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Geacht verenigingsbestuur, 
 
 
Middels dit schrijven willen wij U informeren over de organisatie van de persoonlijke kampioenschappen. 
 
Het inschrijfformulier voor de persoonlijke kampioenschappen is inmiddels gereed. Het wedstrijdrooster 
voor de districtsfinales volgt binnenkort. 
 
Vergeet niet uw leden goed te informeren aangezien we deze niet persoonlijk kunnen informeren. 
Uiteraard zullen we deze berichten plaatsen op onze website. 
 
Wij wensen jullie veel succes met de opgave voor het komende seizoen. Mochten er vragen zijn horen wij 
dat graag. 
 
Tot slot wensen wij iedereen veel gezondheid toe. 
 
Namens het bestuur KNBB District Twente, 
 
Jos Natter 
Secretaris KNBB District Twente 
Deldenerstraat 6-112 
7551 AE Hengelo 
06-5344 8308 
e-mail: natter@knbbtwente.nl 
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Persoonlijke kampioenschappen 
 
Startmoyennes en ranglijst 
 
Wanneer een speler heeft deelgenomen aan de persoonlijke kampioenschappen seizoen 2021-2022 en 4 of 
meer wedstrijden heeft gespeeld, zal het behaalde moyenne het startmoyenne zijn voor het aankomende 
seizoen. 
Dit tenzij het eindmoyenne van de teamcompetitie 2021-2022 hoger ligt, want dan geldt dit als 
startmoyenne. 
 
Voor de ranglijst met de moyennes verwijzen wij u naar onze website. 
 
Wedstrijdkalender PK 
 
De wedstrijdkalender PK zal binnenkort worden vermeld op de website. Tevens worden toegestuurd i.v.m. 
de toewijzing van de te organiseren districts- en gewestelijke finales. 
 
Opgave persoonlijke kampioenschappen 
 
Het opgaveformulier is per vandaag beschikbaar via onze website. Deze is te vinden onder de button PK’s – 
deelname PK – deelnameformulier. 
 
Alle districtsfinales worden dit jaar gespeeld met 8 finalisten over 3 dagen (vrij, zat en zon). Echter wanneer 
er minder dan 8 inschrijvingen zijn, wordt deze gespeeld met 6 deelnemers over 2 dagen (vrij en zat). 
De gewestelijke- en nationale kampioenschappen worden gehouden over 3 dagen (vrij, zat en zon). 
 

 Sluitingsdatum voor deelname aan de PK'S binnen de KNBB District Twente is vrijdag 15 juli 2022, 
daarna wordt u op de reservelijst geplaatst. 

 Sluitingsdatum voor deelname aan de PK'S binnen de KNBB gewest NON (alle hoofdklassen per 
spelsoort) wordt bepaald door het gewest. 

 Voor het actuele wedstrijdschema PK verwijzen wij u naar onze website en/of website gewest NON 
en/of website KNBB. 

 De inschrijfkosten voor deelname is €8,00 per spelsoort/klasse. Ook bij annulering van deelname na 
inschrijving, blijft u deze kosten verschuldigd. 

 Afmelden kan tot 3 weken voorafgaand aan de voorrondes zonder extra kosten, daarna zal er €15,00 
extra in rekening worden gebracht. 

 
Voor vragen/opmerkingen m.b.t. de persoonlijke kampioenschappen kunt u een mail sturen naar 
pk@knbbtwente.nl. 
 
Wij willen u als bestuur vragen om uw leden over de persoonlijke kampioenschappen goed te informeren. 
 
De opgave voor deelname aan de persoonlijke kampioenschappen kan via deze link of via de link op de 
website. 


