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KVC NIEUWSBRIEF

Samen biljarten geeft meer effect!
Oktober 2019
GRAAG UW BIJZONDERE AANDACHT

World Cup Driebanden in Veghel live op Nederlandse televisie!
Van 24 t/m 26 oktober op Ziggo Sport
Begint donderdag 24 oktober op geweldige wijze: op het open-net kanaal 14 van Ziggo Sport, van 10:00 tot 22:00, dus
liefst twaalf (!) uur lang live driebanden.
Op vrijdag 25 oktober zijn de achtste finales eveneens live te zien op het open kanaal, van 12:00 tot 16:00.
Op zaterdag 26 oktober zijn de halve finales (v/a 15:35) en finale (v/a 18:15) op Ziggo Sport als er nog een
Nederlander actief is; anders komen deze alleen op Ziggo Sport Extra & Select. (Daar worden ze in zijn geheel
uitgezonden: halve finales 12:00-16:00, finale 17:00-19:00.)
Aan ons als biljartliefhebbers om nu niet alleen massaal te gaan kijken - maar om ook iedereen te laten weten dat het
er gaat zijn! Dit om de kans te maximaliseren dat Ziggo ook in de toekomst biljarten wil blijven uitzenden. Dus: privé,
op je biljartclub, en op social media zoals Twitter, Instagram of Facebook - laat het iedereen maar weten! (Hashtags:
#biljartenziggosport #worldcupveghel #livedriebanden en #biljartenweeroptelevisie)
En: zet de data en tijden alvast in je (al dan niet digitale) agenda.
Zie ook: https://www.knbb.nl/nieuws/ziggo-sport-world-cup-veghel-het-uitzendschema.
Alle districten en verenigingen mogen deze banner/afbeelding en tekst vrij gebruiken.

OPROEP: Opvolging portefeuille Breedtesport
In de komende najaarsvergadering is Piet Verschure, portefeuillehouder Breedtesport, aftredend. Zijn beoogde
opvolgster heeft zich inmiddels helaas teruggetrokken. Wij zijn dus op zoek naar een vervanger.
Indien iemand hierin interesse heeft, of meer informatie wil, kan hij contact opnemen met Piet Verschure:
tel. 06-41312672. Bij de stukken van de najaarsvergadering of eerder indien mogelijk, zullen wij een profielschets
(mee)sturen en op de website plaatsen.
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KOMENDE EVENEMENTEN
Nationale kampioenschappen
19-okt
25-okt
25-okt
26-okt

20-okt
27-okt
27-okt
27-okt

Libre groot ereklasse
5-Pins
Biatlon
Libre groot 1e klasse

Rumpt
Beverwijk
Beverwijk
Wijchen

Vergaderingen
Gewestelijke overlegrondes:
Midden-Nederland: op donderdag 17 oktober 2019 in Nieuwegein
Noord-Oost-Nederland: op woensdag 23 oktober 2019 om 19.30 uur in Dalfsen
16 november: Najaarsvergadering (ALV van KVC) te Wijchen
Raadpleeg ook onze website www.carambole.nl voor meer nieuws!

pagina 2 van 2
www.carambole.nl

WWW.CARAMBOLE.NL

