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Geachte verenigingen, bestuurders en leden, 
 
 
Zoals jullie al vernomen zullen hebben heeft de KNBB sectie carambole het besluit genomen om 
alle competitiewedstrijden (zowel avond als dag) en  de persoonlijke wedstrijden (PK’S) stil te 
leggen  voor de duur van de door de overheid gestelde periode, dus minimaal tot 19 december, 
zonder uitzondering.  
 
Naar aanleiding van dit besluit heeft het bestuur de voortgang van de teamcompetitie en de 
persoonlijke kampioenschappen besproken. 
 
Bestuursbesluiten inzake de teamcompetitie: 
 

 Aangezien er voor het eind van de 1ste helft van de competitie geen wedstrijden meer 
gespeeld kunnen worden, zullen de moyennes herzien worden voor 20 december 2021. 
De niet meer te spelen wedstrijden van de 1ste helft vervallen daarom in het geheel. 
(Deze kunnen en worden dus ook niet meer ingehaald.) 

 We maken wel een uitzondering voor spelers die gestart zijn met een NO moyenne, die 
dan in de 2de helft van de competitie pas de 4e wedstrijd spelen. Normaal gesproken vind 
er dan in de 2e helft van de competitie geen moyenneverlaging meer plaats (maximaal 1 
interval lager). Mocht een speler zoals hiervoor besproken hier toch voor in aanmerking 
willen komen, dan kan hij/zij hiervoor een schriftelijk verzoek indienen. 
Dit verzoek kan ingediend worden tot de laatste 3 speelronden en zal dan beoordeeld 
worden door de wedstrijdleider competitie i.s.m. de ACR. 

 Teamwisselingen zijn toegestaan tot de laatste 3 speelronden. 
 Aan het eind van het seizoen zullen we per spelsoort, klasse en poule alles gelijktrekken 

zodat elk team evenveel wedstrijden heeft gespeeld. Het team dat dan bovenaan komt te 
staan is kampioen in de betreffende klasse/poule. 

T.a.v. het vervolg van de teamcompetitie willen we iedere vereniging, teams en spelers vragen 
zich voor te bereiden op een hervatting van de competitie waarbij de toegangscontrole (1G, 2G en 
3G) mogelijk strenger zal zijn. 
Iedereen is hier zelf verantwoordelijk hiervoor. 
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Bestuursbesluiten inzake de persoonlijke kampioenschappen: 
 

 Zodra er weer gespeeld kan worden zal dus vanaf die datum de reeds ingeplande 
voorronden, DF en GF zoals gepland doorgang vinden. 

 Voor de niet gespeelde (afgelaste en/of uitgestelde) voorronden, DF en GF zullen, indien 
mogelijk, nog alternatieve data worden ingepland. 

 
 
Neem tijdig contact op voor vragen en/of overleg: 

 competitie via competitie@knbbtwente.nl  
 persoonlijke kampioenschappen via  pk@knbbtwente.nl 

 

 
Verenigingsbesturen dienen dit bericht te delen met hun leden! 
 
 
Namens het bestuur, 
 
 
KNBB District Twente 
Jos Natter 
secretaris 
E: natter@knbbtwente.nl 


