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NIEUWSBRIEF MAART 2022 – 2023 
We zijn toe aan de  laatste wedstrijden van deze competitie en we willen 
iedereen nogmaals erop wijzen dat bij de laatste drie wedstrijden er enkele 
beperkingen zijn. 
 

 Geen Dubbelpartijen meer toegestaan 
 Verplaatsen van wedstrijden niet toegestaan naar later tijdstip 

 
In de nacompetitie worden de beslissingen voor het algehele kampioenschap gespeeld op 
één avond bij de Veemarkt op dinsdag 18 april  volgens onderstaand overzicht 
 
C2    kampioen poule 1 tegen kampioen poule 2 voor algeheel kampioenschap 
        naar het Gewest gaan beide teams 
        2e plaats poule 1 tegen 2e plaats poule 2 waar de winnaar van deze beslissingsstrijd    
zich plaatst voor de Gewestelijke wedstrijden 
 
C3    Kampioenen van de poules spelen voor het algeheel kampioenschap van het district           
waar de algeheel kampioen en de als tweede geëindigde team naar het Gewest mag 
 
C4    kampioen poule 1 tegen kampioen poule 2 voor algeheel kampioenschap 
        naar het Gewest gaan beide teams 
 
Voor deze wedstrijden zijn er arbiters van het district voor een eerlijke sportieve strijd. 
 
Alle informatie voor de nacompetitie staat inmiddels op de site en zal  
geprobeerd worden om de actuele situatie daar te vermelden 
Nacompetitie 2022 - 2023 concept | KNBB Doetinchem 
 
 
Even de belangrijke data op een rij. 
2 april    : Sluiting inschrijving voor het triatlontoernooi 
10 april  : Start triatlontoernooi 
 
18 april  :Op zes biljarts beslissingswedstrijden voor het algeheel kampioenschap in de 
.  . .            C2, C3 en de C4 en plaatsing voor de Gewestelijke wedstrijden ZIE BOVEN 
 
20 mei   :Voorronden Gewestelijk B1, B2, C1, C2, C3 en C4 
21 mei   :Voorronden Gewestelijk A klasse en Dames  
3 juni     ;Gewestelijke finale  C klassen en B Klassen 
4 juni     :Gewestelijke finale   A Klasse en Dames 
 
18 JUNI     : SLUITING INSCHRIJVEN COMPETITIE VOOR TEAMS 2023 - 2024 
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25 juni t/m 1 juli  : Landsfinales     https://www.merwestein.nl/ 
 

 
17 augustus Algemene Leden Vergadering 
 
 
Opgeven voor het triatlon loopt al redelijk, toch nog even een 
reminder. 

 
 
DEELNEMEN IS GRATIS   DEELNEMEN IS GRATIS    DEELNEMEN IS GRATIS 
VOOR INFORMATIE KIJK OP DE SITE Triatlon | KNBB Doetinchem 
Hier zitten de opgavenformulieren in de bijlagen om te downloaden 
 
 


