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Aanvullend Reglement Topteamcompetitie seizoen 2012/2013 
 

 

1. Algemeen 

Een aantal zaken kan pas na de sluiting van de inschrijving vastgesteld worden. Daar waar dit 

het geval is zal dit cursief weergegeven zijn. 

 

2. Reglementen 

Deze inschrijfvoorwaarden en aanvullende bepalingen zijn toevoegingen c.q. aanpassingen op: 

 

 De Statuten van de KNBB vereniging Carambole, 

 Het competitiereglement van KNBB vereniging Carambole 

 Reglement van Heffingen en Maatregelen van KNBB vereniging Carambole 

 

3. Inschrijving 

De inschrijving voor de topteamcompetitie seizoen 2012/2013 sluit op 15 juni 2012 en 

geschiedt via de website van de KNBB onder blijvende verantwoordelijkheid van de betreffende 

vereniging. Bestaande teams kunnen inschrijven met de inlogcode die in het bezit is van de 

teamleider. Nieuwe teams kunnen een inlogcode aanvragen bij het bondsbureau via mailadres 

e.dehek@knbb.nl. 

 

De vereniging ontvangt na de sluiting van de inschrijving een factuur welke binnen 30 dagen 

dient te worden voldaan. Indien na deze termijn de factuur niet is voldaan is het team niet 

speelgerechtigd. 

 

4. Poule-indelingen 

De poule-indelingen worden voor 1 juli gepubliceerd op de competitiewebsite van KNBB 

vereniging Carambole. 

 

5. Teamgegevens 

Worden voor 1 augustus gepubliceerd op competitiewebsite van KNBB vereniging Carambole. 

 

6. Wedstrijdprogramma 

Bij de vaststelling van de laatste speelronde wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met 

de eindstand van het afgelopen seizoen in combinatie met de speelsterkte van de 

ingeschreven teams. 

 

7. Speellokaal 

De biljartvereniging dient per thuisspelend team (minimaal) 2 biljarts beschikbaar te stellen. 

 

8. Spelsoorten 

Er wordt gespeeld met de volgende spelsoorten en aantallen te maken caramboles: 

 

Eredivisie  Eerste divisie 

Ankerkader 47/2 200 caramboles Libre 250  caramboles 

Ankerkader 71/2 150 caramboles Ankerkader 47/2 175  caramboles 

Bandstoten 100 caramboles Bandstoten 75  caramboles 

 

 

 

http://www.knbbcarambole.nl/upl/fls/Reglementen/Statuten%20Vereniging%20Carambole.pdf
http://www.knbbcarambole.nl/upl/fls/Reglementen/CR%20aug%20%202011.pdf
http://www.knbbcarambole.nl/upl/fls/Reglementen/Reglement%20heffingen%20en%20maatregelen%20KNBB%20ver.%20Car..pdf
mailto:e.dehek@knbb.nl
http://www.knbbcarambole.nl/pagina/p/15/i/10/topteamcompetitie.html
http://www.knbbcarambole.nl/pagina/p/15/i/10/topteamcompetitie.html


 

 
 
 
  

  
 

9. Teamsamenstelling 

De teamsamenstelling bestaat uit minimaal 5 en maximaal 8 spelers. Per team dienen 

minimaal vijf niet-dispensatiespelers te worden opgegeven. 

 

In de teamopstelling worden drie spelers opgegeven waarvan maximaal één 

dispensatiespeler. Tevens dient in de teamopstelling minimaal één speler opgesteld te worden 

met de Nederlandse nationaliteit. 

 

10. Gerechtigde spelers 

Gerechtigd om in te schrijven zijn spelers die op de Nationale ranglijst zijn opgenomen voor de 

spelsoorten 71/2, 47/1, 47/2, 57/2, bandstoten-groot en libre-groot. 

Gerechtigd om als dispensatiespeler in te schrijven zijn de spelers die met een officieel 

moyenne opgenomen zijn op de Nationale ranglijst voor minimaal kader 38/2 eerste klasse of 

libre topklasse. 

 

11. Uitkomen voor meer dan één team 

Een speler mag als reserve opgegeven worden voor een team in een hogere divisie. Deze 

reservespeler mag maximaal 6 wedstrijden uitkomen voor het team waar hij als reserve is 

opgegeven. 

 

12. Lidmaatschap 

Spelers dienen gedurende het wedstrijdseizoen lid te zijn van de vereniging waarvoor ze 

ingeschreven zijn voor de competitie. 

 

13. Licentieregeling 

Licenties worden toegekend door het sectiebestuur Carambole.  

a.  aanvragen van een licentie dient schriftelijk en gemotiveerd te geschieden bij de CSC, deze 

voorziet de aanvraag van advies waarbij de totale speelsterkte van het team mede 

bepalend is.  

Het sectiebestuur neemt een besluit over het toekennen van de licentie en zal dit aan de 

betrokkenen schriftelijk mededelen;  

b.  wanneer de licentiehouder het lidmaatschap van de KNBB beëindigt, vervalt de licentie aan 

de KNBB sectie Carambole;  

c.  maakt een licentiehouder geen gebruik van zijn rechten verbonden aan een licentie, of deze 

voldoen niet aan de gestelde eisen, dan vervalt de licentie aan de KNBB sectie Carambole;  

d.  overdracht van een licentie, van licentiehouder naar licentieontvanger of van licentiehouder 

naar de spelers van een team, is niet toegestaan.  

 
14. Indeling 

De eredivisie bestaat uit één poule van negen teams. Afhankelijk van het aantal ingeschreven 

teams zal de eerste divisie in één of meerdere poules worden ingedeeld. 

 

15. Speeldagen 

De competitie wordt gespeeld op zaterdag, maar met akkoord van alle drie de teams kunnen 

de wedstrijden maximaal één dag worden uitgesteld. Het aanvangstijdstip is 11.00 uur. In de 

eredivisie moet het team dat de eerste wedstrijd niet hoeft te spelen zich uiterlijk om 12.00 

uur melden. De laatste 2 speelronden is uitstel niet meer toegestaan. 

 

16. Speelrooster 

In de eredivisie spelen drie teams op één dag tegen elkaar. In de eerste divisie spelen twee 

teams op één dag twee keer tegen elkaar. De organisatie berust bij het team in wiens lokaal 

de wedstrijden gespeeld worden. 

 

17. Promotie- degradatieregeling 

Uit de eredivisie degraderen de 2 laagst geëindigde teams waardoor het mogelijk wordt om per 

seizoen 2013/2014 eventueel over te gaan naar een alternatieve organisatiestructuur. 



 

 
 
 
  

  
 

Indien de eerste divisie in één poule wordt gespeeld promoveert het als eerste geëindigde 

team. Indien de eerste divisie in meerdere poules gespeeld wordt maakt de CSC voor aanvang 

van de competitie de promotieregeling bekend. 

 

18. Uitslagen en standen 

De teamleiders zijn verplicht de uitslag binnen 24 uur in te voeren via de website van de KNBB 

waardoor ook direct de standen zijn bijgewerkt. De uitslagformulieren hoeven niet meer naar 

het Bondsbureau gefaxt te worden maar dienen door de teamleider, tezamen met de tellijsten, 

te worden bewaard tot 6 weken na afloop van de competitie. Ter publicatie op teletekst dienen 

de uitslagen direct na afloop van de wedstrijden te worden doorgegeven aan NOS Teletekst 

(035-6774410). Het thuisspelende team is hiervoor verantwoordelijk. Het niet tijdig doorgeven 

van de uitslagen naar NOS Teletekst heeft een administratieve tot het gevolg van 1 x de 

bondscontributie. 

 

De stand wordt opgemaakt op basis van: 

i. wedstrijdpunten; 

ii. partijpunten; 

iii. percentage gemaakte caramboles t.o.v. aantal te maken caramboles; 

iv. hoogst aantal gemaakte caramboles. 

 
19. Prijzengeld 

In de eredivisie ontvangen de als 1, 2 en 3 geëindigde teams respectievelijk € 600,--, € 350,-- 

en € 250,-- prijzengeld. 

 

20. Teamwijzigingen 

Tot 1 januari kan de teamsamenstelling aangepast worden. 

Verzoeken tot wijziging van de teamsamenstelling kunnen aangevraagd worden bij 

e.dehek@knbb.nl  

 

Alleen spelers die in de eerste helft van de competitie nog niet gespeeld hebben kunnen voor 

de tweede helft van de competitie overgeschreven worden naar een ander team. 

 

In zwaarwegende gevallen kan het bestuur van de Commissie Sportzaken Carambole van 

bovenstaande regels afwijken. 

 

21. Speelrooster 

 

In de eredivisie wordt gespeeld volgens het speelrooster: 

 

  Biljart 1  Biljart 2 

Ronde 1 A-B 47/2 A-B 71/2 

Ronde 2 A-B Band B-C 71/2 

Ronde 3 B-C 47/2 B-C Band 

Ronde 4 C-A 47/2 C-A 71/2 

Ronde 5 C-A Band (op het eerst vrijkomende biljart) 

 

In de eerste divisie wordt gespeeld volgens het speelrooster: 

  Biljart 1  Biljart 2 

Ronde 1 A-B 47/2 A-B Libre 

Ronde 2 A-B Band A-B Libre 

Ronde 3 A-B 47/2 A-B Band 

 

Indien een team op drie biljarts wenst te spelen dan is dit toegestaan mits de tegenstanders 

hiervan tijdig (twee weken voor de betreffende speeldatum) in kennis zijn gesteld. Het 

speelschema is dan: Team A – Team B, Team B – Team C en Team C – Team A. 

 

Van deze schema’s mag afgeweken worden mits alle drie de teams hiermee akkoord zijn. 

http://competitie.knbb.nl/overview.php?CompID=1679
mailto:e.dehek@knbb.nl


 

 
 
 
  

  
 

 

 

22. Afwijken wedstrijdprogramma 

Voor de eredivisie geldt dat wedstrijden eerder gespeeld mogen worden of maximaal 24 uur 

later (zie “speeldagen”). 

   

Voor de eerste divisie geldt dat wedstrijden eerder gespeeld moeten worden dan wel voor de 

eerstvolgende wedstrijd gespeeld moeten zijn. Wedstrijden uit de eerste helft moeten ook in 

de eerste helft gespeeld worden en wedstrijden uit de laatste drie speelronden mogen alleen 

eerder gespeeld worden. 

 

Wijzigingen in het wedstrijdprogramma zijn alleen toegestaan als alle betrokken teams en de 

wedstrijdleiding akkoord zijn. Wordt geen overeenstemming bereikt dan wordt de wedstrijd op 

de oorspronkelijke, door de KNBB vastgestelde datum gespeeld. 

 

23. Niet opkomen van een team/speler 

Indien een team niet opkomt dan wordt dat team een administratieve heffing van maximaal 20 

keer de bondscontributie opgelegd per wedstrijd. Daarnaast wordt dat team per wedstrijd 2 

wedstrijdpunten en 6 partijpunten in mindering gebracht. 

De wedstrijd wordt door de wedstrijdleiding opnieuw vastgesteld in het speellokaal van het wel 

opgekomen team. 

 

Indien een team met twee spelers opkomt wordt dat team een administratieve heffing van 5 

maal de bondscontributie opgelegd. De tegenstander bepaalt welke spelsoort er niet gespeeld 

wordt. 

 

Commissie Sportzaken Carambole KNBB 


