
 

Postadres Bankrelatie          Inschr.nr 

Akkermansstraat 11 IBAN NL41 RABO 0160875854   KvK Tilburg 

5104 EN Dongen Giro bank: 10.73.338 40271648 

 

 

 

Beste biljarter ( ster )  
 
Dinsdagavond heeft de regering versoepelingen aangekondigd 
Een van deze versoepeling is dat vanaf woensdag  de horeca tot 22:00u  open mag zijn  
 
Wij gaan de libre competitie weer hervatten vanaf maandag 31-01-2022  
Met ingang van maandag 31-01-2022 gaat de competitie als volgt verder   
1) Alle klasse starten om 19:00 u  
2) De te behalen caramboles  is moyenne x 22 ( dit is ongeveer 75 % ) 
3) De ondergrenzen zijn als volgt   hoofdklasse   26  
      eerste klas       22  
      tweede klas   15  
      derde klas     12  
 
Wel wil ik er op wijzen om de partijen  zo snel mogelijk elkaar te laten opvolgen  
Dus neem geen rookpauze met het hele team tegelijk  
 
Kijk goed op Biljartpoint voor de te behalen caramboles  
             
Mocht het  in de aankomende wedstrijden blijken dat het niet of juist heel goed haalbaar is dan passen we 
het gewoon aan  
Dit gaat wel per speelweek  
 
Zodra de sluitingstijd weer verruimd , zullen we ook daar in mee gaan voor de competitie   
In de week van caranaval worden de wedstrijden dan donderdag naar dinsdag verplaatst  
 
In de week van carnaval worden op donderdag of vrijdag kwartfinale D.B.B. gespeeld  
04.03.2022 De Bobo`s De Koude Tap 2 
04.03.2022 Excelsior 1 De Valk 3 
04.03.2022 `t Vaartje 2 Nooit Volleerd 1 
03.03.2022 Euphonia De Koude Tap 3 
 
Teams die halve finale spelen zullen een keer 2x in een week moeten spelen (  waarschijnlijk op een dinsdag ) 
 
 
 
Denk aan de dan geldende maatregelen voor de horeca  
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Als de lopende libre competitie is afgewerkt gaan we meteen door met driebanden extra libre 
Deze competitie is zo samengesteld dat deze in de 2e week van juli is afgelopen   
 

 
 
 
 
 
Hopelijk kunnen we rekenen op jullie medewerking  
Met vreindelijke groet  
Bestuur D.B.B.  
 

ronde spelsoort week van 

10 libre 31.01.2022

11 libre 07.02.2022

12 libre 14.02.2022

13 libre 21.02.2022 alleen maandag en dinsdag 

do 3-4  vr 4-4   D.B.B. bokaal 28.02.2022 ???  carnaval

14 libre 07.03.2022

15 libre 14.03.2022

16 libre 21.03.2022

17 libre 28.03.2022

18 libre 04.04.2022

1 driebanden extralibre 11.04.2022

2 driebanden extralibre 18.04.2022

3 driebanden extralibre 25.04.2022

4 driebanden extralibre 02.05.2022

5 driebanden extralibre 09.05.2022

6 driebanden extralibre 16.05.2022

7 driebanden extralibre 23.05.2022

8 driebanden extralibre 30.05.2022

9 driebanden extralibre 06.06.2022

10 driebanden extralibre 13.06.2022

11 driebanden extralibre 20.06.2022

12 driebanden extralibre 27.06.2022

13 driebanden extralibre 04.07.2022

14 driebanden extralibre 11.07.2022 Kermis 


