIET
----------------

LIBRE VAN CIRCA 1,50 T/M 3, 99
MOYENNE

WEL / NIET
----------------

LIBRE VAN CIRCA 0,25 T/M 1,50
MOYENNE

WEL / NIET
----------------

DRIEBANDEN
MOYENNE

WEL / NIET
----------------

KAN NIET SPELEN INVULLEN WELKE DAG
IN WEEK 31 maandag 01 t/m vrijdag 05 augustus
-----------------------------------------------------------------IN WEEK 32 maandag 08 t/m vrijdag 12 augustus
------------------------------------------------------------------IN WEEK 28 maandag 15 t/m woensdag 17 augustus
------------------------------------------------------------------IN WEEK 29 maandag 15 t/m vrijdag 19 juli
------------------------------------------------------------------IN WEEK 30 maandag 22 t/m vrijdag 26 juli
------------------------------------------------------------------BIJZONDERHEDEN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MET VRIENDELIJKE SPORTGROETEN DE WEDSTRIJDLEIDING O.G.B
GERARD DASHORST Tel: 06-54220123
Mail:dasgambv@gmail.com

