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Geacht verenigingsbestuur, 
 
Het lijkt er dan toch eindelijk van te komen. Gezien de dalende coronacijfers en de maatregelen die steeds 
worden versoepeld en de voorspellingen, gaan wij er vanuit dat wij het aankomende seizoen weer kunnen 
biljarten. Eindelijk… 
 
Voor zowel de teamcompetitie als de persoonlijke kampioenschappen geldt wel dat wanneer de 
coronamaatregelen het nog niet mogelijk maken we deze waar nodig zullen aanpassen. 
 
Voor wat betreft de algemene ledenvergaderingen is ook de voorjaarsvergadering komen te vervallen. Wij 
gaan er vanuit dat de najaarsvergadering dit jaar wel plaats kan vinden. Met indien nodig aanpassing aan 
de dan geldende coronamaatregelen. 
Aangezien er veel belangrijke agendapunten onbesproken zijn gebleven overwegen wij om nog een extra 
algemene vergadering in te lassen om deze te behandelen. 
 
Verder willen wij u middels dit schrijven informeren over de organisatie van de teamcompetitie en de 
persoonlijke kampioenschappen. 
 
Vergeet niet uw leden goed te informeren aangezien we deze niet persoonlijk kunnen informeren. 
Uiteraard zullen we 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 in deze tijd ook veel gezondheid toe. 
 
Namens het bestuur KNBB District Twente, 
 
Jos Natter 
Secretaris KNBB District Twente 
Deldenerstraat 6-112 
7551 AE Hengelo 
e-mail: natter@knbbtwente.nl 
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Teamcompetitie 
 
Startmoyennes 
 
We hebben hierin het advies van de KNBB overgenomen. Dit betekent dat het eindmoyenne behaald in het 
seizoen 2019-2020 zal worden gehanteerd als startmoyenne voor het seizoen 2021-2022. 
 
Verhoging startmoyenne op eigen verzoek 
 
Een speler kan, via het bestuur van de vereniging, een verzoek indienen om te spelen met een hoger 
startmoyenne. 
 
Een speler die in aanmerking komt voor een verhoging van het startmoyenne zijn: 
 

 Een speler die in het seizoen 2020-2021 een hoger moyenne heeft gehaald dan het seizoen ervoor. 
 Een speler met een niet officieel moyenne, die in het seizoen 2020-2021 vier wedstrijden of meer 

heeft gespeeld en een hoger moyenne heeft gehaald. 

Een verzoek tot verhoging van het startmoyenne dient per mail aan competitie@knbbtwente.nl te worden 
ingediend en dit kan tot uiterlijk 1 juli. 
 
Ieder verzoek zal worden behandeld en beoordeeld door de wedstrijdleider competitie en de Advies 
Commissie Reglementen. 
 
Planning organisatie teamcompetitie 
 
Ten aanzien van de opgave van de teams en de planning voor het komende seizoen hanteren wij de volgende 
planning: 
 

 Opgave van de teams kan tot en met 1 juli 2021. Komt u door welke reden dan ook in de problemen, 
laat dit ons dat z.s.m. weten. 

 Tot 15 juli kunnen de verenigingen nog zelf controleren of alle teams zijn ingedeeld in de juiste 
spelsoort klasse. Ook de wedstrijdleiding zal alle inschrijvingen controleren. Er zijn dan nog correcties 
mogelijk. 

 Na 15 juli zal per klasse de poules worden samengesteld en het competitieschema worden gemaakt. 
 Uiterlijk 31 juli zal het competitieschema worden gepubliceerd op BiljartPoint. Deze datum zal mede 

afhankelijk zijn van de informatie m.b.t. de versoepeling van de coronamaatregelen. 
 Normaal gesproken starten we de competitie de laatste week van augustus. 
 Zoals eerder toegelicht zal de start van de competitie mede afhangen van de corona regels die dan 

gelden. 
 
Voor een instructie om een team in te schrijven via BiljartPoint verwijzen wij naar de bijlage. 
 
Wijzigingen speelschema teamcompetitie i.v.m. coronamaatregelen 
 
Een goed verloop van de teamcompetitie zal afhankelijk zijn van de geldende coronamaatregelen. Mocht 
het nodig zijn zal het speelschema worden aangepast. Het kan dus zijn dat de competitie b.v. later begint of 
er speelweken uitvallen. 
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Sponsoring BiljartPoint 
 

Sponsoring BiljartPoint seizoen 2021-2022 
 
De sponsoren van het afgelopen seizoen waren: 
 
C1 klasse - geen sponsor  A klasse - geen sponsor 
C2 klasse - geen sponsor  B1 klasse - Doortjes Eetcafé 
C3 klasse - De Frietkar   B2 klasse - Café Ossenvoort 
C4 klasse - Het Twentse Ros  
 
Voor de sponsoring van de verschillende spelsoorten en klassen zullen wij eerst de sponsoren van 
afgelopen seizoen benaderen. Aangezien er vorig seizoen nauwelijks is gespeeld krijgen zij als eerste de 
keuze om dezelfde spelsoort en klasse te sponsoren. 
 
Voor de C1, C2 en A klasse zoeken wij nog sponsoren. Hierbij doen wij het verzoek dit binnen uw vereniging 
en met uw lokaliteithouder te bespreken. 
Opgave voor het sponsoren een spelsoort en klasse kan tot 15 juli 2021. 
 
Wanneer u als lokaliteit sponsort krijgt u de eerste keuze om de gewestelijke tussenrondes of wanneer 
toegewezen een gewestelijke finale in uw lokaliteit te laten plaatsvinden. 
 
U dient hiervoor te beschikken over minimaal twee tafels. Uiteraard dient het materiaal (biljarttafel en 
ballen) in goede staat te verkeren. Houdt er ook rekening mee dat men deze tussenrondes rookvrij laat 
spelen. 
 
Deze wedstrijden vinden meestal plaats in mei op een zaterdag of zondag en worden overdag gespeeld. De 
wedstrijdleiding hiervoor wordt geregeld door het District Twente. 
 
De looptijd van de sponsoring is gelijk aan het betreffende seizoen waarin de teamcompetitie wordt 
gespeeld (september 2021 tot en met april/ mei 2022) en de kosten hiervoor bedragen € 60,00.  
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Persoonlijke kampioenschappen 
 
Startmoyennes en ranglijst 
 
Wanneer een speler heeft deelgenomen aan de persoonlijke kampioenschappen seizoen 2020-2021 en 4 of 
meer wedstrijden heeft gespeeld, zal het behaalde moyenne het startmoyenne zijn voor het aankomende 
seizoen. Voor alle andere spelers geldt het moyenne behaald in het seizoen 2019-2020. 
Dit tenzij het eindmoyenne van de teamcompetitie 2019-2020 hoger ligt, want dan geldt dit als 
startmoyenne. 
 
Voor de ranglijst met de moyennes verwijzen wij u naar onze website. 
 
Wedstrijdkalender PK en directe promotie 
 
De wedstrijdkalender PK staat op de website en is tevens als bijlage toegevoegd. 
Dit is een voorlopige kalender omdat er nog wijzigingen kunnen plaatsvinden i.v.m. de coronamaatregelen. 
Wanneer het de kalender wordt aangepast kan het zijn dat de mogelijkheid tot een directe promotie naar 
een hogere klasse komt te vervallen. 
 
Opgave persoonlijke kampioenschappen 
 
Het opgaveformulier is per vandaag beschikbaar via onze website. Deze is te vinden onder de button PK’s – 
deelname PK – deelnameformulier. 
 
Tot 16 deelnemers wordt de districtsfinale gespeeld met 6 finalisten over 2 dagen (vrij en zat). 
Vanaf 16 deelnemers wordt de finale gespeeld met 8 finalisten over 3 dagen (vrij, zat en zon). 
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 30 juli 2021, 
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. 
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Finales persoonlijke kampioenschappen 
 
Aanvraag finales persoonlijke kampioenschappen 
 
Uiteraard hebben we voor de organisatie van de voorwedstrijden en finales lokaliteiten en verengingen 
nodig. 
 
Voor de organisatie van de voorronden nemen wij rechtstreeks contact op met de lokaliteithouders. 
 
Wanneer u als vereniging in samenwerking met de lokaliteithouder een districtsfinale wilt organiseren kunt 
u dit aanvragen per mail aan pk@knbbtwente.nl  
Op dit moment is het nog niet bekend welke gewestelijke finales aan ons district zijn toegewezen. 
 
Geef hierin duidelijk aan hoeveel finales u maximaal wilt organiseren. Geef duidelijk aan naar welke 
spelsoort/klasse uw voorkeur gaat. 
 
Aanvragen voor de organisatie van een of meerdere finales kan tot uiterlijk 15 juli 2021. 
 
 

Overzicht belangrijke data 
 

Aangezien dit bericht veel informatie en data bevat hieronder een overzicht van de belangrijkste data: 
 

 1 juli 2021 sluitingsdatum inschrijving teams voor de districtscompetitie 
 1 juli 2021 sluitingsdatum aanvraag verzoek moyenneverhoging 
 15 juli 2021 sluitingsdatum aanvragen organisatie districtsfinale PK 
 15 juli 2021 sluitingsdatum aanvraag sponsoring van ons district via BiljartPoint 
 30 juli 2021 sluitingsdatum inschrijving persoonlijke kampioenschappen 


