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NIEUWSBRIEF EINDE COMPETITIE 2022 – 2023 
 
We naderen het einde van districtswedstrijden in de competitie en willen iedereen erop 
wijzen dat 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 
 
 
De arbiterscommissie roept op:  Mensen die het spelletje mooi vinden en ook wel 
eens als arbiter wil fungeren zich aan te melden.   
In april\mei wordt weer een nieuwe opleiding gestart met enkele personen. Eventuele 
nieuwe gegadigden kunnen zich hierbij mooi aansluiten.  
Aanmelden met een mailtje naar Toon Stortelder of één van de bestuursleden zie 
hiervoor de site Samenstelling bestuur en commissies | KNBB Doetinchem 
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Na twee jaar geen Triatlon te hebben georganiseerd gaan we dit jaar op 10 april met dit 
traditionele toernooi starten. Theo Reintjes is gestopt met biljarten binnen ons district en 
we danken hem van harte voor de vele jaren van assistentie. Willy Konst gaat deze 
functie overnemen. 
Het toernooi kan eerder beginnen gezien de kalender die maar één avond voor de 
nacompetitie nodig heeft op dinsdag 18 april. 
 
Door het bestuur is maandag besloten dat gratis deelname geldt voor alle dag en 
avondbiljarters,  alleen de wedstrijden zijn wel in de avonduren. 
 

 
 
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 
 


