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Aan alle verenigingen van KNBB District Twente

Betreft: informatie kampioensdagen en gewestelijke wedstrijden
Geachte bestuur,
De districtscompetitie nadert het einde en hierbij willen wij u informeren over de afronding
van de competitie.
De districtscompetitie is ten einde wanneer in een spelsoort/klasse alle wedstrijden zijn
gespeeld. Na een laatste controle wordt de eindstand definitief opgemaakt en zijn de
officiële kampioenen en poulewinnaars bekend.
In een klasse met één poule is de nummer 1 districtskampioen en deze plaats zich samen
met de nummer 2 voor het gewest. In alle klassen met meerdere poules, strijden alle
poulewinnaars om het districtskampioenschap en plaatsing voor het gewest.
In de C1, C2, C3 en C4 mogen wij 2 teams afvaardigen. In de B1 en B2 klasse mogen wij
3 teams afvaardigen omdat wij in deze spelsoort/klasse de meeste teams hebben binnen
ons gewest.
In de A klasse mogen wij 1 team afvaardigen. Het team dat als tweede is geëindigd in de
A-klasse, speelt een beslissingswedstrijd tegen de tweede plaats uit het district Friesland,
om in aanmerking te komen voor de tweede afvaardiging.
Kampioensdagen
Ieder team dat zich heeft geplaatst voor de kampioensdagen ontvangt hiervoor een
schriftelijke uitnodiging.
Kampioensdag B1 klasse, dinsdagavond 23 april bij Café Ossenvoort.
Kampioensdag C3 klasse, donderdagavond 25 april bij Biljartpaleis Stokkers.
Kampioensdag B2 en C4 klasse, vrijdagavond 26 april bij Biljartpaleis Stokkers.
Voor alle kampioensdagen geldt 19:15 uur aanwezig en aanvang 19:30 uur.
Gewestelijk ronde
Het gewest NON afdeling zuid bestaat uit vier districten. Elk district mag per
spelsoort/klasse twee teams afvaardigen. Het district welke de meeste teams in een
bepaalde spelsoort/klasse heeft mag een extra team afvaardigen. Totaal plaatsen zich dus
altijd negen teams.
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Deze negen teams worden verdeeld over drie poules en deze spelen allereerst een
gewestelijke tussenronde. Er zijn drie districten die deze tussenronden organiseren, het
vierde district organiseert de gewestelijke finale.
De districtskampioen speelt haar tussenronde in ons district tenzij wij de gewestelijke
finale in deze spelsoort/klasse organiseren.
Elke winnaar van de tussenronde plaatst zich voor de gewestelijke finale. De winnaar van
de gewestelijke finale plaats zich voor de Landsfinale te Nieuwegein.
Gewestelijke tussenrondes
Gewestelijke tussenronde B1, zaterdag 11 mei bij Biljartpaleis Stokkers.
Gewestelijke tussenronde C1, zaterdag 11 mei bij Café De Haven.
Gewestelijke tussenronde C3, zaterdag 11 mei bij Café Ossenvoort.
Gewestelijke tussenronde C4, zaterdag 11 mei bij BCA Almelo.
Gewestelijke tussenronde A klasse, zondag 19 mei bij Biljartpaleis Stokkers.
Gewestelijke tussenronde Dames, zondag 19 mei bij Café ’t Wilbert.
Gewestelijke finale
Gewestelijke finale B2, zaterdag 25 mei bij Café Ossenvoort
Gewestelijke finale C2, zaterdag 25 mei bij Café De Haven.
Landsfinale Nieuwegein zaterdag 22 en 29 juni.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke sportgroet namens het bestuur,

KNBB District Twente
Han Kleinsman
secretaris
E: kleinsman@knbbtwente.nl

