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Anton Zwier  -  Zondag 29 mei 2022 

KONINKLIJKE NEDERLANDSE BILJARTBOND 
 

  Gewest Noord Oost Nederland, afdeling 2 (Zuid) 

 
 

 
Betreft: Informatie t.b.v. de PK regels, vanaf seizoen 2022-2023. 
 
( DVW: District voorwedstrijd  /  DF: District finale  /  GVW: Gewestelijke voorwedstrijd  /  GF: Gewestelijke finale ). 
 

Beste deelnemers, 
 
Bij een afmelding voor de DVW / DF / GVW / GF verwachten we wel dat je een reden opgeeft. 
Een afmelding dient op tijd te gebeuren, minimaal 4 weken voor aanvang van het toernooi. 
Ook bij annulering van deelname na inschrijving, blijft u de inschrijfkosten verschuldigd 
Bij een afmelding, binnen 3 weken voor aanvang toernooi, wordt (kan) een administratieve heffing in 
rekening (worden) gebracht. 
Een afmelding dient altijd per E-mail verstuurd te worden naar de PK wedstrijdleider en/of pouleleider van 
het desbetreffende toernooi. 
Een afmelding telefonisch is alleen mogelijk, indien dit belangrijk is voor het verdere verloop van het 
toernooi, maar moet daarna ook altijd per E-mail bevestigd worden. 
  
Bij het niet komen opdagen, zonder enig bericht te geven, voor de DVW/DF: 
a) Inschrijfkosten worden in rekening gebracht. 
b) Er wordt (kan) een administratie heffing in rekening (worden) gebracht, ongeacht de reden. 
c) Altijd, met uitzondering van een geldige reden, een schorsing voor het volgende seizoen. 
  
Bij uitnodiging DVW: 
a) Deelnemers zijn verplicht hun afmelding te bevestigen bij de desbetreffende pouleleider. 
b) Pouleleider geeft afmelding(en) tegelijk met de uitslagen door aan de district wedstrijdleider PK. 
 
Bij uitnodiging GVW: 
a) Deelnemers zijn verplicht hun deelname te bevestigen aan de desbetreffende wedstrijdleider. 
b) Deelnemers zijn verplicht hun afmelding te bevestigen aan de desbetreffende wedstrijdleider. 
c) Wedstrijdleider geeft afmelding(en) tegelijk met de uitslagen door aan de gewestelijke   
    wedstrijdleider PK. 
  
Bij uitnodiging DF: 
a) Deelnemers zijn verplicht hun deelname te bevestigen aan de district wedstrijdleider PK. 
    Zoals omschreven staat op de uitnodiging, indien je aanmelding achterwege blijft wordt je   
    vervangen door een reserve deelnemer. Hier ontvang je geen bericht van! 
b) Deelnemers zijn verplicht hun afmelding te bevestigen aan de district wedstrijdleider PK. 
 
Bij uitnodiging GF: 
a) Deelnemers zijn verplicht hun deelname te bevestigen aan de gewestelijke wedstrijdleider PK. 
    Zoals omschreven staat op de uitnodiging, indien je aanmelding achterwege blijft wordt je   
    vervangen door een reserve deelnemer. Hier ontvang je geen bericht van! 
b) Deelnemers zijn verplicht hun afmelding te bevestigen aan de gewestelijke wedstrijdleider PK. 
 
Mocht je nog vragen hebben stuur deze dan per mail, of telefonisch mocht het erg urgent zijn: 

- Voor het District Twente aan:  pk@knbbtwente.nl  

- Voor het Gewest Noord Oost Nederland, afd.2 (Zuid) aan:  a.zwier@knbb-gewestnon.nl 
 
 
Met vriendelijke sportgroet namens het bestuur, 
 

KNBB District Twente 
Commissie Wedstrijdleiding Persoonlijke Kampioenschappen 
Wedstrijdleiders PK’S (Herman Verweg / Gerard Bekker en Anton Zwier) 

E: pk@knbbtwente.nl 
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