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Nieuwsbrief voor privacy ontvangen van de KNBB 

Deze is op de site geplaatst en kan eventueel ook uitgeprint worden middels de PDF in de bijlage 

http://www.knbbdoetinchem.nl/nieuws/privacy-reglementen-nieuwsbrief/16/532 

  

We zijn in de laatste vier weken van de competitie beland en het  is vanaf heden niet meer toegestaan 
om wedstrijden te verplaatsten (zonder toestemming wedstrijdleiding). 

Ook is het spelen van dubbelpartijen vanaf heden niet meer toegestaan. 

Voor de C2 poule B van 16 teams gaat deze regel een week later in, dus vanaf 5 maart. 
 
Het schema van de nacompetitie is: 

week 15    9 t/m 13 april   C2 winnaar poule A - winnaar Poule B 
      C3 winnaar poule A - winnaar Poule D 
       
      C3 winnaar poule C - winnaar Poule B 
      B2 winnaar poule A - winnaar Poule B 
          C4 winnaar poule A - winnaar Poule B 
week 16   16 t/m 20 april   C3 winnaar poule D - winnaar Poule C 
            winnaar poule B - winnaar Poule A 
week 17   23 t/m 26 april   C2 winnaar poule B - winnaar Poule A 
      C 3 winnaar poule A - winnaar Poule C 
      C3 winnaar poule D - winnaar Poule B 
      C4 winnaar poule B - winnaar Poule A 
          B2 winnaar poule B - winnaar Poule A 

De thuiswedstrijd worden op de avond gepland waarop ook in de competitie werd gespeeld 

Schema wordt in het begin van de maand maart op de site geplaatst 
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Op de ledenvergadering werden de sponsoren middels een PowerPoint presentatie op keurige wijze 
gepresenteerd en dat voor maar 40 euro per seizoen. Meld een mede sponsor aan en doe een PDF, JPEG 
of andere formaat met wensen op de mail info@knbbdoetinchem.nl of aan Toon Stortelder  

0575-467104   a.stortelder@knbbdoetinchem.nl 

 

Zoals al in een mail is gezien wordt door biljartvereniging de Pol uit Zelhem een evenement met een 
toernooi op poten gezet, dit in samenwerking met Wim Peters en Rolinka Lowenthal (bestuursleden 
namens district Doetinchem en Omstreken). 

Hierbij zijn ook alle collega-bonden in de omtrek benaderd. Hoe de reacties hierop zijn is op dit moment 
nog niet geheel duidelijk, maar het is een geweldig initiatief. 

Op deze manier proberen we biljarters te werven die wel willen, maar de stap nog niet hebben 
genomen. Ook hier is een wens\kans  om jeugd te enthousiasmeren voor onze mooie sport. 
Hier zal door menigeen met een negatieve reactie worden gereageerd, maar wij zien hier wel een 
vereniging die zijn nek durft uit te steken en daar hebben we er meer van nodig. 

Hoe een en ander in elkaar gaat steken is op dit moment nog niet bekend, maar zal zeker op korte 
termijn een vervolg krijgen en wij roepen ALLE verenigingen op om hier positief in mee te denken.    
Voor informatie kun je terecht bij bovenstaande bestuursleden EN:  

 Bas Hulshorst  
De Pol, Vincent van Goghstraat 72, 7021ED Zelhem,  
06 43 03 25 87, 0314 62 20 67 

 Informatie via de site  
 http://www.knbbdoetinchem.nl/nieuws/groot-biljartevenement-in-zelhem/16/533 

 
NACOMP. GEWEST 

Berkel 
en 
Slinge 

Twente Doetinchem Stedendriehoek TEAMS 
NAAR 
GEWEST 

DOETINCHEM 
EN OMSTREKEN 

VOORRONDEN 
GEWEST  
A OP 6 MEI 
REST OP  
12 MEI 
GEW.FINALE 26-5 
 

A B2 B1 B1 A 1 
B1 C1 B2 B2 C1 2 
C1 C2 C1 C2 C2 3 
C2 C3 C4 C3 C3 3 
C3 C4  C4 C4 2 

C4 B1 C2    

GEW.FINALE 26 MEI B2 A (27-5) C3 C1 B1 2 
C4 B1 C3  B2 2 
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