
 

Na een lange periode van inactiviteit is heeft het bestuur weer de draad opgepakt om met allen voorbereid de nieuwe 
competitie te kunnen ingaan. 
Op het moment van dit schrijven zijn er reeds door enkele verenigingen al teams in Biljartpoint geplaatst en naar het eruit 
ziet is de animo om te biljarten weer volop aanwezig. 

Voor de avondcompetitie zijn de contributiegelden door het districtsbestuur vastgesteld en worden verlaagd i.v.m. de 
coronabeperkingen van de afgelopen periode. 

Soort lid/activiteit Contributie normaal Contributie 2021 -2022 korting 
Districtscontributie 12 euro 0 euro 12 euro 

Teaminschrijving 12 euro/team 6 euro per team 6 euro/team 

Triathlon deelname 12 euro/team 0 euro 12 euro/team 

Deelname PK’s 10 euro 5 euro 5 euro 

Bondscontributie avond  28 euro 22 euro  6 euro terugstorting KNBB 
Bondscontributie dag 13 euro 10 euro 3 euro terugstorting  KNBB 

Steunende leden 5 euro 2,50 euro 2,50 euro terugstorting  KNBB 

Dagcompetitie district 10 euro 0 euro 10 Euro 

Deelname PK’s dag 10 euro 0 euro 10 euro 

PK’s seizoen 2021 2022 
Bij de finales zal er met 6 deelnemers worden gespeeld op zaterdag en zondag. Dus geen vrijdagavond bij de districtsfinales, 
dit omdat er geen voldoende arbiters op de been gebracht kunnen worden.  
Bij de PK voorwedstrijden worden er 6 partijen per speler gespeeld. Gewestelijk en Nationale finales worden wel door acht 
deelnemers op vrijdag, zaterdag en zondag gespeeld. 
Op de site staan de roosters reeds vermeld Roosters 2021 - 2022 | KNBB Doetinchem 
Opgeven voor deelname kan ook via de site Inschrijven PK | KNBB Doetinchem 
Biljartprof kampt met beveiligingsaspecten, tot dit opgelost is werken we nog met de oudere programma’s zoals PK special. 

Team competitie seizoen 2021 - 2022 

Inschrijving: 16 juli is als einddatum vastgesteld. 
 Gebruiksaanwijzing teamopgave 2021-2022 | KNBB Doetinchem 

Begin van de competitie is in de maand september  

Er wordt gespeeld volgens de regels van het wedstrijdreglement van de KNBB 
Reglementen competitie KNBB 2021 - 2022 | KNBB Doetinchem 

Er is één afwijking in ons district, namelijk de acquitstoot wordt in de thuiswedstrijden altijd door het bezoekende team 
gedaan, dus geen toss om de keuze te bepalen. Zie ook de aanvullende regels t.a.v. de komende competitie 
 Reglementen aanvulling district | KNBB Doetinchem      Geldt niet voor de Aklasse 
 

Jaarvergadering 2021 

Deze vergadering gecombineerd met teamleidersbijeenkomst wordt dinsdag 17 augustus 2021 gehouden, locatie en 
dergelijke wordt t.z.t. nog bepaalt. 
 
Door het wegvallen van Theo Rutjes als wedstrijdleider zijn Hans Ratering en Chris 
Jansen samen verantwoordelijk voor de PK voor het dagbiljarten. 

Opgeven voor dit kan via c.jansen@knbbdoetinchem.nl  of via de site. Vermeld duidelijk 
dat het PK dagbiljarten betreft.  


