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Veldhoven, 31 januari 2022
Naar aanleiding van de eerder deze week aangekondigde versoepelingen heeft het bestuur van de KNBB
sectie Driebanden het afgelopen weekend de kalender voor de rest van het seizoen 2021-2022 van een
update voorzien.
Junioren:
-

Het N.K. Junioren (-22 jaar) wordt op zaterdag 5 en zondag 6 maart a.s. gespeeld bij HCR Prinsen
in Haarlo
De CEB heeft het E.K. – 21 jaar op de kalender gezet. Van 7 t/m 10 april wordt de EURO YOUTH
gespeeld in Desio (Italië). Er wordt gespeeld in het libre (groot en klein), 5-pins, driebanden (groot
en klein) en biathlon.

Grand Prix:
-

-

De derde Grand Prix van 2021 werd destijds uitgesteld en is nu vastgesteld van maandag 28 maart
t/m zaterdag 9 april a.s. in café de Veemarkt in Doetinchem.
Naast de GP Capelle aan den IJssel (sept ’21) en Rosmalen (okt ’21) is dit de derde Grand Prix die
meetelt voor de cyclus van 2021, die dus bepalend is voor de eerstvolgende Masters 2022. De
beste 16 spelers na deze 3 Grand Prix plaatsen zich voor de KNBB JUMBO Masters 2022.
De loting voor de Masters 2022 zal op zaterdag 9 april, direct na afloop van de finale van de GP, in
Doetinchem plaats vinden.
Het bestuur streeft ernaar om in de rest van 2022 nog drie Grand Prix te spelen die dan weer
bepalend zijn voor de jaarranking van 2022. De beste 16 spelers hiervan plaatsen zich voor de
KNBB JUMBO Masters 2023
De eerste Grand Prix voor de ranking van 2022 wordt van 20 juni t/m 2 juli gespeeld in sportfoyer
de Hazelaar in Rosmalen

Masters / Excellentklasse / Hoofdklasse / Premiumklasse:
-

Van dinsdag 26 t/m zaterdag 30 april wordt in het Benelux theater in Berlicum de KNBB JUMBO
Masters 2022 gespeeld.
Het N.K. Excellentklasse en het N.K. Hoofdklasse wordt van 20 t/m 22 mei gespeeld op camping
de Eekhoorn in Oosterhout
Vanaf 2023 wordt er naast de Masters (1-16), de Excellentklasse (17-32) en de Hoofdklasse (33-48)
een nieuw N.K. georganiseerd. De nummers 49 t/m 64 van de jaarranking (2022) gaan spelen om
het Nederlands Kampioenschap in de Premiumklasse.

Dames:
-

Het N.K. driebanden voor dames wordt van 27 t/m 29 mei gespeeld in de Biljartacademie in
Sittard

Teamcompetitie:
-

-

Het programma van speelronde 12 in de 1e t/m de 4e divisie wordt in zijn geheel verplaatst naar
de week van maandag 2 t/m zondag 8 mei 2022. Deze week was gereserveerd voor calamiteiten
en sluit meteen aan op speelronde 22.
Het N.K. Divisies staat voorlopig nog op de agenda voor 4 en 5 juni in de Veemarkt in
Doetinchem. Als het mogelijk blijkt om alle achterstallige wedstrijden tijdig in te halen dan blijven
deze datums staan. Blijkt een en ander niet te realiseren, dan verschuiven we de datum van dit
N.K. Divisies enkele weken naar achter (eind juni/begin juli)

Bekercompetitie
-

-

Datums kwalificatieronden KNBB JUMBO Bekerfinale:
2e ronde - PQ 2 kan gespeeld worden t/m zondag 6 maart
3e ronde - PQ 1 kan gespeeld worden t/m zondag 17 april
4e ronde – Q kan gespeeld worden t/m zondag 22 mei
Het N.K. Beker voor teams (KNBB JUMBO bekerfinale) wordt gespeeld van 6 t/m 12 juni. Dit
toernooi wordt voorafgaand aan het Europees Kampioenschap gespeeld in het Benelux theater in
Berlicum
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