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HOOFDSTUK 1
ALGEMEEN
Artikel 6000
Algemeen

1.

2.

In het wedstrijdreglement mogen alleen bepalingen worden opgenomen. Het kan gewenst
of noodzakelijk zijn door het geven van een toelichting of voorbeeld een bepaling te
verduidelijken.
Toelichtingen zijn cursief gedrukt en bij het betreffende artikel opgenomen en hebben
geen rechtskracht.
Artikel 6001
Begripsbepalingen

1.

Op dit Wedstrijdreglement, verder aangeduid met WR, zijn de bepalingen van de statuten,
het algemeen reglement, het verenigingsreglement en de bijlage van de vereniging
Carambole bij het verenigingsreglement van toepassing.
2. Indien in dit reglement hij, deelnemer, speler, enzovoort wordt vermeld, dan worden
hiermede, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, ook vrouwelijke leden bedoeld.
3. In dit reglement wordt verstaan onder:
a1.
lid
natuurlijke persoon, als bepaald in de statuten artikel 4 lid 1
onder b, die het lidmaatschap van de KNBB heeft verworven
en die conform het verenigingsreglement artikel 2 lid 1 en de
bijlage van de vereniging Carambole artikel C3 lid is
aangesloten bij de KNBB vereniging Carambole
De KNBB vereniging carambole kent de volgende
lidmaatschappen:
- Basislidmaatschap / recreatief lidmaatschap
Geen recht op deelname aan
Competiewedstrijden en/of Persoonlijke
Kampioenschappen.
- Seniorlidmaatschap
Recht op deelname aan de
seniorencompetitie en aan de Persoonlijke
Kampioenschappen voor senioren
- Jeugdlidmaatschap
Recht op deelname aan de jeugd en
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seniorencompetitie en aan de Persoonlijke
Kampioenschappen voor jeugd en senioren
- Dagcompetitielidmaatschap (Recreantenlidmaatschap)
Recht op deelname aan de dagcompetitie
(recrantencompetitie) en aan de Persoonlijke
Kampioenschappen voor
dagcompetitieleden (recreanten)
a2.

vereniging

a3.
a4.

deelnemer of
speler
bestuur

a5.

CA

b1.

team

b2.

districtsteam

c.

Europese
biljart
confederatie
Wereld
biljart
organisatie

d.

*

vereniging, als bepaald in de statuten artikel 4 lid 1 onder a, die
het lidmaatschap van de KNBB heeft verworven en conform
het verenigingsreglement artikel 2 lid 1 en de bijlage van de
vereniging Carambole artikel C3 is aangesloten bij de
vereniging Carambole
lid, wiens inschrijving voor een wedstrijd is aanvaard of een lid
dat een uitnodiging voor een wedstrijd heeft aanvaard.
het bestuur van de vereniging binnen het verband van de
vereniging, tevens zijnde het sectiebestuur binnen het verband
van de KNBB.
Commissie Arbiters is belast met alle zaken aangaande Arbiter
aangelegenheden Zie ook het deel 2 van het SAR
“ARBITRAGEREGLEMENT”
twee of meer spelers, van wie de inschrijving als een groep is
aanvaard.
een team dat bestaat uit spelers die niet van dezelfde vereniging
lid zijn maar wel onder hetzelfde district ressorteren.
overkoepelend orgaan van in Europa gevestigde landelijke
biljartbonden waarbij de KNBB is aangesloten, verder CEB te
noemen.
overkoepelend orgaan van een aantal continentale en nationale
biljart- organisaties waarbij de KNBB is aangesloten, verder
UMB te noemen.

e1.

buitenlandse
speler

speler van Nederlandse nationaliteit, niet in Nederland
woonachtig en tevens lid zijnde van een bij de UMB en/of de
CEB aangesloten biljartorganisatie
Of
speler, niet van Nederlandse nationaliteit, niet in Nederland
woonachtig en al of niet lid zijnde van een bij de UMB en/of de
CEB aangesloten buitenlandse biljartorganisatie.

e2.

beroeps- of

een lid die van het spelen van biljartwedstrijden zijn beroep
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f.
g.
h1.

h2.

i.
*

j.
k.
l1.

l2.

m1.
m2.

n.
o.

profspeler
ranglijst
geklasseerde
speler
partij

maakt of mede zijn beroep maakt.
lijst met namen van spelers, waarop is aangegeven voor welke
spelsoort en klasse elk van die spelers mag inschrijven.
speler, wiens naam in de ranglijst is opgenomen.

Sportieve krachtmeting, waarbij twee deelnemers, ieder voor
zich, trachten te winnen door het daarvoor vastgestelde aantal
caramboles te maken.
set
deel van een partij, als die partij uit twee of meer delen bestaat.
Bepalingen die op een partij betrekking hebben, gelden, indien
niet anders is bepaald, ook voor sets.
wedstrijd
één of meer partijen tussen twee of meer deelnemers, welke
partijen bij elkaar één ontmoeting vormen.
officiële wedstrijd wedstrijd, georganiseerd door of namens de vereniging
Carambole, een gewestelijke commissie of een district.
kampioenschap
officiële wedstrijd in de spelsoorten en klassen zoals
omschreven in Aanhangsel A.
imperatief
kampioenschap dat elk seizoen in de wedstrijdkalender moet
kampioenschap
worden opgenomen en dat bestaat uit kampioenschappen door
districten te organiseren, vervolgens uit kampioenschappen op
gewestelijke niveau te organiseren en besloten wordt door een
kampioenschap door of namens het bestuur te organiseren.
semi- imperatief kampioenschap dat elk seizoen in de wedstrijdkalender moet
kampioenschap
worden opgenomen en dat bestaat uit kampioenschappen op
gewestelijke niveau te organiseren en vervolgens besloten
wordt door een kampioenschap door of namens het bestuur te
organiseren.
voorwedstrijden onderdeel van een kampioenschap, te spelen om de deelnemers
aan de eindstrijd van dat kampioenschap te kunnen aanwijzen.
voorwedstrijden wedstrijden welke worden georganiseerd indien het aantal
deelnemers aan een bepaald kampioenschap groter is dan het
beoogde aantal deelnemers voor de eindstrijd van dat
betreffende kampioenschap. De deelnemers worden
in
verschillende poules ingedeeld, en spelen tenminste éénmaal
tegen elkaar.
eindstrijd of
finale
speelrooster

onderdeel van een kampioenschap, te spelen om de kampioen
van dat kampioenschap te kunnen aanwijzen.
rooster, waarop nader is vermeld op welke tijdstippen, in welke
volgorde en eventueel op welke biljarts de spelers tegen de
andere deelnemers in een wedstrijd moeten spelen.
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p1.

enkel rooster

p2.

dubbel rooster

q.

competitie

r.

ronde

s1.

partijlengte

s2.

setlengte

t1.

partijpunten

t2.

setpunten

u.

seizoen

v.

wedstrijdkalender

w1.

algemeen
gemiddelde of
algemeen
moyenne
proportioneel
gemiddelde

w2.

w3.

partijgemiddelde
of partijmoyenne

x.

particulier
gemiddelde of
particulier
moyenne
toernooi

y1.

systeem, waarbij iedere deelnemer eenmaal tegen elke andere
deelnemer in een wedstrijd moet spelen.
systeem, waarbij iedere deelnemer tweemaal tegen elke andere
deelnemer in een wedstrijd moet spelen.
wedstrijden te spelen in teamverband volgens de bepalingen
van het competitiereglement.
deel van een officiële wedstrijd, waarin iedere deelnemer een
partij tegen een andere deelnemer moet spelen, uitgezonderd de
speler(s) die voor dat gedeelte van het spelen van een partij is
(zijn) vrijgesteld.
vastgesteld aantal caramboles, in een uit één deel bestaande
partij door een speler te maken.
vastgesteld aantal caramboles, in een bepaald deel van een
partij te maken, als die partij uit twee of meer delen bestaat.
punten, toe te kennen na een gewonnen of gelijkgespeelde
partij.
punten, toe te kennen na een gewonnen of gelijk gespeeld deel
van een partij, als die partij uit twee of meer delen bestaat.
jaarlijkse periode, waarin officiële wedstrijden mogen worden
gespeeld.
de voor elk seizoen samengestelde lijst, waarop alle te spelen
kampioenschappen zijn vermeld.
gemiddelde, dat wordt verkregen door het in een wedstrijd door
een speler gemaakte aantal caramboles te delen door het aantal
beurten dat die speler in die wedstrijd heeft gebruikt.
het proportioneel gemiddelde is het gemiddelde, dat ontstaat
door de herleide gemiddelden per spelsoort op te tellen en
daarna te delen door het aantal spelsoorten.
gemiddelde dat wordt verkregen door het in een partij door een
speler gemaakte aantal caramboles te delen door het aantal
beurten dat die speler in die partij heeft gebruikt.
gemiddelde, dat wordt verkregen door het in een gewonnen of
gelijkgespeelde partij door een speler gemaakte aantal
caramboles te delen door het aantal beurten dat die speler in die
partij heeft gebruikt
een reeks van wedstrijden of partijen met een titel als inzet.
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y2.

toernooigemiddelde

z.

testpartij

aa.

selectiewedstrijd

bb.
cc.
dd.

serie
hoogste serie
geprolongeerde
serie

ee.

steunserie

ff.

systeem-Avé/
De Bruijn

gg.

wedstrijdleiding

hh.

demonstratie

ii.

bondscontributie

jj.

ereklasser

gemiddelde, dat wordt verkregen door het in een wedstrijd door
alle spelers gemaakte aantal caramboles te delen door het
aantal beurten dat die spelers in die wedstrijd hebben gebruikt.
partij, te spelen ter vaststelling van het algemeen gemiddelde
van een speler, indien van die speler dat algemeen gemiddelde
niet bekend is.
wedstrijd, waarvan de daarin behaalde resultaten worden
gebruikt om de speelsterkte van deelnemers te kunnen bepalen
of om tot aanwijzing van deelnemers aan een andere wedstrijd
te kunnen komen.
twee of meer caramboles in één beurt gemaakt.
het grootste aantal caramboles in één beurt gemaakt.
in een wedstrijd gemaakte serie, bestaande uit het aantal
caramboles gelijk aan de vastgestelde partijlengte door een
speler in de enige beurt van een partij gemaakt, verhoogd met
het aantal caramboles dat die speler in een of meer direct
daarop volgende partijen heeft gemaakt tot het moment dat hij
wegens het maken van een fout wordt afgeteld en verhoogd
met het aantal caramboles dat de speler in de laatste beurt van
de daaraan voorafgaande partij of partijen heeft gemaakt, tenzij
de speler in laatstbedoelde partij moest eindigen omdat hij de
vastgestelde partijlengte had bereikt.
serie, in grootte volgend op de hoogste serie, door dezelfde
speler in dezelfde partij of wedstrijd gemaakt.
deze systemen zijn respectievelijk genoemd naar de Fransman
Avé en de Nederlander De Bruijn. Zij hebben tot doel dat het
speelrooster van een eindstrijd zodanig wordt vastgesteld dat de
beslissing wie kampioen wordt zo lang mogelijk wordt
uitgesteld.
Zie voor systeem Avé Bijlage III en voor systeem De Bruijn
Bijlage IV van dit reglement.
persoon of groep van personen, verantwoordelijk voor een
goed wedstrijdtechnisch verloop van een wedstrijd of
wedstrijden.
een of meer partijen, gespeeld met de bedoeling de biljartsport
te propageren, waarbij het wedstrijdelement ondergeschikt of
afwezig is.
het vastgestelde bedrag dat over een boekjaar voor een senior
als contributie aan de KNBB moet worden betaald.
speler in de hoogste klasse van een spelsoort op groot biljart,
voor zover van toepassing op deze spelsoort. Zie Aanhangsel A
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kk.

knock-out of
afvalsysteem

ll.

wild card of
voorrangsplaats

mm.

grand prix of
grote prijs
kwalificatie
wedstrijden
rankinglist of
standenlijst

nn.
oo.

pp.

masters of
meesterschap

qq1.

inspeeltijd

qq2.

inspelen

WR.
systeem, waarbij de verliezer van een partij van verdere
deelneming aan de desbetreffende wedstrijd wordt uitgesloten.
Zie de Bijlagen VI en VII van het WR

een plaats in een wedstrijd, die een organisator ervan mag
toekennen aan een speler, die minimaal op de nationale
ranglijst van de op een na hoogste klasse in de desbetreffende
spelsoort voorkomt.
wedstrijd, die wordt gespeeld volgens het knock-out systeem
voorronden van een grand prix.
lijst van punten per partij van eenzelfde spelsoort die in een
grand prix door elk van de deelnemers worden verkregen.
De punten worden berekend door het behaalde gemiddelde in
twee (bij driebanden drie) decimalen te vermenigvuldigen met
het aantal behaalde caramboles in een partij. De uitkomst wordt
naar beneden afgerond op een heel getal.
eindstrijd van een aantal in eenzelfde spelsoort gespeelde
grands prix in één seizoen georganiseerd op de wijze door de
CSC aan het begin van het seizoen gepubliceerd.
De tijd die een speler is toegemeten direct na het tossen
teneinde het biljartmateriaal te testen.
het testen van het biljartmateriaal.

ad artikel 6001, lid 3, sub e
Woont een lid in Nederland, dan wordt hij als binnenlandse speler beschouwd, ongeacht zijn
nationaliteit.
Woont men buiten Nederland, dan wordt men als buitenlandse speler beschouwd. Heeft men in
dat geval de Nederlandse nationaliteit, dan wordt men in verband met de toestemming die in
voorkomende gevallen aan een buitenlandse biljartorganisatie moet worden gevraagd, toch als
buitenlandse speler beschouwd.
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ad artikel 6001, lid 3, sub j
Organiseert een vereniging een wedstrijd, onder welke benaming ook, dan is er van een nietofficiële wedstrijd in de zin van het WR sprake, ook al dient men in voorkomende gevallen
toestemming voor het organiseren van die wedstrijd te vragen.
Dit is daarom zo belangrijk, omdat bij officiële wedstrijden de bepalingen van het WR moeten
worden toegepast en bij niet-officiële wedstrijden mogen worden toegepast.
Artikel 6002
Geldigheid
1.

2.
3.

In dit reglement zijn de bepalingen opgenomen die bij alle officiële wedstrijden
georganiseerd door of namens de vereniging Carambole moeten worden toegepast. Dit
reglement of onderdelen daarvan zijn niet van toepassing op wedstrijden welke door een
andere sectie dan de vereniging Carambole worden georganiseerd, tenzij deze door het
bestuur van toepassing zijn verklaard. Voor de kampioenschappen ereklasse kunnen
bepalingen gelden die afwijkend zijn van die welke in dit reglement zijn opgenomen.
Deze afwijkingen worden jaarlijks voor het begin van een nieuw wedstrijdseizoen in de
"Officiële Mededelingen" bekendgemaakt, alsmede alle ereklassers schriftelijk
medegedeeld.
Tenzij in het Competitiereglement anders is bepaald, gelden de bepalingen van dit
reglement niet voor competitiewedstrijden.
Bij internationale wedstrijden gelden de bepalingen van de UMB en/of de CEB.
In gevallen waarin deze bepalingen niet voorzien, gelden voor de in Nederland te spelen
internationale wedstrijden de bepalingen van dit WR.
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Artikel 6003
Commissie Sportzaken Carambole
1.

*
2.
3.

Het bestuur heeft overeenkomstig het bepaalde in het verenigingsreglement artikel 11 de
Commissie Sportzaken Carambole ingesteld, verder te noemen CSC.
De taken van de CSC zijn:
a. gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bestuur over alle wedstrijdtechnische
aangelegenheden.
Indien met een bepaalde wedstrijdtechnische aangelegenheid een subcommissie is
belast, wordt pas advies gegeven na de desbetreffende subcommissie te hebben
gehoord;
b. adviezen toetsen van subcommissies en het resultaat hiervan ter kennis brengen aan
de desbetreffende subcommissie;
c. het toezien op de naleving van de reglementen op het gebied van het wedstrijdwezen
en het geven van voorlichting en adviezen op het gebied van wedstrijdtechnische
zaken;
d. het geven van advies met betrekking tot toewijzing van de organisatie van
eindstrijden;
e. het samenstellen, zo spoedig mogelijk na het bekend worden van de internationale
wedstrijdkalender, van de nationale wedstrijdkalender;
f. het geven van advies met betrekking tot het wijzigen van de reglementen op het
gebied van het wedstrijdwezen;
g. het samenstellen van de nationale ranglijst, alle zaken op het gebied van promotie en
degradatie daaronder begrepen;
h. het indelen van deelnemers aan voorwedstrijden en het aanwijzen van deelnemers
aan de eindstrijd van nationale en voor zover het vertegenwoordigers van de KNBB
betreft, internationale kampioenschappen;
i. het toezien op de organisatie van nationale en in Nederland te spelen internationale
wedstrijden. Daartoe wijst de CSC zo nodig een van haar leden aan dat een eindstrijd
geheel of gedeeltelijk bijwoont en aan de CSC van die eindstrijd verslag uitbrengt;
j. het leiden of het doen leiden van de verschillende competitievormen, zoals dat in het
Competitiereglement nader is geregeld;
k. Verwijderd
l. Verwijderd
m. Verwijderd.
De CSC regelt verder alle aangelegenheden van wedstrijdtechnische aard waarmede zij is
en wordt belast.
De leden van de CSC zijn bevoegd kennis te nemen van die bescheiden welke het bestuur
voor een juiste uitvoering van hun taak noodzakelijk en/of gewenst acht.
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ad artikel 6003, lid 1, sub m
Verwijderd.
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HOOFDSTUK II
BEPALINGEN GELDEND VOOR ALLE SOORTEN WEDSTRIJDEN

Artikel 6004
Spelsoorten
* 1

De KNBB vereniging Carambole onderscheidt en erkent de hierna vermelde spelsoorten:
a. Groot-biljart (matchtafel) : 2.84 x 1.42 m.
Soort spel
Benaming
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

vrij spel of libre
libre-groot
tweestoots-ankerkader 47
ankerkader 47/2
eenstoots-ankerkader 47
ankerkader 47/1
tweestoots-ankerkader 71
ankerkader 71/2
bandstoten
bandstoten-groot
driebanden
driebanden-groot
Grand Dutch Biljart Event combinatie van
de spelsoorten 1,2,4,5, en 6
vijfkamp persoonlijk
8. pentatlon in teamverband, combinatie van
de spelsoorten 1,2,4,5 en 6
vijfkamp teams
9. triatlon, combinatie van
de spelsoorten 4, 5 en 6
driekamp persoonlijk
10. triatlon in teamverband, combinatie van
de spelsoorten 4, 5 en 6
driekamp teams
11. biljart artistiek
artistiek
b. Klein-biljart: 2.30 x 1.15 m
1. vrij spel of libre
libre-klein
2. tweestootskader 38
kader 38/2
3. tweestoots-ankerkader 38
ankerkader 38/2
4. tweestoots-kader 57
kader 57/2
5. tweestoots-ankerkader 57
ankerkader 57/2
6. bandstoten
bandstoten-klein
7. driebanden
driebanden-klein
ad artikel 6004, lid 1
Het erkennen van een spelsoort betekent alleen dat in die spelsoort een kampioenschap mag
worden georganiseerd.
De KNBB vereniging Carambole zelf organiseert alleen die kampioenschappen die in
Aanhangsel A van het WR zijn opgenomen.
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Artikel 6005
Records; publicaties wedstrijdwezen
1.
* 2.

3.

4.

5.

6.

7.

De CSC stelt vast welke records gelden en welke worden gevestigd, geëvenaard of
verbeterd.
Records kunnen door een speler worden gevestigd, geëvenaard of verbeterd in de
eindstrijden van de nationale kampioenschappen ereklasse en die welke in lid 3 en lid 4
zijn aangegeven en wel voor:
a. het algemeen gemiddelde, mits in de desbetreffende eindstrijd door hem ten minste
drie partijen zijn gespeeld;
b. het particulier gemiddelde, het libre-groot en het ankerkader 47/2 daarvan
uitgezonderd;
c. de hoogste serie, het libre-groot en het ankerkader 47/2 daarvan uitgezonderd;
d. de geprolongeerde serie;
e. de vijfkamp persoonlijk: het kleinste aantal beurten dat een speler heeft gebruikt, als
hij de vijf partijen van eenzelfde wedstrijd heeft gewonnen of gelijk gespeeld;
f. de driekamp persoonlijk het kleinste aantal beurten, dat een speler heeft gebruikt als
hij de drie partijen van eenzelfde wedstrijd heeft gewonnen of gelijk gespeeld.
g. het hoogste aantal punten en/of de meest gemaakte figuren in de spelsoort artistiek.
Als record wordt eveneens erkend, een record door een lid gevestigd, geëvenaard of
verbeterd in de eindstrijd van een internationaal kampioenschap of van een officiële
landenwedstrijd, welke is opgenomen in de wedstrijdkalender van de UMB of de CEB.
Het vorenstaande geldt niet voor prestaties behaald in een internationaal kampioenschap
junioren of het kampioenschap van Europa driebanden voor teams (Coupe d'Europe).
Tevens kan de CSC een record erkennen, als dat door een lid wordt gevestigd, geëvenaard
of verbeterd in de eindstrijd van een nationaal kampioenschap van een bij de CEB
aangesloten buitenlandse biljartorganisatie, mits daarbij wordt voldaan aan de bepalingen
vermeld in het tweede en vijfde lid.
Een record algemeen of particulier gemiddelde en/of een record geprolongeerde serie
wordt alleen erkend, als dat wordt behaald in een partij of in partijen met lengte(n)
overeenkomende met die welke voor de desbetreffende spelsoort in Aanhangsel A van het
WR is vermeld.
De gevestigde records, welke tot 1 augustus 1990 door de KNBB officieel zijn
gepubliceerd blijven als zodanig erkend.
Wijken de partijlengten van officiële wedstrijden af van de in Aanhangsel A van het WR
aangegeven partijlengten of worden partijen in sets gespeeld, dan kunnen geen records
worden gevestigd, geëvenaard of verbeterd.
De CSC publiceert elk jaar voor of bij het begin van een seizoen:
a. de nationale wedstrijdkalender;
b. het bedrag dat dient te worden betaald bij het inschrijven voor een nationaal
kampioenschap, indien dat inschrijven rechtstreeks bij de CSC dient te geschieden;

Pagina 15 van 115

WR 1 aug. 2011

KONINKLIJKE NEDERLANDSE
BILJARTBOND

c.
8.

de wijzigingen van de reglementen op het gebied van het wedstrijdwezen alsmede de
toelichtingen daarop.
Nieuwe en gewijzigde reglementen op het gebied van het wedstrijdwezen gaan in op de
bekendgemaakte datum en na publicatie in de Officiële Mededelingen, als omschreven in
het algemeen reglement artikel 15.
Wijzigingen opgenomen in een vernieuwde uitgave of herdruk van dit WR of met
officiële wijzigingsbladen bekendgemaakt, behoeven niet in de Officiële Mededelingen te
worden bekendgemaakt.

ad artikel 6005, lid 2
Voorkomen moet worden dat records kunnen worden gevestigd, geëvenaard of verbeterd, zonder
dat officials en/of goed opgeleide arbiters daarbij aanwezig zijn. Bovendien moet van de juiste
partijlengte volgens het bepaalde in aanhangsel A sprake zijn.
Artikel 6006
Toegang tot biljartlokalen; biljartgeld
1.

2.
3.

Tot een biljartlokaliteit in gebruik bij een vereniging hebben voor bondsaangelegenheden
en gedurende de tijd dat daarin officiële wedstrijden worden gespeeld, recht van toegang:
a. de deelnemers aan die wedstrijden;
b. de arbiters die als zodanig in die wedstrijden fungeren;
c. de leden van het bondsbestuur en het bestuur;
d. de leden van de CSC;
e. de leden van de desbetreffende gewestelijke commissie;
f. de bestuursleden van het desbetreffende district;
g. de personeelsleden van de KNBB;
h. overige door het bestuur aangewezen personen.
Bij officiële wedstrijden zijn de deelnemers vrijgesteld van het betalen van biljartgeld.
Officiële namens de KNBB georganiseerde wedstrijden of toernooien moeten in een voor
het publiek vrij toegankelijke openbare ruimte worden gespeeld
Artikel 6007
Vrije toegang; gereserveerde plaats

1.

Bij elke officiële wedstrijd hebben vrij toegang:
a. de deelnemers aan die wedstrijd;
b. de arbiters die als zodanig in die wedstrijd fungeren;
c. de leden van het bondsbestuur en het bestuur;
d. de ereleden;
e. de leden van de CSC;
f. de (eventuele) official van het desbetreffende gewest;
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2.

3.

g. de (eventuele) official van het desbetreffende district;
h. de directeur van de KNBB;
i. het hoofd afdeling wedstrijdwezen van het bondsbureau;
j. een introducé van ieder van de hiervoor vermelde personen.
Uitsluitend de erevoorzitter (en introducé), de voorzitter (en introducé) van de KNBB, de
voorzitter van het bestuur (en introducé) en de desbetreffende officials (en introducés)
hebben recht op een gereserveerde plaats.
Het staat de organisatoren vrij plaatsen te reserveren voor elk van de onder lid 1
genoemde functionarissen en hun introducés.
Artikel 6008
Maatregelen van orde; sancties; administratief verzuim

A. Maatregelen van orde
1. De organisatoren van een officiële wedstrijd of evenement zijn bevoegd voor die
wedstrijd of voor dat evenement maatregelen van orde in te stellen. Orde maatregelen zijn
maatregelen welke worden genomen om het goed verloop van wedstrijden en
evenementen te waarborgen.
Organisatoren zijn verplicht aanwijzingen, van zowel organisatorische als technische aard
door of namens het bestuur of de CSC gegeven, op te volgen.
* 2. De organisatoren hebben de verplichting voor aanvang van een wedstrijd of evenement
maatregelen
van
orde,
bekend
te
stellen
aan
deelnemers.
Ook bezoekers zijn gehouden zich aan dergelijke maatregelen te houden, dan wel zijn
organisatoren gehouden het naleven daarvan af te dwingen bij bezoekers.
B. Sancties en administratief verzuim
1. Algemeen
*
a. In dit WR zijn maatregelen opgenomen welke van toepassing zijn op organisaties en
deelnemers, van de in dit WR genoemde kampioenschappen of evenementen welke
door of namens de KNBB vereniging Carambole worden georganiseerd, of waarvoor
toestemming vereist is van de KNBB vereniging Carambole. Het niet opvolgen, of
incorrect uitvoeren van maatregelen kunnen sancties tot gevolg hebben, en/of een
heffing als gevolg van administratief verzuim.
Maatregelen en bepalingen opgenomen in het Spel- en Arbitragereglement (SAR),
welke kunnen leiden tot sancties of het opleggen van een heffing als gevolg van
administratief verzuim zijn eveneens van toepassing
Sancties en het opleggen van een heffing als gevolg van administratief verzuim zoals
vastgelegd in dit WR zijn geen straffen in de zin van de tuchtrechtspraak binnen de
KNBB.
b. sancties.bestaan uit:
(1) het niet toekennen van partijpunten;
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2.

(2) het in mindering brengen van partijpunten;
(3) het laten overspelen van een partij;
(4) uitsluiting van deelname;
(5) niet opnemen in het eindklassement;
(6) geen toestemming verlenen voor de organisatie van toernooien of demonstraties.
c. Heffing als gevolg van administratief verzuim:
(1) is het niet of incorrect uitvoeren of toepassen van de bepalingen van de
wedstrijdreglementen;
(2) een heffing als gevolg van administratief verzuim is bedoeld ter financiële
compensatie van de meerkosten welke de wedstrijdorganisatie moet maken als
gevolg van het administratief verzuim;
(3) een heffing als gevolg van administratief verzuim kan opgelegd worden in
combinatie met een of meerdere sancties;
(4) jaarlijks bij aanvang van het seizoen wordt, namens het bestuur, door de CSC een
lijst uitgegeven van de maximaal op te leggen heffingen als gevolg van
administratief verzuim.
(5) deze heffingen dienen te allen tijde in proportie te zijn met de daadwerkelijk te
maken kosten. Voor de verschillende kampioenschappen en/of stadia van een
kampioenschap (district-, gewestelijk-, nationaal kampioenschap of voor zover van
toepassing selectiewedstrijden) kunnen afwijkende tarieven vastgesteld worden.
De bepalingen waarvoor een sanctie en/of een heffing als gevolg van administratief verzuim
kunnen worden opgelegd zijn in dit lid 2 opgenomen en zijn van toepassing op alle
kampioenschappen en evenementen genoemd in dit WR, WRJ en WRD;
a. het niet of niet geheel opvolgen van de maatregelen van orde zoals bepaald in artikel
6008 A;
b. het niet of niet volledig naleven van de kledingeisen zoals bepaald in artikel 6009;
c. het niet voldoen aan verplichtingen als bepaald in artikel 6012;
d. het niet opkomen van een speler;
e. het door een vereniging intrekken van een aanvaarde inschrijving van een speler;
f. het later beginnen van een wedstrijd of partij dan op het vastgestelde aanvangsuur;
g. het spelen van een wedstrijd of partij op een andere datum en/of andere plaats, zonder
toestemming van de wedstrijdleiding;
h. het niet uitspelen van een begonnen partij en/of wedstrijd;
i. het niet spelen van een wedstrijd en/of partij, alhoewel de betrokken speler wel
aanwezig is;
j. het niet of niet volledig fungeren als arbiter in een hem aangewezen partij of een
gedeelte daarvan;
k. het niet deelnemen aan de sluitingsceremonie als hij op de laatste dag van een
officiële wedstrijd als speler of arbiter actief is geweest;
l. het niet vodoen aan verplichtingen als genoemd in artikel 6040 lid 1 sub b;
m. het niet voldoen aan de voorwaarden voor de organisatie van evenementen
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ad 6008 A, lid 2
Ook bezoekers zijn gehouden zich aan dergelijke maatregelen te houden, denk aan drankverbod,
gebruik van mobieltjes, gedragregels.
ad 6008 B, lid 1 sub a
Sancties en het opleggen van heffing als gevolg van administratief verzuim zijn geen straffen in
de zin van de tuchtrechtspraak binnen de KNBB. Het niet voldoen aan een opgelegde sanctie of
heffing is wel een strafbaar feit en kan niet door een bestuur afgehandeld worden, het betreffende
bestuur zal in voorkomend geval een klacht moeten indienen bij het tuchtorgaan van de KNBB.

Artikel 6009
Voorgeschreven biljartkleding; insignes
* 1.

2.

In dit artikel wordt bepaald welk sporttenue tijdens officiële wedstrijden en de daarbij
behorende openings- en sluitingsceremoniën dient te worden gedragen.
Verenigingen dienen er zorg voor te dragen, dat al hun leden aan de in dit artikel gestelde
kledingeisen voldoen.
De kleur oranje is voor elk in dit artikel omschreven onderdeel van het sporttenue
voorbehouden aan door het bondsbestuur aangewezen spelers.

A. BEPALINGEN GELDEND VOOR SPELERS
1.

Spelers die aan een door of namens de UMB, CEB of andere, door de KNBB erkende
biljartorganisaties, georganiseerde internationale wedstrijd deelnemen, dienen het
sporttenue te dragen dat door het bondsbestuur voor die wedstrijden is toegelaten.
2. Spelers die aan een door of namens de KNBB Vereniging Carambole georganiseerde
officiële wedstrijd deelnemen dienen te dragen:
a. Een effen pantalon, niet zijnde van (imitatie-)leer, rib- of spijkerstof.
Dames mogen in plaats van een pantalon een effen rok dragen eveneens niet zijnde
van (imitatie-)leer, rib- of spijkerstof. Junioren met een pantalonmaat voor jongeren
kunnen dispensatie krijgen voor het dragen van een andere pantalon dan in dit lid
bepaald. Deze dispensatie wordt verleend door het bestuur van het district waaronder
die junior ressorteert.
b. Een polo met korte of lange mouw..
c. Een effen overhemd met korte of lange mouw. Indien een speler gekleed gaat in
kledingstukken met lange mouw dan dienen de mouwen ook lang gedragen te
worden.
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Over het overhemd mag een (smoking)vest, trui, slip-over of spencer gedragen
worden niet zijnde van (imitatie-)leer. Voor- en achterkant mogen van kleur
verschillen.
Een strik of stropdas is toegestaan maar niet verplicht.
Indien geen strik of stropdas gedragen wordt mag (alleen) het bovenste knoopje van
het overhemd of polo los gedragen worden.
Eventuele bretels dienen niet zichtbaar gedragen te worden
e. Schoenen niet zijnde sportschoenen, sandalen, slippers of klompen.
d. Effen sokken of kousen.
3. Het is verplicht een clubembleem zichtbaar op borsthoogte te dragen.
- hetzij op de polo,
- hetzij op het overhemd als alleen in een overhemd wordt gespeeld.
- hetzij op het kledingstuk dat over het overhemd wordt gedragen.
De afmeting van het clubembleem mag niet groter zijn dan 100 cm²,
4. Leden van dezelfde vereniging die aan een teamwedstrijd deelnemen dienen als team
herkenbaar dus identiek gekleed te zijn.
5. Leden van dezelfde vereniging die aan dezelfde individuele wedstrijd(en) deelnemen zijn
niet verplicht om in hetzelfde tenue deel te nemen. Een vereniging is echter wel bevoegd
deze verplichting (gelijk tenue) aan haar leden op te leggen.
Naast het in dit lid omschreven tenue kan een, door het bestuur goedgekeurd, clubtenue
worden toegestaan.
Deelnemers van internationale wedstrijden kunnen verplicht worden het tenue te dragen
dat door de KNBB beschikbaar wordt gesteld.
6.* Een districtsbestuur kan dispensatie verlenen voor het dragen van een afwijkend tenue of
afwijkingen toestaan op kledingeisen, genoemd onder artikel 6009A lid, mits dit niet in
strijd is met de doelstellingen van dit reglement. De dispensatie mag niet verplicht
opgelegd worden aan ledenvereniging. De dispensatie is alleen van toepassing voor
officiële wedstrijden welke onder verantwoordelijkheid van het districtsbestuur worden
georganiseerd
Ereklassers dienen in de eindstrijd van een persoonlijk kampioenschap ereklasse het
nationale KNBB-embleem als bedoeld in het tiende lid in plaats van de aanduiding van
hun vereniging te dragen.
7. Deelnemers aan internationale evenementen kunnen verplicht worden een door de KNBB
voorgeschreven tenue te dragen. Zulks mogelijk als uitvloeisel van internationale
reglementen en/of sponsor afspraken.
Spelers, die de KNBB in een officiële internationale wedstrijd vertegenwoordigen, zijn
verplicht het embleem als bedoeld in het tiende lid te dragen. Deze verplichting geldt niet
voor spelers die deel uitmaken van een team van een vereniging dat aan een officiële
internationale wedstrijd deelneemt.
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* 8. Van de te dragen reclameaanduiding mogen geen nadelige invloeden en/of
onaanvaardbare omstandigheden voor de KNBB of zijn districten het gevolg zijn; dit ter
beoordeling van het desbetreffende bestuur.
Reclameaanduidingen mogen geen verwarring wekken met namen van reeds bestaande
verenigingen binnen eenzelfde district. Op de kleding mag maximaal 600 cm² reclame
gedragen worden:
op borsthoogte, niet aan dezelfde zijde als het clubembleem;
deze afmeting mag niet groter zijn dan 100 cm²
op één of beide mouwen;
deze afmeting mag niet groter zijn dan 100 cm²
op één of beide manchetten;
deze afmeting mag niet groter zijn dan 25 cm²
op één of beide boordpunten;
deze afmeting mag niet groter zijn dan 25 cm²
op de kraag;
deze afmeting mag niet groter zijn dan 25 cm²
op de rug;
deze afmeting mag niet groter zijn dan 300 cm²
9. Indien leden van een vereniging reclame dragen verdient het aanbeveling om
ingeschreven te staan in het Verenigingsregister van de desbetreffende Kamer van
Koophandel en Fabrieken. Bestuursleden zijn in dat geval niet hoofdelijk aansprakelijk.
10. Het nationale KNBB-embleem bestaat uit een rood wit blauw wapen met daarboven een
kroontje en in de kleur oranje de letters KNBB. Het mag alleen worden gedragen door een
ereklasser.
Een speler verliest het recht op het dragen van dit embleem als hij door degradatie of
afvoering van de nationale ranglijst in geen enkele spelsoort ereklasse mag inschrijven.
Het bondsbestuur kan een speler, op grond van zijn staat van dienst als ereklasser, het
permanente recht toekennen het nationale KNBB-embleem te dragen op het toegestane
biljarttenue.
Het bondsbestuur kan de toestemming tot het dragen van dit embleem ontzeggen.
11. Het internationale KNBB-embleem bestaat uit een rood-wit wapen waarin de letters
KNBB zijn opgenomen. Daarboven bevindt zich een kroontje en daaronder de tekst
NEDERLAND. Links en rechts van dit wapen bevindt zich een in de kleur blauw
uitgevoerde leeuw.
Dit geheel is tegen een oranje achtergrond geplaatst.
Het dragen van het internationale KNBB-embleem bij niet-officiële internationale of
nationale wedstrijden, ongeacht het karakter daarvan, is niet toegestaan.
12. Een ereklasser, die in een kampioenschap ereklasse de titel
"Kampioen van Nederland" heeft behaald, ontvangt een onderscheiding welke boven het
nationale KNBB-embleem mag worden gedragen. De uitvoering van deze onderscheiding
is als volgt: een baton uitgevoerd in de kleuren rood-wit-blauw. Voor elke behaalde titel

Pagina 21 van 115

WR 1 aug. 2011

KONINKLIJKE NEDERLANDSE
BILJARTBOND

wordt een vergulde ster toegekend; op een baton worden maximaal 3 sterren gedragen.
Aan een speler worden maximaal 3 batons met in totaal 9 vergulde sterren toegekend.
Behaalt hij tienmaal de titel van kampioen van Nederland in een ereklasse, dan wordt hem
het nationale KNBB-embleem toegekend waarop een lauwertak is aangebracht.
Bij het nationale KNBB-embleem met de lauwertak mogen de batons niet meer worden
gedragen.
* 13. De in het tiende en elfde lid genoemde emblemen en onderscheidingen, blijven eigendom
van de KNBB. Tegen een aangeslotene, die onrechtmatig een KNBB-embleem en/of een
onderscheiding als bedoeld in het tiende en elfde lid draagt, wordt bij de afdeling
Tuchtrechtspraak een klacht ingediend.
B. BEPALINGEN GELDEND VOOR ARBITERS
*

1. Voor arbiters, die als zodanig in een officiële wedstrijd fungeren, gelden, zowel bij de
openings- en sluitingsceremonie alsmede tijdens de partijen de volgende verplichtingen:
a. UMB-, CEB-, nationale en kandidaat-nationale arbiters dienen te dragen:
zwarte smoking, wit smokinghemd en vlinderstrik, van door het bestuur vast te stellen
kleur, zwarte sokken en zwarte lederen schoenen, niet zijnde zwarte sportschoenen, of
het tenue te dragen dat door het bestuur is toegelaten;
b. Gewestelijke arbiters dienen te dragen:
zwarte smoking, wit overhemd met zwarte vlinderstrik, zwarte sokken en zwarte
lederen schoenen, geen zwarte sportschoenen, of
een zwarte pantalon, zwart colbert of zwart gilet, een wit overhemd met een zwarte
vlinderstrik, zwarte sokken en zwarte lederen schoenen, niet zijnde zwarte sportschoenen.
Dames mogen in plaats van een pantalon een effen zwarte rok dragen.
Daar waar in dit artikel gesproken wordt over een wit overhemd, dient dit voorzien te zijn
van lange mouwen, welke ook lang gedragen dienen te worden.
c Districtsarbiters dienen te dragen:
zwarte smoking, wit overhemd met zwarte vlinderstrik, zwarte sokken en zwarte lederen
schoenen, geen zwarte sportschoenen, of
een zwarte pantalon, zwart colbert, zwart gilet of mouwvest met V-hals, een wit
overhemd met een zwarte vlinderstrik of zwarte stropdas, zwarte sokken en zwarte
lederen schoenen, niet zijnde zwarte sportschoenen.
In plaats van een zwart colbert, zwart gilet of een zwart mouwvest, mag een zwart truivest
met ronde hals, met de kraag van het witte overhemd daarover, worden gedragen. De
mouwen van trui- of mouwvest dienen lang te zijn en lang te worden gedragen.
Dames mogen in plaats van een pantalon een effen zwarte rok dragen.
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Daar waar in dit artikel gesproken wordt over een wit overhemd, dient dit voorzien te zijn
van lange mouwen, welke ook lang gedragen dienen te worden.
d Vrouwelijke arbiters, voor zover dit van toepassing is, dienen het tenue te dragen als in
sub a, b of c is bepaald.
2. Internationale, nationale en kandidaat-nationale arbiters dienen op linkerborsthoogte het
arbiterinsigne te dragen, dat hen door de UMB, de CEB of de KNBB is verstrekt.
Gewestelijke arbiters en districtsarbiters dienen op linkerborsthoogte het arbiterinsigne te
dragen, dat hun door het desbetreffende bestuur is verstrekt.
* 3. Een arbiter dient op het in lid 1 bedoelde tenue uitsluitend het uit hoofde van zijn functie
verstrekte arbiterinsigne, zoals in het tweedelid bepaald, te dragen en wel op
linkerborsthoogte. Een arbiterinsigne blijft eigendom van de verstrekker daarvan en dient,
na het verliezen van het recht op het dragen, bij de verstrekker te worden ingeleverd.
Tegen een lid, dat het arbiterinsigne onrechtmatig draagt, wordt bij de afdeling
Tuchtrechtspraak een klacht ingediend.
C. BEPALINGEN VOOR SPELERS EN ARBITERS
* 1.

Indien een speler of arbiter zonder geldige reden niet aan de kledingeisen, als in dit artikel
gesteld, kan of wil voldoen, kan het bestuur, de gewestelijke commissie of het bestuur van
het district onder wiens auspiciën een wedstrijd wordt gespeeld, de organisatoren
machtigen de nalatige speler of arbiter het deelnemen, respectievelijk het arbitreren te
ontzeggen. Dit voor de duur van het nog te spelen deel van die wedstrijd of voor zo lang
hij niet het voorgeschreven sporttenue draagt. Daarnaast kan er besloten worden de
desbetreffende speler een administratieve heffing op te leggen.

ad artikel 6009 A, lid 2, sub a
In de praktijk blijkt dat voor de jeugd met jongerenmaten (156 t/m 176) niet of zeer moeilijk een
pantalon zoals is voorgeschreven verkrijgbaar is. Daarom kan het bestuur van een district
desgevraagd dispensatie verlenen en het betreffende jeugdlid toestemming verlenen te spelen in
een pantalon van een andere kleur en/of van ander materiaal. Het spreekt vanzelf dat jeugdleden,
die vallen onder de seniorenmaten deze dispensatie niet kan worden verleend.
ad artikel 6009 lid 2, sub 6.
De doelstellingen van dit reglement zijn:
Een representatief voorkomen van de KNBB-leden. Men vertegenwoordigt immers niet
alleen zich zelf maar ook de vereniging waarvan men lid is, het district waaronder men valt,
het betreffende gewest en de KNBB.
Eenheid van tenue binnen een team.
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Een team dient als zodanig herkenbaar te zijn.
Kleding mag geen schade aanbrengen aan het materiaal, denk hierbij aan ritsen, scherpe
knopen, klinknagels etc.
Verwacht wordt dat een vereniging toeziet dat haar leden voldoen aan dit reglement.
Het dragen van de voorgeschreven biljartkleding is noodzakelijk, opdat ook buitenstaanders
kunnen zien dat er van het bedrijven van sport sprake is.
Ook bij andere sporten is het dragen van kleding, welke aan bepaalde eisen moet voldoen,
een heel normale zaak.
Het niet dragen van de voorgeschreven biljartkleding schaadt het aanzien van de
georganiseerde biljartsport en als logisch gevolg daarvan - de belangen van de KNBB.
ad artikel 6009 A, lid 8
Het verdient aanbeveling reeds in een vroeg stadium de plannen voor de aanschaf van een
afwijkend sporttenue te bespreken met het desbetreffende districtsbestuur. Op deze wijze kan
reeds tevoren worden bepaald hoe over de eventuele nieuwe kleding wordt geoordeeld. Dit kan
onnodige kosten en teleurstelling voorkomen.
ad artikel 6009 A, lid 13
Deze bepaling dient te voorkomen dat iemand die niet meer bij de KNBB is aangesloten ten
onrechte een officieel KNBB-embleem draagt, waardoor buitenstaanders denken dat bedoelde
speler de KNBB vertegenwoordigt.
ad artikel 6009 B, lid 1
Indien gesproken wordt over zwarte smoking wordt bedoeld de (klassieke) smoking met lange
revers.
ad artikel 6009 B, lid 3
Er zijn KNBB-leden die en speler en arbiter zijn en dus moeten kiezen tussen het embleem of
insigne dat zij willen dragen. Er mag namelijk geen embleem en insigne tegelijk worden
gedragen. Door gebruik te maken van drukknoopjes of klittenband kan een embleem of insigne
heel gemakkelijk worden aangebracht en verwijderd. Ook bij arbiterinsignes geldt dat moet
kunnen worden voorkomen dat iemand ten onrechte zo'n insigne draagt. Daarom bestaat de
bepaling dat een arbiterinsigne eigendom van de verstrekker blijft. Het is een arbiter niet
toegestaan reclame te dragen, want indien hij bij voorbeeld dezelfde reclame zou dragen als een
speler die hij arbitreert, is zijn neutraliteit niet geloofwaardig.
ad artikel 6009 C, lid 1
Door het opleggen van een administratieve heffing kan competitievervalsing voorkomen worden
omdat uitsluitingen vaak niet actueel worden in verband met de gevolgen voor anderen.
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Artikel 6010
Uitkomen voor meer dan één vereniging; pseudoniem
1.

2.

Een speler mag in één seizoen niet voor meer dan één vereniging waarbij hij is
aangesloten in officiële wedstrijden in eenzelfde spelsoort uitkomen, tenzij de CSC op
gemotiveerd schriftelijk verzoek van deze bepaling dispensatie heeft verleend.
Hierbij geldt, dat het spelen in persoonlijke wedstrijden voor de ene vereniging niet kan
verhinderen dat wordt deelgenomen aan competitiewedstrijden, overeenkomstig het CR,
voor een andere vereniging.
Het spelen onder pseudoniem in officiële wedstrijden is te allen tijde verboden.

Artikel 6011
Bijzondere verplichtingen van districten en verenigingen
* 1.

Het bestuur van een district of vereniging dat belast is met de organisatie van een officiële
wedstrijd, is verplicht overtredingen van de reglementen of misdragingen, van welke aard
ook, tijdens die wedstrijd door het nemen van passende maatregelen te voorkomen, tegen
te gaan of te doen eindigen.
Indien ter zake maatregelen zijn genomen brengt het bestuur daarvan schriftelijk verslag
uit aan het bestuur.
Indien het een door een gewest of district uitgeschreven officiële wedstrijd betreft, dient
dat schriftelijk verslag aan de gewestelijke commissie of het bestuur van het
desbetreffende district te worden gezonden.

ad artikel 6011 lid 1
De handelingen of misdragingen kunnen van dien aard zijn dat het desbetreffende bestuur van
mening is dat een sanctie of een heffing als gevolg van administratief verzuim moet worden
opgelegd.
Bij ernstige overtredingen of het bij herhaling overtreden van regels kan een klacht worden
ingediend bij de het Tuchtorgaan van de KNBB.

Artikel 6012
Bijzondere verplichtingen van spelers en arbiters
1.

Een speler, van wie de inschrijving voor een officiële eindstrijd of een daarmede
gelijkgestelde wedstrijd is aanvaard en een arbiter, die een uitnodiging heeft aanvaard om
als zodanig te fungeren in een officiële eindstrijd of een daarmee gelijkgestelde wedstrijd,
zijn verplicht:
a. in het voor hen voorgeschreven tenue deel te nemen aan de openingsceremonie;
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b.

zich een half uur vóór het begin van die ceremonie te melden bij de wedstrijdleiding,
tenzij in de officiële uitnodiging anders is vermeld.

Is geen openingsceremonie vastgesteld, dan zijn spelers en arbiters verplicht zich een
kwartier vóór het vastgestelde begintijdstip van de eerste partij(en) van de eerste
speelronde, ook al zijn zij daarvan vrijgesteld, in het voor hen voorgeschreven tenue
te melden bij de wedstrijdleiding.
Blijkt op dit meldingstijdstip een speler te ontbreken, dan wordt onmiddellijk de
aangewezen reservespeler overeenkomstig artikel 6035, lid 6 ingevoegd of alsnog
opgeroepen en toegevoegd. De oorspronkelijk uitgenodigde speler heeft op dat
moment het recht op deelneming verloren, tenzij de wedstrijdleiding vóór het
meldingstijdstip heeft vastgesteld, dat van kennelijke overmacht sprake is.
Eenzelfde regeling geldt voor een nog niet aanwezige arbiter.
2. Een speler die deelneemt aan de in het eerste lid bedoelde wedstrijd is verplicht:
a. een kwartier voor het begintijdstip van elke door hem te spelen partij speelbereid in
het wedstrijdlokaal aanwezig te zijn;
b. alle voor hem vastgestelde partijen tot het reglementaire einde daarvan te spelen;
c. in biljarttenue aan de sluitingsceremonie deel te nemen, indien hij op de laatste dag
van die officiële wedstrijd als speler actief is geweest.
3. Een arbiter die een uitnodiging heeft aanvaard om als zodanig in een officiële wedstrijd of
een daarmee gelijkgestelde wedstrijd actief te zijn, is verplicht:
a. een kwartier vóór het begintijdstip daarvan arbitragebereid in het wedstrijdlokaal
aanwezig te zijn;
b. in alle hem aangewezen partijen of gedeelten daarvan als arbiter te fungeren;
c. in arbitragetenue aan de sluitingsceremonie deel te nemen, indien hij op de laatste
dag van die officiële wedstrijd als arbiter actief is geweest.
* 4. Tegen een speler of arbiter die zonder geldige reden niet aan de verplichtingen als in het
eerste, tweede of derde lid omschreven voldoet, kan door het bestuur, de gewestelijke
commissie of het bestuur van het desbetreffende district een sanctie of een heffing als
gevolg van administratief verzuim worden opgelegd. Bij ernstige overtredingen of het bij
herhaling overtreden van regels kan een klacht worden ingediend bij de het Tuchtorgaan
van de KNBB
* 5. Een speler of arbiter van een officiële wedstrijd is verplicht elke opzettelijke benadeling
van zijn fysieke of psychische gesteldheid gedurende de wedstrijd, de openings- en
sluitingsceremonie daaronder begrepen, na te laten, zich onberispelijk en sportief te
gedragen en zich nauwgezet aan de aanwijzingen door de organisatoren gegeven te
houden.
* 6. De spelers en de arbiter van een partij - bij twee arbiters in dezelfde partij, de arbiter die
in het laatste gedeelte van die partij als zodanig is opgetreden - zijn verplicht na afloop
van de partij de tellijst te ondertekenen.
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7.

Het gebruik van alcoholhoudende dranken of daarvan afgeleide dranken is voor spelers
van nationale en internationale eindstrijden gedurende de partij verboden.
Het gebruik van alcoholhoudende dranken of daarvan afgeleide dranken is voor de als
zodanig fungerende arbiters van district-, gewestelijke-, nationale en internationale
eindstrijden gedurende de partij verboden.

8.

Spelers en arbiters van een officiële wedstrijd zijn verplicht aan een TV-uitzending - al of
niet direct - mede te werken, indien het bestuur voor die TV-uitzending toestemming
heeft gegeven en zich daarbij te houden aan de richtlijnen, door of namens het bestuur
gegeven, dit op straffe van uitsluiting van deze officiële wedstrijd.

ad artikel 6012, lid 4
Het is niet altijd noodzakelijk dat tegen een nalatige speler een klacht wordt ingediend bij het
tuchtorgaan van de KNBB. Een overtreding kan ook worden begaan door een onzorgvuldigheid
van de speler. Om een speler duidelijk te maken dat hij niet correct heeft gehandeld, kan het
betreffende bestuur een sanctie of een heffing als gevolg van administratief verzuim opleggen.
ad artikel 6012, lid 5
Is een speler of een arbiter - door een opzettelijke handeling - niet in goede conditie, dan kan dat
een nadelige invloed hebben op het verloop van één of meer partijen van een wedstrijd. Hierdoor
is van een onsportieve handeling sprake (zoveel mogelijk moet elke speler onder gelijke condities
alle partijen kunnen spelen), waartegen dient te worden opgetreden.
Een speler of arbiter gedraagt zich bijvoorbeeld onbehoorlijk als hij tijdens het spelen van een
volkslied niet gaat staan.
ad artikel 6012, lid 6
Door het plaatsen van hun handtekening verklaren betrokkenen dat de partij conform de
bepalingen van het WR is gespeeld.
Artikel 6013a
Commissie Arbiters
1. De Commissie Arbiters (CA) heeft tot taak het coördineren van alle zaken die betrekking
hebben op het arbitreren in Nederland. Tot deze taken behoort in ieder geval:
a. het voordragen van te benoemen nationale arbiters aan het bestuur van de KNBB
vereniging Carambole, het adviseren van het bestuur met betrekking tot het
benoemen van internationale arbiters, alsmede het houden van toezicht op de
nationale en internationale arbiters ten aanzien van de wijze waarop deze hun taak
als zodanig verrichten;
b. het indelen van nationale en internationale arbiters in actieve arbiters, niet-actieve
arbiters en oud-arbiters;
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c. het aanwijzen van arbiters voor nationale en in Nederland te spelen internationale
kampioenschappen.
d. het opleiden van arbiters;
e. het evalueren van arbiters;
f. het begeleiden van arbiters;
2. Ter uitvoering van die taak heeft de Commissie vierwerkgroepen ingesteld, te weten de
Werkgroep Opleidingen, de Werkgroep Examens, de Werkgroep Beoordeling en de
Werkgroep Indelingen.
3. De commissie bestaat uit een voorzitter, secretaris, een ere klasse speler en de
coördinatoren van de vier werkgroepen.
Artikel 6013b
Arbiters; schrijvers
1.
2.

3.

*

*4.

*5.

Arbiter is hij die een partij leidt na daartoe door de CA of de wedstrijdleiding te zijn
aangewezen.
De KNBB vereniging Carambole onderscheidt de volgende arbiters:
a. Internationale arbiters, te onderscheiden in:
- UMB-arbiters. Deze worden door de UMB benoemd op voordracht van het
bestuur.
- CEB-arbiters. Deze worden benoemd door het bestuur, welke benoeming door de
CEB wordt bekrachtigd.
b. Nationale arbiters;
c. Gewestelijke -arbiters;
d. Districtsarbiters;
e. Clubarbiters.
a. De in tweede lid sub b. tot en met e bedoelde arbiters worden als zodanig door het
bestuur van de KNBB vereniging Carambole benoemd, nadat zij naar het oordeel
van de daartoe door het bestuur ingestelde commissie, aan de door dat bestuur
gestelde eisen hebben voldaan.
b. KNBB-arbiters Carambole dienen te zijn opgeleid door erkende docenten van de
KNBB vereniging Carambole en examen te hebben gedaan overeenkomstig de door
het bestuur vastgestelde normen.
c. De in het tweede lid sub a en b genoemde arbiters worden vermeld op de lijst
(inter)nationale arbiters; de in het tweede lid sub c genoemde arbiters worden
opgenomen in de rankinglijst gewestelijke arbiters, respectievelijk districtarbiters.
De in het tweede lid onder b t/m e bedoelde arbiters worden als arbiter erkend, nadat zij
met goed gevolg hebben deelgenomen aan een daartoe dienende cursus onder leiding van
een erkend docent.
Indien de CA van oordeel is dat een arbiter twee achtereenvolgende seizoenen niet
voldoet aan door het bestuur gestelde eisen vastgelegd in het Arbiters Beoordeling

Pagina 28 van 115

WR 1 aug. 2011

KONINKLIJKE NEDERLANDSE
BILJARTBOND

* 6.

7.

8.

Systeem (ABS), wordt de arbiter schriftelijk op de hoogte gesteld dat hij niet meer
voldoet aan de gestelde eisen. De arbiter welke niet meer voldoet aan de gestelde eisen
wordt in het daaropvolgende seizoen in de gelegenheid gesteld om aan de gestelde eisen
te voldoen. Hiertoe wordt hij uitgenodigd voor nader te bepalen wedstrijden ter
beoordeling van zijn functioneren. Daarnaast kan de CA van de desbetreffende arbiter
verlangen dat hij zich laat herscholen tot hij naar het oordeel van de in het derde lid
bedoelde commissie aan de door het bestuur gestelde eisen voldoet. Weigert betrokkene
aan het verlangen van de CA te voldoen of voldoet hij naar het oordeel van die commissie
niet meer aan de door het bestuur gestelde eisen, dan wordt hij door de CA voor een
periode van maximaal drie seizoenen op de lijst van niet-actieve arbiters geplaatst. In de
genoemde periode van drie seizoenen kan een arbiter, welke op de lijst van niet-actieve
arbiters is geplaatst, schriftelijk verzoeken om alsnog voor een herscholing in aanmerking
te komen. Na het verstrijken van de termijn van drie seizoenen vervalt elke eerder gedane
benoeming als zodanig, het recht op het dragen van een arbiterinsigne inbegrepen.
De CA zal voor officiële wedstrijden waarvoor zij arbiters aanwijst, geen arbiter
uitnodigen die op de lijst van niet-actieve arbiters is geplaatst. Een niet actieve arbiter
dient vooraf, aan de CA, toestemming te vragen om als arbiter op te mogen treden bij
wedstrijden van een andere organisatie.
De in het tweede lid onder a. en b. bedoelde arbiters kunnen de CA verzoeken voor
maximaal twee seizoenen op de lijst van tijdelijk niet-actieve arbiters te worden
geplaatst. Indien een arbiter, die op de lijst van tijdelijk niet-actieve arbiters is geplaatst,
na meer dan één seizoen aan de CA om herplaatsing verzoekt op de lijst van actieve
arbiters, zal de CA dat verzoek eerst inwilligen, nadat de desbetreffende arbiter ten
overstaan van de hiervoor bedoelde commissie heeft voldaan aan de door het
bondsbestuur gestelde eisen.
De CA zal voor officiële wedstrijden waarvoor zij arbiters aanwijst, geen arbiter
uitnodigen die op de lijst van tijdelijk niet-actieve arbiters is geplaatst.
Organisatoren van andere wedstrijden, dan die waarvoor de CA arbiters aanwijst, hebben
het recht voor die wedstrijden arbiters uit te nodigen die op de lijst van tijdelijk nietactieve arbiters zijn geplaatst.
Indien een gewestelijke commissie van oordeel is dat een gewestelijk arbiter niet meer
aan de door het bestuur gestelde eisen voldoet, dan kan zij de commissie als bedoeld inhet
derde lid, verzoeken de desbetreffende arbiter opnieuw te beoordelen. Weigert die arbiter
zich daaraan te onderwerpen of voldoet hij naar het oordeel van de hiervoor bedoelde
commissie niet meer aan de door het bestuur gestelde eisen, dan wordt hij op de lijst van
niet-actieve arbiters geplaatst. Herplaatsing op de lijst van actieve gewestelijke- arbiters
kan alleen geschieden nadat naar het oordeel van die commissie aan de door het bestuur
gestelde eisen is voldaan.
Indien een districtsbestuur van oordeel is dat een districtsarbiter niet meer aan de door het
bestuur gestelde eisen voldoet, dan kan zij de commissie als bedoeld in het derde lid,
verzoeken de desbetreffende arbiter opnieuw te beoordelen.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.
* 17.

Weigert die arbiter zich daaraan te onderwerpen of voldoet hij naar het oordeel van de
hiervoor bedoelde commissie niet meer aan de door het bestuur gestelde eisen, dan wordt
hij op de lijst van niet-actieve arbiters geplaatst. Herplaatsing op de lijst van actieve
districtsarbiters kan alleen geschieden nadat naar het oordeel van die commissie aan de
door het bestuur gestelde eisen is voldaan
Op een arbiter rust de eigen verantwoordelijkheid om tevoren een "preventief
sportmedisch onderzoek" (P.S.M.O.) naar zijn gezondheidstoestand te doen instellen.
De KNBB, zijn organen en zijn verenigingen zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor
het nalaten van een P.S.M.O. Zij zijn evenmin gehouden te controleren of een dergelijk
onderzoek heeft plaatsgevonden. Arbiters als bedoeld in het tweede lid, onder a, b en c
hebben de verplichting, gelijktijdig met het onder lid 11 genoemde formulier een
verklaring te ondertekenen met betrekking tot hun gezondheidstoestand.
De namen van nationale en internationale arbiters die aangeven niet langer als actief
arbiter te willen functioneren worden op de lijst van oud-arbiters geplaatst. De arbitrale
status blijft behouden en men mag – mits het arbiterinsigne niet is teruggevorderd – als
arbiter optreden. Alleen zal men niet (langer) als arbiter worden uitgenodigd voor
evenementen waar de CA de arbiters aanwijst.
Tijdig voor de aanvang van een seizoen wordt aan alle actieve arbiters als bedoeld in het
tweede lid, onder a, b en c een formulier gezonden, dat geheel en naar waarheid door de
desbetreffende arbiter dient te worden ingevuld en voor een door de CA aangegeven
datum moet worden teruggezonden. Het niet terugzenden van dat formulier voor bedoelde
datum houdt in dat de naam van de desbetreffende arbiter op de lijst van tijdelijke nietactieve arbiters wordt geplaatst, tenzij het gestelde in lid 5 op hem van toepassing is.
Bij officiële wedstrijden dient de CA of de betrokken wedstrijdleiding voor elke partij een
arbiter aan te wijzen. Indien mag worden verwacht dat een partij langer dan een uur zal
duren, worden, indien mogelijk, twee arbiters aangewezen.
Voor officiële internationale, nationale en gewestelijke wedstrijden waarvoor de CA
arbiters aanwijst worden uitsluitend arbiters uitgenodigd zoals bepaald volgens de voor
dat seizoen geldende Officiële Mededelingen van de KNBB vereniging Carambole.
Een internationaal arbiter of een nationaal arbiter en een gewestelijk arbiter of
districtsarbiter is verplicht op verzoek van de betrokken wedstrijdleiding in een officiële
wedstrijd te arbitreren, indien hij ter plaatse aanwezig is of die wedstrijd in of nabij zijn
woonplaats wordt gespeeld.
Deze verplichting geldt niet indien betrokkene een naar het oordeel van de
wedstrijdleiding geldige reden van verhindering opgeeft. Voor zover mogelijk, dient
betrokkene wel aan de kledingeisen te voldoen.
Een arbiter is niet verplicht meer dan twee (volledige) partijen achter elkaar te arbitreren.
Schrijver is hij, die daartoe door de wedstrijdleiding is aangewezen.
Bij elke partij van een officiële wedstrijd dient de wedstrijdleiding een schrijver aan te
wijzen. Deze schrijver houdt op een aan hem verstrekte tellijst de door de arbiter
aangekondigde gemaakte caramboles bij. Tevens houdt de schrijver het aantal gebruikte
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beurten bij. Verder is de schrijver de arbiter behulpzaam bij het uitvoeren van diens taak
en verstrekt hij deze alle gewenste gegevens, zonder verder enige bemoeienis met de
actieve arbitrage te hebben.
18. Als schrijver mag niet worden aangewezen:
a. de arbiter van de desbetreffende partij;
b. de deelnemer aan de eindstrijd van een kampioenschap.
Het als schrijver aanwijzen van een deelnemer aan partijen die niet tot de eindstrijd
van een kampioenschap behoren, dient zoveel mogelijk te worden vermeden.
ad artikel 6013, lid 3 sub b
Ten dienste van opleidingen tot arbiter zijn bij het bondsbureau onderstaande brochures
verkrijgbaar:
a.
Lesplan Clubarbiter;
b.
Lesplan Districtarbiter
c.
Lesplan Gewestelijk arbiter
d.
Lesplan Nationaal arbiter.

ad artikel 6013, lid 5
Het Arbiter Beoordeling Systeem (ABS) is een uniforme methodiek om het functioneren van het
arbiterskorps aan de hand van vastgelegde meetpunten te beoordelen en hiermede de kwaliteit
het niveau en de gradatie van de individuele arbiter te bepalen.
Is de naam van een arbiter op de lijst van niet-actieve arbiters geplaatst, dan betekent dit dat die
arbiter niet meer geheel voldoet aan de gestelde eisen. Het is de taak van de CA er voor te zorgen
dat de desbetreffende arbiter zo spoedig mogelijk in de gelegenheid wordt gesteld om te worden
bijgeschoold. Wil de betrokken arbiter dat niet, dan wordt hij op de lijst van niet actieve arbiters
geplaatst. Daarnaast zal de CA maatregelen moeten treffen om te voorkomen dat iemand
optreedt als arbiter of zich ten onrechte voor arbiter uitgeeft.
ad artikel 6013, lid 6
Is de naam van een arbiter op de lijst van tijdelijk niet-actieve arbiters geplaatst, dan betekent
dat lang niet altijd dat die arbiter niet meer geschikt is. Het kan namelijk voorkomen dat iemand
zich gedurende een bepaalde periode (bijvoorbeeld door studie, werkzaamheden, e.d.) niet meer
beschikbaar kan stellen. Zijn naam wordt dan vrijwillig op bedoelde lijst bijgeschreven.
ad artikel 6013, lid 17
Is een scorebord aanwezig en is voor het bijhouden daarvan niemand anders aangewezen, dan
houdt de schrijver ook dat scorebord bij. De arbiter er op attent maken dat een speler nog 5 (bij
driebanden nog 3) caramboles moet maken, is het behulpzaam zijn van de arbiter en niet het zich
bemoeien met de arbitrage.
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Artikel 6014
Partijpunten
1.

* 2.

* 3.

* 4.

In officiële wedstrijden waarvan de partijen uit één deel bestaan, worden aan een
deelnemer toegekend:
a. voor een gewonnen partij twee partijpunten
b. voor een gelijk gespeelde partij, indien beide spelers in de eerste en enige beurt van
de partij het vastgestelde aantal caramboles hebben gemaakt twee partijpunten
c. voor een gelijk gespeelde partij, indien twee of meer beurten werden gebruikt
een partijpunt.
d. voor een verloren partij worden geen partijpunten toegekend.
Indien door overmacht een partij voortijdig moet worden beëindigd, wordt die partij op
een later - door de betrokken wedstrijdleiding te bepalen - tijdstip alsnog gespeeld.
Is dat niet mogelijk of van geen belang voor de eindklassering dan wordt die speler tot
winnaar verklaard en aan hem de partijpunten toegekend, die van het aantal door beide
spelers te maken caramboles procentueel de meeste caramboles heeft gemaakt. Is het
percentage gemaakte caramboles voor beide spelers gelijk, dan wordt geacht dat de partij
is gelijk gespeeld en wordt aan beide spelers één partijpunt toegekend.
Indien een deelnemer aan de voorwedstrijden of de eindstrijd van een kampioenschap,
voortijdig een partij moet beëindigen en deze deelnemer de nog resterende partijen van
die voorwedstrijden of die eindstrijden niet kan spelen, dan dienen, voor zover van
toepassing, de bepalingen opgenomen in artikel 6032, lid 11 en lid 12 of artikel 6035, lid
10 te worden toegepast.
Indien een arbiter door het toepassen van een reglementaire bepaling een partij voortijdig
moet beëindigen en daarbij één van de spelers tot verliezer moet verklaren, dan worden
aan de andere speler van die partij de twee partijpunten toegekend.

ad artikel 6014, lid 2
Het overspelen van een niet ten einde gespeelde partij is alleen toegestaan als buiten de schuld
van de spelers (of een van de spelers) een partij vroegtijdig moest worden gestaakt. De
wedstrijdleiding dient te beoordelen of van een geval van overmacht sprake is (sluitingstijd
lokaal, thermostaat raakt defect en daardoor wordt het biljart te koud, iemand is brandweerman
en wordt weggeroepen enz.).
Heeft de ene speler een beurt meer gehad dan de andere en kan de gelijkmakende beurt niet meer
worden gebruikt, dan wordt (worden) de in die beurt gemaakte carambole(s) niet in de
berekening van het percentage opgenomen.
ad artikel 6014, lid 3
Een voortijdig moeten beëindigen kan ook omdat de speler - bijvoorbeeld door onsportief
handelen - het verder spelen wordt ontzegd. Weigert een speler verder te spelen, dan is er ook
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sprake van ontzegging van het recht om verder te spelen, omdat die speler door de arbiter moet
worden gemaand door te gaan op straffe van bedoelde ontzegging.
Het toepassen van de bepalingen opgenomen in de artikelen 6032 of 6035 heeft verder alleen
maar te maken met spelers die niet verder kunnen of mogen spelen, ongeacht de oorzaak
daarvan.
Moet bijvoorbeeld de brandweerman (in de toelichtingen ad artikel 6014 lid 2, genoemd) op de
laatste dag van een onderdeel van een kampioenschap onverwachts vertrekken en kan hij niet
tijdig terugkeren, dan is er van nalatigheid geen sprake. Niettemin kunnen anderen niet op hem
wachten en moet er toch worden gehandeld.
ad artikel 6014, lid 4
Formeel heeft alleen een arbiter het recht een speler het verder spelen te ontzeggen. Het logische
gevolg hiervan is dat de wedstrijdleider de partij voor die speler als verloren verklaart en de
partijpunten aan de andere speler zal toekennen. Beide spelers behouden het algemeen
gemiddelde, dat is berekend uit het aantal caramboles en beurten van vóór aanvang van de
gestaakte partij. Heeft het voortijdig beëindigen tot gevolg dat het gestelde in artikel 6019 lid 4
moet worden toegepast, dan is dit alleen van toepassing op de speler aan wie de partijpunten zijn
toegekend. Heeft het voortijdig beëindigen van een partij mede tot gevolg dat een speler uit een
onderdeel van een kampioenschap wordt gehaald, dan moeten weer de bepalingen van de
artikelen 6032 0f 6035 (zie lid 3 van artikel 6014) worden toegepast.
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Artikel 6015
Spelmateriaal en speltoebehoren
* 1.

2.

* 3.
4.
5.
6.
* 7.

Met verwijzing naar de desbetreffende artikelen in het SAR mag in officiële wedstrijden
alleen door de CSC goedgekeurd en/of toegelaten spelmateriaal en speltoebehoren
worden gebruikt.
Indien een deelnemer minder valide is en de biljartsport slechts kan beoefenen wanneer
hij gebruik maakt van speciaal voor hem ter beschikking gestelde hulpmiddelen, dan is de
CSC bij gewestelijke wedstrijden of districtswedstrijden de gewestelijke commissie,
respectievelijk het districtsbestuur bevoegd te bepalen dat die deelnemer die
hulpmiddelen mag gebruiken. Bij het verlenen van een toestemming bepaalt de CSC,
eventueel de gewestelijke commissie of het districtsbestuur, aan welke eisen bedoelde
hulpmiddelen moeten voldoen, alsmede wanneer deze mogen worden gebruikt. Het
verlenen van een toestemming kan tot gevolg hebben dat een of meer spelregels daardoor
niet mogen worden toegepast.
Bij eindstrijden van internationale, nationale en gewestelijke kampioenschappen is het
gebruik van tel- of scoreborden verplicht, bij andere wedstrijden gewenst.
Bij elke nationale en internationale eindstrijd dienen water en handdoeken voor de
deelnemers beschikbaar te zijn.
Bij elke officiële wedstrijd op de matchtafel dient een lange keu met een lengte van ten
minste 1.65 m. en een daarbij behorende vork ter beschikking van de deelnemers te staan.
Bij elke officiële wedstrijd dient voor de arbiters een loep beschikbaar te zijn.
Indien in een officiële wedstrijd meer dan één biljart wordt gebruikt, dient het
speelrooster zodanig te worden ingedeeld dat de deelnemers zoveel mogelijk op elk biljart
een gelijk aantal partijen spelen.

ad artikel 6015, lid 1
Een niet goedgekeurd toebehoren is bijvoorbeeld het schoonmaakmiddel BELLA NEUF (dit
middel brengt op de ballen een soort film aan waardoor die ballen andere eigenschappen
krijgen). Niet goedgekeurd is bij voorbeeld ook een rood biljartlaken of een blauwe bal. In de
Officiële Mededelingen wordt jaarlijks vermeld welke merken biljartballen door de CSC zijn
aanvaard, dan wel met welke soort ballen in de nationale eindstrijden moet worden gespeeld.
ad artikel 6015, lid 3
Worden elektronische scoreborden gebruikt, dan dienen de organisatoren er voor te zorgen dat
die borden ook met de hand kunnen worden bediend of met de hand te bedienen
reservescoreborden aanwezig zijn. Dit om te kunnen handelen, wanneer die elektronische
scoreborden defect raken.
ad artikel 6015, lid 7
Zoveel mogelijk een gelijk aantal malen op elk biljart spelen houdt niet in dat dit een strikte eis
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is. Door de toepassing van het systeem-Avé kan het gebeuren (bij 8 deelnemers) dat een speler 5
partijen op biljart I en 2 partijen op biljart II moet spelen.
Deze bepaling houdt evenmin in dat als een speler de gehele eindstrijd als nummer 1 in het
begin- en tussenklassement is opgenomen, hij om en om op biljart I en II moet spelen.
Het kan voorkomen dat die speler de laatste partij op hetzelfde biljart dat in de voorlaatste partij
door hem werd gebruikt, moet spelen, bijvoorbeeld, omdat dat biljart het meest gunstig voor het
publiek en/of een of meer TV-camera's is opgesteld.
Artikel 6016
Gesloten seizoen; verboden speeldagen; aanvangsuren wedstrijden
1.
* 2.

* 3.

Het organiseren van officiële wedstrijden in de periode van 1 juli tot en met 31 juli is
behoudens ontheffing door het bestuur verboden (gesloten seizoen).
Het organiseren van officiële wedstrijden is, behoudens ontheffing door het bestuur, de
gewestelijke commissie of het bestuur van het desbetreffende district, verboden:
a. op erkende christelijke feestdagen
b. op 4 mei na 18.00 uur (Nationale dodenherdenkingsdag).
Behoudens in eindstrijden van kampioenschappen is een speler niet verplicht te spelen op:
- de eerste vijf werkdagen van de week: vóór 19.00 uur
- zaterdag: vóór 10.00 uur
- zondag: vóór 12.00 uur

ad artikel 6016, lid 2
Met betrekking tot de uitvoering is het spelen van voorwedstrijden en het deelnemen aan een
eindstrijd gelijkwaardig aan elkaar, omdat beide even belangrijke onderdelen van een
kampioenschap zijn. Het spelen op erkend christelijke feestdagen is in principe niet gewenst.
Hierbij wordt opgemerkt dat "Goede Vrijdag" niet als een erkend christelijke feestdag wordt
beschouwd. Bij het willen spelen op de avond van 4 mei dient men niet te vergeten dat voor vele
Nederlanders deze avond een zeer bijzondere betekenis heeft.
ad artikel 6016, lid 3
Niet "verplicht" zijn houdt niet in dat men niet eerder zou mogen spelen. Maar een speler zal
alleen op vrijwillige basis eerder kunnen spelen.
Om 0.00 uur 's-nachts begint een nieuwe dag. Een speler is dus niet verplicht om na 0.00 uur
's-nachts nog met een nieuwe partij te beginnen; immers dat is voor 10.00 uur, respectievelijk
12.00 uur, respectievelijk 19.00 uur.
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HOOFDSTUK III
PERSOONLIJKE NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN

Artikel 6017
Kampioenschappen van Nederland
1.

2.

3.

De KNBB vereniging Carambole organiseert elk seizoen, rekening houdend met de
datums waarop de eindstrijden van internationale kampioenschappen worden gespeeld,
voor zijn leden kampioenschappen; kampioenschappen van Nederland genoemd.
De winnaar van een kampioenschap van Nederland verkrijgt de titel Kampioen van
Nederland, onder toevoeging van de aanduiding van het seizoen, de spelsoort en de klasse
waarin die titel wordt behaald.
De rechten verbonden aan de titel Kampioen van Nederland vervallen indien en nadat in
twee seizoenen volgende op dat waarin die titel werd behaald het desbetreffende
kampioenschap niet is gespeeld.
Artikel 6018
Omschrijving kampioenschappen van Nederland

1.

2.
3.

4.

De KNBB vereniging Carambole onderscheidt:
a. kampioenschappen van Nederland groot-biljart
b. kampioenschappen van Nederland klein-biljart,
welke verder als kampioenschappen worden aangeduid.
In aanhangsel A van dit reglement is aangegeven welke kampioenschappen door het
bestuur zijn ingesteld.
Voor elk kampioenschap stelt het bestuur de partijlengte, de minimum algemeen
gemiddelde grens en - uitgezonderd in de ereklassen - de maximum algemeen gemiddelde
grens vast.
Het bestuur kan besluiten dat alle kampioenschappen, dan wel de met name genoemde
kampioenschappen of onderdelen daarvan, in sets worden gespeeld.
Teneinde dit besluit uit te kunnen voeren kan het bestuur van bepalingen van dit
reglement afwijken.
Het desbetreffende besluit wordt voor het begin van het wedstrijdseizoen, dan wel in de
loop van het seizoen voor het begin van het desbetreffende kampioenschap of onderdeel
daarvan, met vermelding van de ter zake van toepassing zijnde bepalingen, gepubliceerd.

Artikel 6019
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Algemeen gemiddelde
* 1.

Het algemeen gemiddelde van een speler wordt vastgesteld tot in twee decimalen
nauwkeurig; bij de spelsoort driebanden tot in drie decimalen nauwkeurig. Bij de daarbij
betrokken artikelen is aangegeven wanneer van het hiervoor vermelde moet worden
afgeweken.
Bij de berekening van een algemeen gemiddelde worden eventuele cijfers na twee
decimalen - bij driebanden na drie decimalen - verwaarloosd.
* 2. Het algemeen gemiddelde van een speler voor een spelsoort en klasse wordt officieel
vastgesteld aan de hand van de resultaten die de betrokken speler in het laatste door hem
gespeelde onderdeel van een kampioenschap heeft behaald. Heeft hij in hetzelfde seizoen
aan twee onderdelen van eenzelfde kampioenschap deelgenomen, dan geldt het hoogste
van de behaalde resultaten. Heeft hij in het laatste daarvoor in aanmerking komende
seizoen niet aan een eindstrijd, maar wel aan de voorwedstrijden van een kampioenschap
deelgenomen, dan gelden de resultaten behaald in die voorwedstrijden. Een speler die op
verzoek in een hogere klasse wordt geplaatst, heeft geen officieel gemiddelde voor die
klasse.
3. De resultaten als bedoeld in het tweede lid dienen te zijn behaald in ten minste vier
partijen van eenzelfde onderdeel van een kampioenschap, behoudens het bepaalde in
artikel 6040 lid 6. Zij blijven gelden tot het moment dat het algemeen gemiddelde van een
speler opnieuw officieel kan worden vastgesteld, echter maximaal tot en met de twee
seizoenen direct volgend op het seizoen waarin het algemeen gemiddelde van die speler
voor het laatst officieel kon worden vastgesteld. Na de in dit lid genoemde twee seizoenen
blijft het algemeen gemiddelde gehandhaafd, maar wordt als niet-officieel beschouwd.
4. De resultaten als bedoeld in dit het tweede lid dienen te zijn behaald in partijen die
volledig ten einde zijn gespeeld. Moet, in de gevallen als in artikel 6014, lid 2 en lid 4
omschreven, een partij voortijdig worden beëindigd en moet het resultaat van die partij in
de berekening worden opgenomen, ten einde aan het in het derde lid aangegeven aantal
van ten minste vier partijen te kunnen komen, dan wordt het resultaat van die niet ten
einde gespeelde partij vastgesteld aan de hand van de door de speler gemaakte caramboles
en de door hem gebruikte beurten.
*5. Kan op de wijze als in het tweede en derde lid omschreven het algemeen gemiddelde van
een speler niet worden vastgesteld en is van hem geen algemeen gemiddelde bekend, dan
dient die speler voor het vaststellen daarvan ten minste vijf vier testpartijen te spelen.
Heeft een speler aan andere wedstrijden dan een kampioenschap deelgenomen of aan een
door een districtsbestuur ingesteld kampioenschap dat blijkens Aanhangsel A van dit
reglement niet als imperatief kampioenschap wordt beschouwd, dan kunnen de resultaten
van die wedstrijd, mits die uit vier of meer partijen heeft bestaan, ook dienen om het
algemeen gemiddelde van die speler vast te stellen.
De algemeen gemiddelden, vastgesteld aan de hand van de resultaten behaald in de in dit
lid bedoelde wedstrijden, worden als niet-officieel beschouwd.
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6.

a. Zodra het bestuur van een vereniging of een district vaststelt of op grond van
redelijke vermoedens meent, dat een onder dat bestuur behorende speler door resultaten in
andere officiële wedstrijden of anderszins, zodanig in speelsterkte is vooruitgegaan, dat
dit niet overeenkomt met de opgegeven speelsterkte in de competitie, dan is het verplicht
de wedstrijdleiding van de desbetreffende competitie te verzoeken het algemeen
gemiddelde van die speler aan te passen. De wedstrijdleider is verplicht te onderzoeken of
een verhoging is gerechtvaardigd en hij is bij het toepassen van een verhoging verplicht
dit te motiveren.
b. Wordt van een speler het algemeen gemiddelde opnieuw vastgesteld naar aanleiding
van resultaten behaald in een officiële wedstrijd, in ten minste vier partijen, in dezelfde
spelsoort, dan wordt dit als een officieel algemeen gemiddelde beschouwd.
Wordt het gemiddelde op een andere wijze vastgesteld dan wordt dit gemiddelde als een
niet-officieel gemiddelde beschouwd.

ad artikel 6019, lid 1
Zo dient bij het berekenen van algemeen gemiddelde bij voorwedstrijden (art.6033 lid 4), en voor
de samenstelling van het klassement van een eindstrijd (art 6035 lid 11 sub b) te worden
toegepast.
ad artikel 6019, lid 2
Er moeten waarborgen zijn, opdat wordt voorkomen dat een algemeen gemiddelde van een speler
ten onrechte te hoog of te laag wordt opgegeven. Die waarborgen zijn bijvoorbeeld:
een voldoend aantal partijen, de juiste partijlengte, het spelen van "echte" partijen en niet zo
maar een vriendschappelijke ontmoeting, enzovoort.
Daarom worden algemeen gemiddelden alleen maar als officieel vastgesteld beschouwd als de
resultaten in de door het bestuur ingestelde kampioenschappen worden behaald.
ad artikel 6019, lid 5
Er zijn districten die "eigen" kampioenschappen organiseren, zonder dat er van een imperatief
kampioenschap sprake is. Zo'n kampioenschap is bijvoorbeeld het libre-klein extra klasse of soms met toepassing van handicaps - het (anker-) kader 38/2.
Om misverstanden te voorkomen, mede gezien het feit dat in de niet-imperatieve
kampioenschappen op nationaal niveau resultaten kunnen worden behaald (en door de CSC
worden vastgesteld), worden ook de resultaten van die "eigen" districtskampioenschappen,
hoewel het officiële wedstrijden zijn, als niet-officieel vastgestelde algemeen gemiddelden
beschouwd.
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Artikel 6020
Ranglijsten
A. Nationale ranglijst
1. De CSC stelt, echter uitsluitend voor die kampioenschappen die in Aanhangsel A van dit
reglement niet als imperatief of semi-imperatief kampioenschap zijn aangeduid, een
ranglijst samen, verder nationale ranglijst genoemd.
2. Op de nationale ranglijst worden in alfabetische volgorde de namen vermeld van spelers
die gerechtigd zijn voor één of meer in het eerste lid bedoelde kampioenschappen in te
schrijven, onder opgave van de kampioenschappen, waarvoor die spelers dat recht
hebben.
3. Plaatsing op de nationale ranglijst geschiedt alleen bij keuze van de CSC of op
gemotiveerd verzoek van het bestuur van het district waaronder de speler ressorteert. Een
persoonlijk lid mag een verzoek om plaatsing op de nationale ranglijst rechtstreeks bij de
CSC indienen. Het algemeen gemiddelde van de betrokken speler of het persoonlijk lid
dient te worden medegedeeld.
* 4. Nadat een verzoek om plaatsing op de nationale ranglijst is ingediend, wordt geacht dat de
naam van een speler op deze ranglijst is geplaatst als de CSC de aanvrager heeft
medegedeeld dat het verzoek is ingewilligd. De CSC is bevoegd een verzoek om plaatsing
af te wijzen, als zij meent dat het verzoek niet of niet voldoende is gemotiveerd.
5. Afvoering van een speler van de nationale ranglijst vindt plaats als die speler slechts het
recht had in te schrijven voor de laagste of de enige klasse van een kampioenschap dat in
Aanhangsel A van dit reglement niet als imperatief kampioenschap is aangeduid en hij uit
die klasse is gedegradeerd.
* 6. Indien een speler na beëindiging van het lidmaatschap van een vereniging van de
nationale ranglijst is afgevoerd, weer dat lidmaatschap verkrijgt, kan hij bij een verzoek
om plaatsing op de nationale ranglijst niet in een lagere klasse van enige spelsoort op die
ranglijst worden geplaatst als door hem werd ingenomen vóór de beëindiging van zijn
lidmaatschap.
Een verzoek tot plaatsing op de nationale ranglijst in een lagere klasse van enige
spelsoort, kan in tegenstelling tot het gestelde in de 1e alinea van het zesde lid, worden
ingediend indien betrokken speler vier seizoenen of meer niet aan officiële wedstrijden in
deze spelsoort heeft deelgenomen. Dit verzoek dient, met redenen omkleed, door de
wedstrijdleider van de betreffende vereniging door tussenkomst van de wedstrijdleider
van het district te worden ingediend bij de CSC. Deze bepaling is niet van toepassing op
spelers die op de nationale ranglijst ereklasse waren geplaatst. Voor deze spelers geldt bij
een verzoek om weer op de nationale ranglijst te worden geplaatst, dat zij op die ranglijst
niet in een lagere dan de direct onder de ereklasse gelegen klasse kunnen worden
geplaatst.
7. Indien de naam van een speler in de door de CEB samengestelde ranglijst is opgenomen,
maar voor dezelfde spelsoort niet in de nationale ranglijst, dan heeft die speler daardoor
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het recht voor het desbetreffende kampioenschap in te schrijven, mits het door de CEB
opgegeven algemeen gemiddelde van die speler gelijk is aan of hoger dan de voor de
bedoelde ereklasse vastgestelde minimum algemeen gemiddelde grens.
Dat recht gaat verloren als de speler na het behalen van het algemeen gemiddelde als
hiervoor bedoeld uit die ereklasse is gedegradeerd.
B. Gewestelijke ranglijst
1. Elke gewestelijke commissie stelt voor de imperatieve en semi-imperatieve
kampioenschappen een ranglijst samen, verder gewestelijke ranglijst genoemd. Op deze
ranglijst worden de namen vermeld van de spelers die in het desbetreffende gewest aan
imperatieve kampioenschappen mogen deelnemen, respectievelijk voor semi-imperatieve
kampioenschappen mogen inschrijven.
2. De districten dienen op verzoek van het gewest waaronder zij ressorteren voor de door de
gewestelijke commissie opgegeven datum en op de door die commissie voorgeschreven
wijze de voor het samenstellen van de gewestelijke ranglijst benodigde gegevens te
verstrekken.
3. De betrokken gewestelijke commissie zorgt voor het plaatsen op en het afvoeren van de
gewestelijke ranglijst en de publicatie daarvan zoals dat voor de nationale ranglijst is
bepaald.
4. Het bestuur kan bepalen dat de in het tweede lid bedoelde gegevens direct naar de CSC
worden gezonden, alsmede dat de CSC voor het samenstellen van de gewestelijke
ranglijst, het bepaalde in het derde lid daarbij betrokken, zal zorgen.
C. Districtsranglijst
1. Het bestuur van een district stelt voor de imperatieve kampioenschappen een ranglijst
samen, verder districtsranglijst genoemd. Op deze ranglijst worden de namen vermeld van
de spelers die in het desbetreffende district voor imperatieve kampioenschappen mogen
inschrijven.
2. Het betrokken districtsbestuur zorgt voor het plaatsen op en het afvoeren van de
districtsranglijst op de wijze als voor de nationale ranglijst is bepaald.
3. Voor de aanvang van elk seizoen dient het bestuur van een district de door dat bestuur
samengestelde districtsranglijst door middel van een officiële mededeling te publiceren.
Bedoeld bestuur is ook bevoegd - per spelsoort en klasse - voor de sluiting van het
desbetreffende kampioenschap het in aanmerking komende deel van de districtsranglijst
te publiceren.
4. Indien een speler van district verandert, geldt zijn plaatsing op de districtsranglijst ook
voor dat nieuwe district. Het oude district stelt desgevraagd het nieuwe district van die
plaatsing in kennis.
ad artikel 6020 A, lid 4
Bij het indelen van de groepen voorwedstrijden wordt gecontroleerd of een speler voor het
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desbetreffende kampioenschap mag inschrijven. Hieruit volgt dat verzoeken om plaatsing op de
nationale ranglijst in de desbetreffende spelsoort vóór de datum van indelen in het bezit van de
CSC moeten zijn.
Wordt door een district beweerd dat een verzoek wel is ingediend, alhoewel dat niet door de CSC
is ontvangen, dan is nooit na te gaan of die bewering terecht of ten onrechte wordt gedaan.
Om problemen te voorkomen is bepaald dat de verzoeker zelf dient na te gaan of zijn aanvraag is
behandeld, dit kan telefonisch of schriftelijk bij het bondsbureau geschieden.
Wordt een speler op verzoek op de nationale ranglijst geplaatst en na degradatie uit de laagste
klasse weer afgevoerd, opnieuw op verzoek op die lijst geplaatst en voor de tweede keer na
degradatie afgevoerd, dan is die speler kennelijk te zwak voor het desbetreffende kampioenschap.
Een volgend verzoek zal dan door de CSC worden afgewezen, tenzij afdoende kan worden
aangetoond dat de speler sterker is geworden.
Een verzoek om plaatsing op de nationale ranglijst wordt onder meer als niet voldoende
gemotiveerd beschouwd als bij het verzoek geen enkele indicatie met betrekking tot de
speelsterkte van de speler wordt verstrekt, waardoor de CSC niet kan beoordelen of het verzoek
voor een inwilliging in aanmerking komt.
ad artikel 6020-A, lid 6
Een verzoek om plaatsing op de nationale ranglijst in een lagere klasse van enige spelsoort
wordt niet ingewilligd, ook al is het spelpeil van een speler gedaald, bijvoorbeeld omdat men een
aantal jaren niet heeft gespeeld of omdat men geen tijd kon vrijmaken om te trainen, enzovoort.
Artikel 6021
Promotie; degradatie
A. Promotie door behaalde resultaten
1. Een speler promoveert naar de naast-hogere klasse, indien hij in de voorwedstrijden of de
eindstrijd van een kampioenschap een algemeen gemiddelde heeft behaald dat hoger is
dan de voor dat kampioenschap vastgestelde maximum algemeen gemiddelde grens. Het
bij de promotie behaalde algemeen gemiddelde wordt alleen in de naast-hogere klasse als
een officieel gemiddelde beschouwd.
Voor resultaten behaald in een kampioenschap waarin op biljarts kleiner dan 2.30 x 1.15
m werd gespeeld, geldt dat - voordat wordt vastgesteld of een speler promoveert - het
aantal door hem gemaakte caramboles met 10% wordt verminderd. Aan de hand van dat
verminderde aantal caramboles wordt zijn algemeen gemiddelde herberekend. Is dat
herberekende algemeen gemiddelde ook hoger dan de voor dat kampioenschap
vastgestelde maximum algemeen gemiddelde grens, dan promoveert de betrokken speler.
* 2. Een promotie wordt toegekend, als de resultaten als bedoeld in het eerste lid zijn behaald
in een geheel ten einde gespeeld onderdeel van een kampioenschap, dat, behoudens het
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3.

4.
5.

bepaalde in artikel 6040 lid 6, ten minste uit vier partijen - in de ereklasse drie partijen heeft bestaan.
Een promotie gaat onmiddellijk in en de daaraan verbonden rechten en plichten zijn
onmiddellijk van kracht, dit met inachtneming van het bepaalde in artikel 6034, lid 3 en
lid 4.
Een promotie kan in hetzelfde seizoen niet geheel of gedeeltelijk ongedaan worden
gemaakt.
Voor zover mogelijk zal de CSC de wedstrijdkalender zo samenstellen dat een speler bij
promotie nog in hetzelfde seizoen kan inschrijven voor het kampioenschap in de klasse
waarnaar hij is gepromoveerd.

B. Promotie bij keuze of promotie op verzoek
* 1. De CSC kan:
a. indien zij meent dat daartoe aanleiding bestaat een speler bij keuze promoveren;
b. een speler op gemotiveerd verzoek van het bestuur van het district waaronder hij
ressorteert promoveren.
Een persoonlijk lid mag een verzoek om promotie rechtstreeks bij de CSC indienen.
Het algemeen gemiddelde van de betrokken speler of het persoonlijk lid dient te
worden medegedeeld.
* 2. De CSC is bevoegd een verzoek om promotie af te wijzen als zij meent dat dit verzoek
niet of niet voldoende is gemotiveerd.
* 3. Zodra het bestuur van een vereniging of een district vaststelt of op grond van redelijke
vermoedens meent dat een onder dat bestuur behorende speler zodanig in speelsterkte is
vooruitgegaan dat die speelsterkte 20% of meer hoger (voor de spelsoorten driebanden en
bandstoten 10% of meer hoger) is dan de maximum algemeen gemiddelde grens van het
kampioenschap waarvoor die speler mag inschrijven, dan is het verplicht de CSC te
verzoeken die speler te promoveren.
Is het in de eerste alinea van dit lid bedoelde algemeen gemiddelde minder dan 20% hoger
(voor de spelsoorten driebanden en bandstoten minder dan 10% hoger) dan in die alinea
omschreven, dan mag bedoeld verzoek bij de CSC worden ingediend.
* 4. Een speler wordt geacht op verzoek te zijn gepromoveerd, als de CSC heeft medegedeeld
dat het verzoek is ingewilligd.
5. Verzoeken om promotie naar de ereklasse van een spelsoort worden niet ingewilligd.
Slechts in zeer hoge uitzonderingsgevallen kan het bestuur van deze bepaling ontheffing
verlenen.
6. Ten aanzien van gewestelijke ranglijsten en districtsranglijsten gelden dezelfde
bepalingen, voor zover toepassing mogelijk is en met dien verstande, dat dan voor CSC
"gewestelijke commissie" dan wel "districtsbestuur" dient te worden gelezen.
C. Degradatie
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1.

Een speler degradeert als hij tweemaal achtereen in de voorwedstrijden van een
kampioenschap een algemeen gemiddelde behaalt dat lager is dan de voor dat
kampioenschap vastgestelde minimum algemeen gemiddelde grens. Hetzelfde geldt voor
de eindstrijd indien geen voorwedstrijden worden gespeeld. Blijkt echter dat de speler in
een competitie, bij een gelijke spelsoort, in hetzelfde seizoen over vier of meer
wedstrijden een algemeen gemiddelde heeft behaald dat hoger is dan de voor dat
kampioenschap vastgestelde ondergrens, dan wordt de degradatie per direct ongedaan
gemaakt en verkrijgt hij een officiële status in de desbetreffende klasse.
2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid geldt, dat een speler, die een algemeen
gemiddelde heeft behaald dat lager is dan de voor dat kampioenschap vastgestelde
minimum algemeen gemiddelde grens, direct degradeert, indien hij:
a. op verzoek op de nationale ranglijst is geplaatst;
b. op verzoek is gepromoveerd;
c. na een onderbreking van ten minste twee seizoenen voor de eerste maal weer aan het
desbetreffende kampioenschap of een onderdeel daarvan, deelneemt.
Hetzelfde geldt voor de eindstrijd indien geen voorwedstrijden worden gespeeld.
* 3. Een speler degradeert half als hij eenmaal in de voorwedstrijden van een kampioenschap
een algemeen gemiddelde heeft behaald dat lager is dan de voor dat kampioenschap
vastgestelde minimum algemeen gemiddelde grens.
Bestaat een kampioenschap alleen uit een eindstrijd, dan geldt het bepaalde in de vorige
alinea voor de in die eindstrijd behaalde resultaten.
Behaalt de speler in het eerste daaropvolgende zelfde kampioenschap waaraan hij
deelneemt een algemeen gemiddelde dat gelijk is aan of hoger dan de voor dat
kampioenschap vastgestelde minimum algemeen gemiddelde grens, dan is daardoor die
halve degradatie ongedaan gemaakt. Indien het lager is, dan degradeert hij.
In het zelfde seizoen kan een halve degradatie wel ongedaan worden gemaakt maar
in hetzelfde seizoen kan een halve degradatie niet worden gevolgd door een
degradatie.

4.

Een degradatie gaat in als de resultaten als bedoeld in het eerste, tweede of derde lid in
ten minste vier partijen van de voorwedstrijden van een kampioenschap zijn behaald,
behoudens het bepaalde in artikel 6040 lid 6. Indien geen voorwedstrijden zijn gespeeld,
geldt het aantal van vier - in de ereklasse drie - partijen voor de eindstrijd. Dezelfde
regeling geldt ook bij een halve degradatie.
5. Degradatie gaat onmiddellijk in en heeft het verlies van alle rechten en plichten
verbonden aan het recht op inschrijven voor het kampioenschap van de klasse waaruit de
speler is gedegradeerd tot gevolg, met uitzondering van het bepaalde in artikel 6044 lid 5.
6. Een speler kan in hetzelfde seizoen waarin hij is gedegradeerd, niet meer inschrijven voor
een kampioenschap in een lagere klasse van dezelfde spelsoort
D. Promotie / degradatieregeling tussen ere-klasse en eerste klasse.
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De promotie/degradatie tussen de ere-klasse en eerste klasse wijkt af van de regelingen
zoals genoemd in artikel 6021 A t/m C. Door de CSC worden de regelingen voor aanvang
van het wedstrijdseizoen bekend gesteld.

ad artikel 6021-A, lid 2
Een promotie door behaalde resultaten wordt toegekend na het spelen van:
a. ten minste vier partijen in de voorwedstrijden van een kampioenschap, zoals in artikel
6032, lid 6 is bepaald;
b. ten minste vier partijen in de eindstrijd van een kampioenschap;
c. Verwijderd
In alle andere gevallen wordt geen promotie door behaalde resultaten toegekend, tenzij
uitsluitend de laatste partij van de onder a of b genoemde vier partijen door overmacht dit ter beoordeling van de CSC - niet kon worden gespeeld.
ad artikel 6021 B, lid 1
Het deelnemen aan een kampioenschap als men daarvoor te sterk is, is een onsportieve
handeling. Laat een district na een speler voor promotie voor te dragen, dan is de CSC
bevoegd zelf maatregelen te nemen. Hierbij geldt, dat het belang van één speler niet mag
prevaleren boven de belangen van vele anderen.
ad artikel 6021 B, lid 2
Wat bij artikel 6020 A, lid 4, is vermeld, geldt ook voor een speler die na zijn degradatie direct
voor promotie wordt voor- gedragen en opnieuw degradeert.
Zo'n speler blijkt dan duidelijk voor het desbetreffende kampioenschap te zwak te zijn.
Niet mag worden vergeten, dat voor een kampioenschap te zwakke spelers opgeven
ongewenst is. Voor de speler zelf, omdat hij veel, zo niet alle partijen kansloos zal verliezen.
Voor de anderen, omdat hun te weinig tegenstand kan worden geboden, waardoor zij tegenover spelers van andere groepen - op een te gemakkelijke manier partijpunten kunnen
behalen.
ad artikel 6021 B, lid 3
Er zijn spelers die alles doen wat mogelijk is om te promoveren. Er zijn echter ook spelers die
alles zullen doen om een kampioenstitel te behalen. Dat laatste is uiteraard niet onsportief,
mits die titel wordt behaald in een eindstrijd met aan elkaar gewaagde spelers.
Om onsportief handelen dan wel het voorkomen van onaangename voorvallen zoveel mogelijk
te verhinderen, is de verplichting opgenomen iemand voor promotie voor te dragen die voor
zijn klasse veel te sterk is geworden. Duidelijk is dat de wedstrijdleiders van de districten in
dit opzicht een zeer belangrijke taak hebben.
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ad artikel 6021 B, lid 4
Wat bij artikel 6020 A, lid 4 is opgenomen ten aanzien van het doen van navraag over het
inwilligen van een verzoek, geldt in dezelfde mate voor een verzoek om promotie.
ad artikel 6021 C, lid 3
Niet altijd wordt begrepen wat de bedoeling van de halve degradatie is. Die bedoeling is
tweeërlei:
1. er zijn spelers die met opzet willen degraderen. De halve degradatie vertraagt in elk geval
dit voornemen met ten minste één seizoen;
2. er zijn spelers die niet willen degraderen, maar door bepaalde omstandigheden (ziekte niet
ernstig genoeg om niet te kunnen spelen, maar waardoor men toch onder zijn kunnen
blijft, materiaal dat minder is dan men normaal gewend is, vermoeidheid, enz.) met een
slecht resultaat uit de bus komen.
Artikel 6022
Voorwaarden voor het spelen van een kampioenschap
* 1.

Een kampioenschap wordt slechts gespeeld:
a. indien een district of een vereniging, dan wel twee of meer verenigingen gezamenlijk
bereid is, c.q. zijn de organisatie van de eindstrijd op zich te nemen;
b. indien geen district of vereniging bereid is de organisatie van de eindstrijd op zich te
nemen, het bestuur die organisatie op zich neemt als zij meent dat daarvoor redenen
aanwezig zijn;
c. indien ten minste vier inschrijvingen voor dat kampioenschap zijn aangenomen.
Behoudens de voorwaarden bij dit reglement gesteld, heeft het bestuur de bevoegdheid
van de organisatoren te verlangen dat de organisatie van de eindstrijd in handen is van een
vereniging of een stichting die volledige rechtsbevoegdheid bezit alsmede aan de
organisatoren van die eindstrijd nadere regels op te leggen.

ad artikel 6022 lid 1
Aan het organiseren van een eindstrijd kunnen grote financiële consequenties verbonden zijn, die
eventueel door iemand persoonlijk zullen moeten worden gedragen. Heeft een vereniging
volledige rechtspersoonlijkheid, dan zijn financiële gevolgen nimmer voor rekening van één
aangeslotene van de vereniging. Hiermede wordt voorkomen dat iemand in financiële nood komt.
Het toewijzen van een eindstrijd houdt niet in dat de KNBB voor bepaalde zaken aansprakelijk
kan worden gesteld. In Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is geregeld wie een rechtspersoon
tegenover derden kan verbinden en voor de KNBB geldt dat te dien aanzien alleen het bestuur
verbintenissen kan aangaan.
Een organisatie van een eindstrijd handelt daardoor volkomen voor eigen rekening en
verantwoording.
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Artikel 6023
Aanvragen van de organisatie van de eindstrijd van een kampioenschap
1.

2.

3.

4.
* 5.

Het bestuur van een district, van een aangesloten stichting of van een vereniging of de
besturen van twee of meer samenwerkende verenigingen dat (die) de eindstrijd van een
kampioenschap wil(len) organiseren, dient (dienen) daartoe een schriftelijk verzoek in bij
de CSC. Daarbij geldt het volgende:
a. een verzoek dient tussen 01 augustus en 30 april voorafgaand aan het desbetreffende
seizoen te worden ingediend;
b. bij de aanvraag voor toewijzing van de organisatie van de eindstrijd van een
kampioenschap ereklasse dient gelijktijdig een schets van de zaal, waarin die
eindstrijd zal worden gespeeld, te worden gevoegd;
c. wordt een aanvraag niet door een districtsbestuur ingediend, dan dient bij de
aanvraag gelijktijdig een verklaring van geen bezwaar van het in aanmerking
komende districtsbestuur door het aanvragende vereniging of de verenigingen te
worden bijgevoegd;
d. voor zover die aanwezig zijn, dienen de redenen of bijzondere omstandigheden die de
aanleiding zijn om een aanvraag in te dienen, te worden vermeld.
Voor de eindstrijd van een imperatief of een semi-imperatief kampioenschap moet,
met inachtneming van het bepaalde in sub c, een verzoek om toewijzing bij het
organiserende gewest worden ingediend. Het desbetreffende gewest kan voorwaarden
stellen die afwijken van die, welke hiervoor bij a en d zijn vermeld.
Indien uit hetzelfde district meer dan één aanvraag voor de organisatie van dezelfde
eindstrijd wordt ingediend, dient het betrokken districtsbestuur aan de CSC op te geven in
welke volgorde van prioriteit de aanvragen moeten worden behandeld.
Bij het aanvragen voor de toewijzing van de organisatie van een eindstrijd nemen de
aanvragers door deze handeling de verplichting op zich die eindstrijd te organiseren op de
datums die bij het samenstellen van de wedstrijdkalender worden aangewezen. Met deze
aanvraag aanvaarden zij de verantwoordelijkheid voor de organisatie van de eindstrijd
volgens de KNBB-reglementen en richtlijnen als hen die organisatie wordt toegewezen.
Verder dienen de aanvragers het bestuur en/of de CSC alle inlichtingen te verstrekken die
hun worden gevraagd, dit voor een aan te geven datum en op een door het bestuur of CSC
eventueel aan te geven wijze.
Aanvragen voor de toewijzing van de organisatie van een eindstrijd eerder ingediend dan
in het eerste lid , sub a, bepaald, worden niet in behandeling genomen.
Zo spoedig mogelijk na 30 april adviseert de CSC het bestuur met betrekking tot het
toewijzen van de organisatie van de te spelen eindstrijden. Het bestuur neemt daarna, in
elk geval voor het samenstellen van de wedstrijdkalender, een beslissing. Zo spoedig
mogelijk daarna worden de aanvragers ingelicht.
Voor na 31 maart ontvangen aanvragen geldt dat zo nodig de CSC zelf een beslissing
neemt, kampioenschappen ereklasse daarvan uitgezonderd.
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ad artikel 6023, lid 5
Het heeft geen zin vóór de maand april navraag te doen over het wel of niet inwilligen van een
verzoek en vóór de maand juni over de juiste datum van een eindstrijd. De CSC en het bestuur
weten niet wat er zal worden besloten.
Vooraf kunnen geen toezeggingen worden gedaan, omdat bij het samenstellen van de
wedstrijdkalender al met diverse omstandigheden rekening moet worden gehouden (o.a. de
datums waarop internationale kampioenschappen worden gespeeld) en door het doen van
toezeggingen dat samenstellen niet of nauwelijks mogelijk zal zijn.
Artikel 6024
Recht op inschrijven voor een nationaal kampioenschap
1.

2.

Ieder lid, aangesloten bij de vereniging Carambole, dat bij de aanvang van het seizoen 16
jaar of ouder is, heeft het recht om deel te nemen aan een kampioenschap, mits:
a. hem dat recht niet door een geldige straf of door een besluit van het bestuur is
ontnomen;
b. zijn naam is opgenomen in de ranglijst en uit de vermelding bij zijn naam blijkt dat
hij voor dat kampioenschap mag inschrijven;
c. het inschrijven geschiedt op de wijze zoals bepaald in Aanhangsel B van dit
reglement. Van de minimum leeftijd van 16 jaar, als vermeld in de eerste zin van dit
lid, mag het bestuur na de CSC te hebben gehoord, ontheffing verlenen als zij meent
dat daartoe aanleiding bestaat en de ouders of voogden van het betreffende lid
hiertegen geen bezwaar hebben.
a. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid geldt dat een lid niet voor een
kampioenschap mag inschrijven, als dat lid in hetzelfde seizoen heeft deelgenomen of
zal deelnemen aan een of meer nationale kampioenschappen die een bij de UMB
en/of CEB aangesloten buitenlandse biljartorganisatie heeft georganiseerd of zal
organiseren.
b. Evenmin mag worden ingeschreven als het lid deelneemt of zal deelnemen aan
wedstrijden die worden georganiseerd door een bij de KNBB en/of de UMB en/of de
CEB niet erkende biljartorganisatie of wanneer het lid deelneemt of zal deelnemen
aan wedstrijden waarvan door de KNBB en/of de UMB en/of de CEB is besloten dat
deelname daaraan niet is toegestaan. Het bestuur doet hiervan mededeling in de
"Officiële Mededelingen".
c. Voor een lid die de Nederlandse nationaliteit niet bezit en tevens buiten het
koninkrijk woonachtig is, geldt dat hij slechts voor een kampioenschap mag
inschrijven, als het bestuur daarvoor toestemming heeft gegeven en de bij de CEB
aangesloten desbetreffende buitenlandse biljartorganisatie daartegen geen bezwaar
heeft.
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3.

4.

5.

Op een speler, die deelneemt aan een door, namens of onder auspiciën van de KNBB of
door één van zijn organen of ledenvereniging georganiseerde wedstrijd, rust de eigen
verantwoordelijkheid om tevoren een "preventief sportmedisch onderzoek" (P.S.M.O.)
naar zijn gezondheidstoestand te doen instellen. De KNBB, zijn organen en zijn
verenigingen zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor het nalaten van een P.S.M.O.
Zij zijn evenmin gehouden te controleren of een dergelijk onderzoek heeft
plaatsgevonden.
Behoudens het recht van inschrijven voor een kampioenschap zoals dat bij de naam van
een speler in de nationale ranglijst is aangegeven mag hij ook inschrijven voor de
spelsoort ankerkader 47/2 als hij mag inschrijven voor de spelsoort ankerkader 57/2, mits
hij een officieel algemeen gemiddelde van 25.00 of hoger heeft behaald.
Gezien de te verwachten speelsterkte mag een speler
a. niet inschrijven voor
als hij mag inschrijven voor
------------------------------------------------------------------------------------------------------libre-klein overgangs klasse
ankerkader 57/2 eerste klasse
of lager
------------------------------------------------------------------------------------------------------libre-klein extra klasse
ankerkader 38/2 eerste klasse
of lager
------------------------------------------------------------------------------------------------------libre-klein hoofdklasse
kader 38/2 tweede klasse
of lager
------------------------------------------------------------------------------------------------------libre-klein eerste klasse
kader 38/2 derde klasse
of lager
------------------------------------------------------------------------------------------------------Wordt de naam van een speler in een ranglijst opgenomen met daarbij de vermelding
dat hij mag inschrijven voor een kampioenschap van een spelsoort zoals hiervoor in
de rechter kolom is aangegeven, dan houdt dit in dat tevens wordt opgenomen dat hij
niet meer mag schrijven voor een kampioenschap van een spelsoort zoals in de linker
kolom is aangegeven.
Had hij het recht om voor een dergelijk kampioenschap in te schrijven, dan verkrijgt
hij het recht in te schrijven voor de eerstvolgende hogere klasse van dat
kampioenschap, volgende op dat in de linker kolom is aangegeven.
Bij het indienen van een verzoek om plaatsing op de ranglijst als bepaald in artikel
6020-A, lid 3 of promotie als bepaald in artikel 6021-B, lid 1, sub b dient hiermede
rekening te worden gehouden.
b. niet inschrijven voor
als hij mag inschrijven voor/of
een speelsterkte is vastgesteld van:
------------------------------------------------------------------------------------------------------driebanden-klein eerste klasse
gepromoveerd is uit tweede
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of lager

klasse driebanden groot; of
een algemeen gemiddelde van
0.650 of hoger in de spelsoort
driebanden-groot is
vastgesteld.
------------------------------------------------------------------------------------------------------driebanden-klein tweede klasse
driebanden-groot tweede klasse
of lager
------------------------------------------------------------------------------------------------------driebanden-klein derde klasse
driebanden-groot derde klasse
------------------------------------------------------------------------------------------------------Wordt de naam van een speler in een ranglijst opgenomen met daarbij de vermelding
dat hij mag inschrijven voor een kampioenschap van een spelsoort zoals hiervoor in
de rechter kolom is aangegeven, dan houdt dit in dat tevens wordt opgenomen dat hij
niet meer mag inschrijven voor een kampioenschap van een spelsoort zoals in de
linker kolom is aangegeven indien hij geen officieel gemiddelde heeft voor een van
de genoemde klasse.
Heeft een speler een officieel gemiddelde in de betreffende spelsoort en klasse, zoals
in de linker kolom aangegeven, en daarmede het recht om voor een dergelijk
kampioenschap in te schrijven dan mag hij voor deze klasse inschrijven. Maakt hij
geen gebruik van dit recht dan verkrijgt hij het recht in te schrijven voor de
eerstvolgende hogere klasse van dat kampioenschap, volgende op dat in de linker
kolom is aangegeven. Bij het indienen van een verzoek om plaatsing op de ranglijst
als bepaald in artikel 6020-A, lid 3 of promotie als bepaald in artikel 6021-B, lid 1,
sub b dient hiermede rekening te worden gehouden.
De promotie / degradatie regeling is van toepassing op de in de linker kolom
genoemde kampioenschappen. Deze wordt niet ongedaan gemaakt door het recht van
inschrijving of behaalde resultaten in een kampioenschap zoals aangegeven in de
rechter kolom.
Artikel 6025
Inschrijven voor nationale kampioenschappen
1.

2.

De bepalingen van dit artikel gelden alleen voor nationale kampioenschappen waarvoor
rechtstreeks bij de CSC dient te worden ingeschreven.
Voor imperatieve kampioenschappen bepalen de districtsbesturen en voor semiimperatieve kampioenschappen bepalen de gewestelijke commissies aan welke
voorwaarden bij hen in te dienen inschrijvingen dienen te voldoen.
Bij elke inschrijving voor een persoonlijk nationaal kampioenschap dient gelijktijdig een
bedrag van ten hoogste eenmaal de bondscontributie als inschrijfgeld te worden betaald.
Het bestuur stelt per seizoen de hoogte van dit bedrag vast. Indien het bestuur een bedrag
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3.

* 4.
* 5.

vaststelt, dat lager is dan éénmaal de bondscontributie, is tevens bepaald, dat ook
districten de hoogte van dit lagere bedrag niet mogen overschrijden.
In de wedstrijdkalender wordt per kampioenschap vermeld:
a. de spelsoort en de klasse;
b. de datum van de sluiting van de inschrijving;
c. indien dit nodig is, de periode waarin voorwedstrijden dienen te worden gespeeld;
d. de datums waarop de eindstrijd dient te worden gespeeld;
e. zo mogelijk, de naam (namen) van de organisator van de eindstrijd en de plaats waar
die eindstrijd wordt gespeeld.
Een inschrijving dient te geschieden zoals in Aanhangsel B van dit reglement is bepaald.
Inschrijfgeld van een niet-aanvaarde inschrijving wordt ongevraagd terugbetaald aan
diegene die als betaler van dat inschrijfgeld is aangegeven.
Inschrijfgeld van een aanvaarde inschrijving wordt alleen terugbetaald als daartoe bij de
CSC een verzoek is ingediend, waarin is aangegeven om welke reden de ingeschreven
speler niet aan het desbetreffende kampioenschap heeft deelgenomen of zal kunnen
deelnemen en de CSC van oordeel is dat dit een gegronde reden is.
Bedoeld verzoek dient te worden ingediend door de speler zelf of door diegene die als
betaler van dat inschrijfgeld is vermeld. Bij elke terugbetaling wordt 25% van het
inschrijfgeld aan administratiekosten ingehouden.

ad artikel 6025, lid 4
In een bond met een grootte als de KNBB is het absolute noodzaak bepaalde regels strak toe te
passen. Deze regels zijn o.a. dat men bij een inschrijving:
1.
de voorgeschreven betalingswijze dient te gebruiken;
2.
de sluitingsdatum in acht moet nemen;
3.
volgens de nationale ranglijst het recht moet hebben om voor het desbetreffende
kampioenschap te mogen inschrijven.
Na de sluiting van een inschrijving worden de gegevens gecontroleerd, daarna
wedstrijdformulieren gereedgemaakt en anderen geïnformeerd. Na deze handelingen nog
wijzigingen accepteren heeft tot gevolg dat extra tijd aan werkzaamheden moet worden besteed.
Zou dit zijn toegelaten, dan betekent dit dat anderen de gevolgen moeten opvangen van fouten die
iemand heeft gemaakt.
Om dit te voorkomen, mede opdat op efficiënte en verantwoorde wijze kan worden gewerkt,
moeten de inschrijvingsbepalingen stipt worden nageleefd. Op eigen houtje aannemen dat wel
"anders" mag worden gehandeld, heeft tot gevolg dat men wordt teleurgesteld.
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ad artikel 6025, lid 5
Aan het terugbetalen van een bedrag zijn kosten verbonden.
Deze kosten dienen te worden gedragen door degene door wiens handelen dat terugbetalen moet
geschieden
Artikel 6026
Voorwaarden voor het spelen van een selectiewedstrijd
1.

Een selectiewedstrijd wordt gespeeld als dat naar het oordeel van de CSC noodzakelijk of
gewenst is om een plaatsing op de nationale ranglijst of een promotie te bevorderen of om
een of meer deelnemers aan een bepaalde wedstrijd te kunnen aanwijzen.
Een selectiewedstrijd wordt, voor wat betreft het deelnemen, het inschrijven, het
inschrijfgeld, de voorwaarden voor het deelnemen, de algemeen gemiddelde grenzen, de
partijlengte en de promotie of de degradatie, geacht een onderdeel te zijn van het
kampioenschap waarvoor deze selectiewedstrijd in de plaats komt.
Per geval kan de CSC afwijkende bepalingen voorschrijven.
Artikel 6027
Zaalnormen; voorzieningen

* 1.
2.
3.

De organisatoren van de eindstrijd van een kampioenschap dienen te zorgen voor in goede
staat verkerend spelmateriaal en speltoebehoren, zoals in het SAR nader is omschreven.
Tijdens de duur van een eindstrijd van een kampioenschap ereklasse dienen de
organisatoren er voor te zorgen dat een arts voor de spelers en de arbiters beschikbaar is.
Aan een zaal waarin een eindstrijd van een kampioenschap ereklasse zal worden gespeeld,
worden minimaal de volgende eisen gesteld:
a. als de biljarts met de lange zijden naast elkaar worden geplaatst, dient de speelruimte
ten minste 9 x 7 m te zijn, als de biljarts met de korte zijden naast elkaar worden
geplaatst, dient de speelruimte ten minste 12 x 5,5 m te zijn;
b. er dient - naar het oordeel van de CSC - voldoende toeschouwerruimte te zijn;
c. de toegang tot de zaal dient zó ver van de biljarts te zijn verwijderd, dat de spelers en
arbiters niet door komende of gaande toeschouwers kunnen worden gehinderd;
d. eventuele toiletten in de zaal mogen niet de enig beschikbare zijn en dienen zich
buiten de eigenlijke speel- en toeschouwerruimte te bevinden;
e. voor toegangen naar toiletten, buffetten enzovoort geldt hetzelfde als bij sub c voor
de toegang is bepaald;
f. zo mogelijk dient achter de toeschouwerruimte een looppad van minimaal 50
centimeter breed te zijn;
g. Verwijderd
h. de zaal moet tegen invallend licht worden beschermd;
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het in de zaal te gebruiken licht mag geen hinderlijke weerkaatsing op de ballen
hebben;
i. in de speelruimte moeten stoelen en tafels voor spelers en arbiters kunnen worden
geplaatst en wel op zodanige wijze dat de spelers en arbiters door dat meubilair niet
kunnen worden gehinderd;
j. tribunes of stoelen dienen ten minste twee meter van de biljarts te zijn verwijderd; de
ruimte tussen de biljarts dient ten minste twee meter te zijn;
k. indien de zaal een gladde vloer heeft, dient om de biljarts een loper te worden gelegd
of moeten zodanige voorzieningen worden getroffen dat spelers en arbiters niet
kunnen uitglijden;
l. de organisatoren dienen er voor te zorgen dat voor de pers voldoende zitruimte
aanwezig is en voldoende telefoonverbindingen ter beschikking staan;
m. in verband met eventuele TV-opnamen dient de zaal voldoende hoog te zijn en mag
niemand binnen de afbakening van de speelruimte reclameaanduidingen aanbrengen
of plaatsen, indien dit door of namens het bestuur of de organisatoren wordt
verboden;
n. de organisatoren dienen er voor te zorgen dat de spelers en arbiters over een goede en
afsluitbare gelegenheid beschikken om zich te kunnen verkleden en verfrissen.
4.

Een lokaal waarin de eindstrijd van een nationaal kampioenschap, niet in de ereklasse,
wordt gehouden, dient te voldoen aan de door de CSC gestelde eisen.
Betreft het de eindstrijd van een gewestelijk kampioenschap, dan moet het lokaal voldoen
aan door de betrokken gewestelijke commissie gestelde eisen.
Betreft het de eindstrijd van een districtskampioenschap, dan moet het lokaal voldoen aan
de door het betrokken districtsbestuur gestelde eisen.

ad artikel 6027, lid 1
In lid 3 van dit artikel zijn weliswaar de normen opgenomen waaraan moet worden voldaan bij
een kampioenschap ereklasse, maar dat betekent niet dat voor lagere kampioenschappen niet de
nodige zorg aan het lokaal en het materiaal moet worden besteed.
Ook niet-ereklassers hebben recht op het spelen van een goede eindstrijd, waarbij de eisen die
aan een kampioenschap ereklasse worden gesteld als basis kunnen dienen.

Artikel 6028
Verplichtingen van organisatoren van een eindstrijd
1.

Organisatoren van een eindstrijd dienen er voor te zorgen dat de spelers, arbiters,
aangewezen bondsofficial en - indien deze is aangewezen - het toegevoegde lid van de
CSC over een zodanige overnachtingsmogelijkheid kunnen beschikken, dat zij op
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* 2.

3.

aanvaardbare wijze van hun nachtrust en ontspanning voor en na de partijen kunnen
genieten.
Is de afstand tussen de in het eerste lid bedoelde overnachtingsmogelijkheid en de zaal
waarin de eindstrijd wordt gespeeld te groot om deze te voet of per openbaar
vervoermiddel te kunnen overbruggen, dan dienen de organisatoren doeltreffende
maatregelen te nemen, opdat de in het eerste lid bedoelde personen op aanvaardbare wijze
tussen de overnachtinggelegenheid en de zaal heen en weer kunnen reizen.
Organisatoren van een eindstrijd dienen er voor te zorgen dat de sluitingsceremonie
uiterlijk één uur na afloop van de laatste partij is beëindigd.

ad artikel 6028, lid 2
Met op aanvaardbare wijze heen en weer kunnen reizen wordt niet bedoeld dat spelers en
arbiters alles gratis moet worden toebedeeld, maar dat de kosten voor hen aanvaardbaar zijn.
Overigens kan het bestuur voor kampioenschappen ereklasse en internationale
kampioenschappen verlangen dat bepaalde kosten in het kader van de reis- en verblijfkosten
geheel of gedeeltelijk voor rekening van de organisatoren komen.
Artikel 6029
Programma's; affiches
* 1.

* 2.

3.

Een programma van een eindstrijd van een kampioenschap ereklasse dient door de
organisatoren ten minste vijf werkdagen voor de aanvang daarvan te worden gezonden
aan:
a. de leden van het bondsbestuur, de leden van het bestuur en de CSC;
b. het bondsbureau;
c. de deelnemers en de voor die eindstrijd aangewezen arbiters;
d. de secretaris van het district waarin die eindstrijd wordt gespeeld;
e. Verwijderd
Een programma dient gratis - bij het voor de eerste keer betreden van de zaal waarin de
eindstrijd wordt gespeeld - te worden uitgereikt aan:
a. de ereleden en leden van verdienste van de KNBB;
b. journalisten van het ANP, de grote landelijke en gewestelijke dagbladen en
plaatselijke nieuws- of dagbladen, alsmede aan medewerkers van de NOS en/of
omroepverenigingen.
Een programma van een eindstrijd van een kampioenschap niet in de ereklasse dient door
de organisatoren ten minste vijf werkdagen voor de aanvang daarvan te worden gezonden
aan:
a. de leden van het bondsbestuur en de leden van het bestuur;
b. het toegevoegde lid van de CSC, indien de CSC voor die eindstrijd dat lid heeft
aangewezen;
c. het bondsbureau;
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4.
5.

d. de deelnemers en - indien de CSC die heeft aangewezen - de arbiters;
e. de secretaris van het district waarin die eindstrijd wordt gespeeld;
In een programma dienen de namen van de deelnemers te worden opgenomen, onder
vermelding van de naam van de vereniging waarvan zij lid zijn.
In het hoofd van programma's en affiches betrekking hebbende op eindstrijden dient de
naam KONINKLIJKE NEDERLANDSE BILJARTBOND en/of de aanduiding KNBB te
worden opgenomen. Op affiches mag de eventueel aan te brengen reclame niet
overheersend zijn.

ad artikel 6029, lid 1
Aan de deelnemers zullen twee exemplaren van het programma worden gezonden. De deelnemer
kan er verder zelf voor zorgen dat een exemplaar van het programma in het bezit van het bestuur
van zijn vereniging komt. Hiermede besparen de organisatoren portokosten.
ad artikel 6029, lid 2
Het verzenden van programmaboekjes vergt een flink bedrag aan portokosten. Daarom is
opgenomen dat aan bepaalde personen pas ter plaatse een programma moet worden
overhandigd.
Uiteraard staat het een organisator volkomen vrij om een programma wel per post toe te zenden.
In dit kader is het goed te weten dat het bondsbureau zorgt voor het inlichten van betrokkenen
door het toezenden van een circulaire van de nationale kampioenschappen ereklasse.
Artikel 6030
Verplichting tot het spelen van voorwedstrijden
* 1.

2.

3.

De bepalingen van dit artikel zijn alleen van toepassing als de CSC niet heeft bepaald dat
door de toepassing van een bepaald organisatiesysteem geen voorwedstrijden zullen
worden gespeeld.
Indien voor een kampioenschap meer dan het aantal vereiste inschrijvingen zijn
aangenomen, dan worden op de wijze als in artikel 6031 en artikel 6032 is omschreven,
behoudens het bepaalde in artikel 6030, lid 1, voorwedstrijden gespeeld.
Indien voor een kampioenschap minder dan het aantal vereiste inschrijvingen zijn
aangenomen, dan worden de ingeschreven spelers direct voor de eindstrijd geplaatst.
Is het in artikel 6035, lid 1 bedoelde besluit van toepassing, dan geldt het bepaalde in lid 2
voor het aantal inschrijvingen dat groter is dan het door het bestuur bepaalde aantal
deelnemers.
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ad artikel 6030, lid 1
In een district kan het voorkomen dat 9 of 10 spelers hebben ingeschreven. Organiseert dat
district dan een eindstrijd met die 9 of 10 deelnemers, dan voorkomt het daarmede het moeten
spelen van voorwedstrijden.
De districten bepalen zelf, eventueel in overleg met de organisatoren of van het getal van 8
finalisten zal worden afgeweken. Het moeten spelen met 9 of 10 deelnemers zal namelijk - zeker
indien op 2 biljarts i.p.v. op 3 biljarts wordt gespeeld - meer dagen vragen.
Artikel 6031
Indeling van voorwedstrijden
1.

2.
* 3.

* 4.

De deelnemers aan voorwedstrijden worden ingedeeld in poules. Slechts indien het niet
anders kan zal een poule uit drie spelers bestaan.
Indien - door welke oorzaak ook - aan een poule slechts twee spelers hebben
deelgenomen, worden de door hen behaalde resultaten niet als officieel beschouwd, niet
in de nationale ranglijst verwerkt en niet in de berekening van het aanwijzen van de
deelnemers voor de desbetreffende eindstrijd betrokken. De termijn als bedoeld in artikel
6020, sub A, lid 5 (afvoering van de nationale ranglijst) wordt met een jaar verlengd.
De indeling van de deelnemers in poules geschiedt door de CSC.
Voor het kunnen indelen van spelers in een poule worden de namen van deze spelers
alfabetisch gerangschikt, uitgezonderd in een kampioenschap ereklasse, waarvoor de
spelers naar hun speelsterkte worden ingedeeld.
Moeten na indeling van de poules één of meer namen van spelers worden toegevoegd, dan
worden die namen onder aan de poule, eveneens in onderlinge alfabetische volgorde,
toegevoegd.
Is de wedstrijdadministratie geautomatiseerd en kan daarvan voor het indelen van spelers
in een poule gebruik worden gemaakt, dan kan de CSC de deelnemers rangschikken in
volgorde van bondsnummers.
In een door de CSC opgegeven volgorde van namen mag zonder haar toestemming geen
wijzigingen worden aangebracht, noch mogen zonder haar toestemming namen van
spelers worden toegevoegd, noch namen van spelers van de ene poule naar de andere
poule worden overgebracht, dit op straffe van ongeldig verklaring van de in de
desbetreffende poule behaalde resultaten.
Bij voorkeur bestaan de poules uit zoveel mogelijk spelers. Een deelnemer zal bij
voorkeur worden ingedeeld bij een poule die in of nabij zijn district speelt, tenzij op de
inschrijving een andere voorkeur wordt aangegeven. Spelers van dezelfde vereniging
worden zoveel mogelijk in verschillende poules ondergebracht, ook al brengt dit het
spelen buiten het eigen district met zich mede.
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ad artikel 6031, lid 3
Tegen het onderbrengen van een deelnemer in een andere poule dan door de CSC is bepaald, zal
meestal geen bezwaar bestaan. Het is echter niet aanvaardbaar dat wijzigingen worden
aangebracht zonder dat de CSC hiervan in kennis wordt gesteld. Er kan namelijk wel degelijk
aanleiding zijn om het onderbrengen in een andere poule niet toe te staan.
Het toevoegen van spelers is in geen geval aanvaardbaar en de resultaten die in de daarbij
betrokken poule zijn behaald, worden zonder meer ongeldig verklaard.
ad artikel 6031, lid 4
Het is niet mogelijk vaste normen aan te geven. De ene keer is het - gezien de afstanden aanvaardbaar iemand buiten zijn district te laten spelen, de andere keer zullen die afstanden er
de oorzaak van zijn dat spelers van één vereniging in eenzelfde poule worden ondergebracht. Bij
het indelen van de poules wordt met alle aspecten rekening gehouden. Zo kan een speler op het
inschrijvingsformulier een aantekening maken met betrekking tot de plaats waarin of de
vereniging waarbij hij bij voorkeur zijn voorwedstrijden wil spelen. Hiermede wordt rekening
gehouden, voor zover belangen van andere deelnemers hierdoor niet worden geschaad.
Artikel 6032
Organisatie van voorwedstrijden
1.

* 2.

3.

De organisatoren van voorwedstrijden dienen de bepalingen van dit artikel in acht te
nemen. Daarbij dient zoveel mogelijk met de belangen van de deelnemers rekening te
worden gehouden, waarbij die van spelers van buiten het district waarin de
voorwedstrijden worden gespeeld voorrang hebben boven die van spelers, welke tot het
district behoren.
De organisatie van voorwedstrijden wordt door de CSC aan een of meer districten
opgedragen. Deze districten kunnen - onder blijvende verantwoordelijkheid - deze
organisatie weer overdragen aan onder hen ressorterende verenigingen.
Een vereniging waarvan een of meer spelers voor een kampioenschap hebben
ingeschreven, is verplicht, indien het desbetreffende districtsbestuur dat verlangt,
voorwedstrijden voor dat kampioenschap te organiseren. Eenzelfde verplichting geldt
voor het organiseren van een selectiewedstrijd. Niet voldoen aan de verplichting als
omschreven in de vorige alinea heeft tot gevolg dat alle spelers van die vereniging - ook
die welke bij een andere poule zijn ingedeeld - van het deelnemen aan het desbetreffende
kampioenschap worden uitgesloten.
Indien in een district toegewezen voorwedstrijden niet kunnen worden georganiseerd, dan
worden alle tot het desbetreffende district behorende spelers - ook die welke bij een
andere poule zijn ingedeeld die in een ander district wordt gespeeld - van het deelnemen
aan het desbetreffende kampioenschap uitgesloten.
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4.

5.

6.
7.

Een district belast met het organiseren van voorwedstrijden dient bij het vaststellen van de
datums waarop de partijen van die voorwedstrijden moeten worden gespeeld rekening te
houden met de datum waarop die voorwedstrijden moeten zijn beëindigd.
De resultaten van die voorwedstrijden moeten op een door de CSC verstrekt
wedstrijdformulier worden vermeld, welk formulier uiterlijk op een door de CSC per
kampioenschap vastgestelde datum in haar bezit moet zijn.
Niet naleving van deze verplichtingen kan tot gevolg hebben dat de betrokken spelers niet
in aanmerking komen voor een plaats in de eindstrijd van het desbetreffende
kampioenschap.
Een district onder wiens verantwoordelijkheid voorwedstrijden zijn gespeeld, dient er
voor te zorgen dat gelijktijdig met het wedstrijdformulier alle tellijsten van de gespeelde
partijen naar de CSC worden gezonden.
Niet naleving van deze verplichting kan tot gevolg hebben dat gespeelde partijen als niet
gespeeld worden beschouwd.
Op de tellijsten dient duidelijk te zijn aangegeven in welke volgorde de partijen zijn
gespeeld.
Elke deelnemer aan voorwedstrijden dient het aantal vereiste partijen te spelen,
uitgezonderd in de ereklasse, waarin het bepaalde in het negende lid geldt.
Bij het vaststellen van de partijen dient als volgt te worden gehandeld:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Aantal te spelen partijen 6:
bij een poule van:
wordt gespeeld:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------negen spelers
1-2, 3-4, 5-7, 8-9, 6-7, 1-4, 2-3, 5-8, 9-6,
4-6, 1-8, 3-7, 9-2, 1-5, 3-6, 2-8, 5-9, 4-7,
2-5, 9-4, 1-7, 8-6, 3-5, 4-8, 1-6, 2-7 en 9-3
acht spelers
1-2, 3-4, 5-7, 6-8, 1-4, 2-3, 5-8, 6-7, 2-5,
4-6, 1-8, 3-7, 1-5, 4-7, 3-6, 2-8, 1-6, 2-7,
4-8, 3-5, 1-7, 2-6, 3-8 en 4-5
zeven spelers
een enkel rooster
zes spelers
een enkel rooster en
een extra partij tussen de nummers 1-2, 3-4 en 5-6.
vijf spelers
een enkel rooster en
een extra partij tussen de nummers 1-2, 2-3, 3-4, 4-5 en 5-1.
vier spelers
een dubbel rooster.
drie spelers
driemaal een enkel rooster
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Aantal te spelen partijen 4:
bij een poule van :
wordt gespeeld:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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negen spelers
acht spelers
zeven spelers
zes speler
vijf spelers
vier spelers
drie spelers

1-2, 3-4, 5-6, 1-4, 2-5, 3-6, 1-7, 2-8, 2-9,
3-7, 1-9, 3-8, 4-8, 5-7, 6-9, 4-7, 5-9 en 6-8
1-2, 3-4, 5-6, 1-4, 2-5, 3-6, 7-1, 8-5,
7-2, 8-6, 5-1, 2-6, 3-7, 4-8, 3-8 en 4-7
1-2, 3-4, 1-3, 2-4, 1-7, 2-6, 3-5,
1-6, 2-5, 3-7, 4-5, 7-6, 4-6 en 7-5
1-2, 3-4, 1-3, 2-4, 1-5, 4-6,
1-6, 4-5, 2-5, 3-6, 2-6 en 3-5
een enkel
een enkel rooster en
een extra partij tussen de nummers 1-2, en 3-4.
een dubbel rooster

* 8.

Indien twee of meer spelers van dezelfde vereniging in eenzelfde poule zijn ingedeeld,
moet het speelrooster zo mogelijk zodanig worden ingedeeld, dat die spelers eerst tegen
elkaar en daarna tegen spelers van andere verenigingen spelen.
9. Indien in een kampioenschap ereklasse voorwedstrijden moeten worden gespeeld, bepaalt
de CSC de wijze waarop die voorwedstrijden dienen te worden georganiseerd.
10. Een deelnemer aan voorwedstrijden is niet verplicht meer dan twee partijen achter elkaar
op eenzelfde dag te spelen. Moeten er meer dan twee partijen op eenzelfde dag gespeeld
worden, dan dient tussentijds een pauze van ten minste vijftien minuten te worden
vastgesteld.
11. Indien een deelnemer - ongeacht de reden - een partij niet speelt op de daarvoor
aangewezen datum en tijd, dan mag de betrokken wedstrijdleiding, na verkregen
toestemming van het betrokken districtsbestuur, die speler van verdere deelneming
uitsluiten, indien een goed verloop van de andere partijen in gevaar komt of kan komen.
Een aldus genomen besluit dient op het wedstrijdformulier te worden vermeld.
Indien een deelnemer, om welke reden dan ook uitvalt, dan worden de resultaten van de
door hem reeds gespeelde partijen geannuleerd en wordt een nieuw speelrooster
vastgesteld.
Met inachtneming van het bepaalde in het zevende lid moeten de overgebleven spelers
toch het aantal vereiste partijen spelen. Daarbij blijven de resultaten van de partijen die de
overgebleven spelers reeds tegen elkaar hebben gespeeld, gelden.
12. Indien een of meer deelnemers uitvallen en een nieuw speelrooster als in dit het elfde lid
bedoeld niet kan worden samengesteld omdat de voorwedstrijden dan niet voor de
vastgestelde datum kunnen worden beëindigd, dan dient als volgt te worden gehandeld:
a. de resultaten behaald in partijen tegen uitgevallen spelers blijven gelden. De
overgebleven spelers spelen dan zoveel partijen, totdat iedereen in totaal zes partijen
heeft gespeeld, dit in de eerste plaats tegen deelnemers tegen wie zij nog niet hebben
gespeeld en in de tweede plaats tegen de andere deelnemers, conform het bepaalde in
het zevende lid en met inachtneming van de daarin aangegeven onderlinge volgorde;
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*

b.

indien ook het in sub a bepaalde niet mogelijk is, dan wordt geacht dat een speler
voor elke niet gespeelde partij een gemiddelde heeft behaald, gelijk aan het algemeen
gemiddelde behaald in wel door hem gespeelde partijen. Voor elke niet gespeelde
partij worden hem als partijpunten toegekend het gemiddelde van de partijpunten in
alle door hem wel gespeelde partijen behaald.

ad artikel 6032, lid 2
Kan een district voorwedstrijden niet bij een van zijn leden-vereniging onderbrengen, dan is er
geen bezwaar tegen dat een buurdistrict die taak voor zijn rekening neemt.
Het district dat als eerste met de organisatie van die voorwedstrijden is belast, blijft echter
verantwoordelijk voor een goede gang van zaken.
ad artikel 6032, lid 8
Ook al doen clubgenoten in dezelfde poule aan voorwedstrijden mee, dan betekent dat nog niet
dat zij op de eerste dag van het spelen daarvan, alsmede op het daarvoor bestemde tijdstip,
aanwezig kunnen zijn. Beroepswerkzaamheden kunnen dit bijvoorbeeld beletten. Daarom is het
geen eis dat clubgenoten het eerst tegen elkaar spelen, alhoewel dat wel gewenst is.
ad artikel 6032, lid 12, sub b
VOORBEELD:
Een speler behaalt in vijf partijen een algemeen gemiddelde van 9.45 en 8 partijpunten. De 6e
partij kan hij buiten zijn schuld niet spelen.
Gemiddeld behaalde de speler 8 partijpunten : 5 partijen = 1,6 partijpunten. Voor de niet
gespeelde partij wordt het algemeen gemiddelde van 9.45 aangehouden en worden 1,6
partijpunten toegekend. In totaal behaalt de speler dus 9,6 partijpunten en een algemeen
gemiddelde van 9.45
Artikel 6033
Berekening resultaten van voorwedstrijden
1.

2.

Indien voorwedstrijden zijn gespeeld op biljarts kleiner dan 2.30 x 1.15 m worden de in
die voorwedstrijden behaalde algemeen gemiddelden als volgt herberekend; het aantal
gemaakte caramboles wordt met 10% verminderd en door het aantal gebruikte beurten
gedeeld.
Het aldus verkregen algemeen gemiddelde wordt toegepast bij de in dit artikel
opgenomen bepalingen.
Bij de berekening om tot de aanwijzing van de deelnemers aan een eindstrijd te komen,
wordt aan de in aanmerking komende deelnemer aan de voorwedstrijden een rangnummer
conform het bepaalde in het vijfde lid toegekend.
Bij het toekennen van rangnummers worden de resultaten buiten beschouwing gelaten
van:
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a.
b.
c.

3.

*

4.

5.

gedegradeerde en half-gedegradeerde spelers overeenkomstig artikel 6021-C;
spelers waarop het bepaalde in artikel 6021-A, lid 4, van toepassing is;
gepromoveerde spelers, die:
- ingevolge het bepaalde in artikel 6034, lid 3 en lid 6, geen recht van keuze hebben.
- hebben gekozen voor een direct ingaande promotie, zoals bepaald in artikel 6034,
lid 3 sub a.
Het rangnummer wordt verkregen door optelling van het volgnummer voor het aantal
behaalde partijpunten, zoals bepaald in het derde lid en het volgnummer voor het
behaalde algemeen gemiddelde, zoals bepaald in het vierde lid.
Aan de totalen van de beide volgnummers worden dan in oplopende volgorde
rangnummers toegekend.
Bepaling volgnummer behaalde partijpunten (kolom 1)
a. Aan de speler die de meeste partijpunten heeft behaald, wordt volgnummer 1
toegekend, aan de speler die op één na de meeste partijpunten heeft behaald, wordt
volgnummer 2 toegekend, enzovoort.
b. Hebben twee of meer spelers hetzelfde aantal partijpunten behaald, dan wordt hun
eenzelfde volgnummer toegekend.
Dit volgnummer wordt dan als volgt vastgesteld:
- te beginnen met het aan de beurt zijnde volgnummer wordt hetzelfde aantal
volgnummers als er spelers met een gelijk aantal partijpunten zijn, bij elkaar
opgeteld;
- de som van de opgetelde volgnummers wordt gedeeld door het aantal spelers met
eenzelfde aantal behaalde partijpunten;
- de uitkomst van de deling is het volgnummer dat vervolgens aan elk van die
spelers wordt toegekend.
Bepaling volgnummer behaald algemeen gemiddelde (kolom 2)
a. Aan de speler die het hoogste algemeen gemiddelde heeft behaald, wordt
volgnummer 1 toegekend, aan de speler die het op één na hoogste algemeen
gemiddelde heeft behaald, wordt volgnummer 2 toegekend, enzovoort.
b. Hebben twee of meer spelers hetzelfde algemeen gemiddelde behaald, dan worden
eerst hun algemeen gemiddelden opnieuw berekend, nu tot in vier decimalen
nauwkeurig. Hebben daarna twee of meer spelers nog steeds hetzelfde algemeen
gemiddelde, dan geschiedt de berekening en toekenning van het volgnummer zoals
dat in het derde lid voor eenzelfde aantal behaalde partijpunten is omschreven.
Bepaling van het rangnummer (kolom 3)
a. Van elke speler worden de volgnummers van kolom 1 en kolom 2 bij elkaar opgeteld.
Aan de verkregen totalen wordt in oplopende volgorde een rangnummer toegekend.
b. Aan de hand van de toegekende rangnummers worden de spelers in volgorde op een
lijst geplaatst, de speler met het laagste rangnummer als nummer 1, de speler met het
op één na laagste rangnummer als nummer 2, enzovoort.
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c.

Wordt aan twee of meer spelers hetzelfde rangnummer toegekend, dan wordt de
speler met het hoogste algemeen gemiddelde vóór de andere speler(s) geplaatst,
vervolgens de speler met het op één na hoogste algemeen gemiddelde, enzovoort.
Hebben twee of meer spelers hetzelfde algemeen gemiddelde, dan beslist het hoogste
aantal gemaakte caramboles door de betrokken spelers in de voorwedstrijden in totaal
gemaakt. Wordt ook dan nog geen beslissing bereikt, dan beslist de hoogste serie, zo
nodig een of meer steunseries.

ad artikel 6033, lid 3, sub b
VOORBEELD:
Twee spelers hebben 12 partijpunten, één speler 11 partijpunten, vijf spelers 10 partijpunten en
twee spelers 9 partijpunten.
In totaal gaat het om 10 spelers.
Had elke speler een verschillend aantal partijpunten behaald, dan had de speler met de meeste
partijpunten volgnummer 1 gekregen en de speler met de minste partijpunten volgnummer 10.
-

-

-

Twee spelers met 12 partijpunten, dat betekent dat de volgnummers 1 en 2 moeten worden
toegekend. 1 + 2 = 3 en dat gedeeld door 2 (aantal spelers) = 1½.
Beide spelers krijgen die 1½ als volgnummer.
Een speler met 11 partijpunten. Volgnummer 3 is aan de beurt en dat wordt aan deze
speler toegekend.
Vijf spelers met 10 partijpunten. Dat betekent dat de volgnummers 4,5,6,7 en 8 moeten
worden toegekend.
4 + 5 + 6 + 7 + 8 = 30 en dat gedeeld door 5 (aantal spelers) = 6. De vijf spelers krijgen
elk die 6 als volgnummer.
Men kan ook het hoogste en laagste cijfer bij elkaar optellen en dan door 2 delen (4 + 8 :
2). Men krijgt dan ook een 6.
Twee spelers met 9 partijpunten. Dat betekent dat de volgnummers 9 en 10 moeten worden
toegekend. 9 + 10 = 19 en dat gedeeld door 2 (aantal spelers) = 9½. Beide spelers krijgen
die 9½ als volgnummer.

Bij een gelijk algemeen gemiddelde (zie lid 4, sub b) wordt op precies dezelfde wijze het
volgnummer berekend.

Artikel 6034
Plaatsing in een eindstrijd
* 1.

Er worden zoveel spelers voor de eindstrijd aangewezen tot het totale aantal deelnemers,
dat aan de eindstrijd moet meedoen, wordt bereikt. Hiervoor komt als eerste de speler in
aanmerking aan wie volgens het bepaalde in artikel 6033, lid 5, het laagste rangnummer is
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* 2.

* 3.

* 4.

* 5.

toegekend, vervolgens de speler aan wie het op een na laagste rangnummer is toegekend,
enzovoort.
Indien een speler in de voorwedstrijden een algemeen gemiddelde behaalt dat gelijk is aan
of hoger dan de maximum algemeen gemiddelde grens van de klasse waarin werd
gespeeld van het desbetreffende kampioenschap, dan mag hij - mits dat algemeen
gemiddelde niet 20% of meer hoger (voor de spelsoorten driebanden en bandstoten 10%
of meer hoger) is dan de maximum algemeen gemiddelde grens van die klasse - kiezen
uit:
a. inschrijven voor het kampioenschap waarnaar hij is gepromoveerd, eventueel voor
een ander kampioenschap, indien zijn promotie hem daartoe het recht verleent, een en
ander mits dat inschrijven nog mogelijk is (direct ingaande promotie);
b. deelnemen aan de districtseindstrijd, gewestelijke of nationale eindstrijd van het
desbetreffende kampioenschap, indien hij daarvoor volgens het bepaalde in het eerste
lid in aanmerking komt en het bepaalde in het vijfde lid op hem niet van toepassing
is.
De rechten en plichten aan promotie verbonden worden dan van kracht nadat die
eindstrijd is gespeeld (uitgestelde promotie).
Heeft een speler, na promotie, het recht van keuze, zoals in het tweede lid omschreven, en
kiest hij voor het deelnemen aan de eindstrijd, dan mag hij in hetzelfde seizoen niet meer
inschrijven voor het kampioenschap waarnaar hij is gepromoveerd, ook al neemt hij door welke oorzaak ook - niet aan die eindstrijd deel.
Na beëindiging van zijn voorwedstrijden dient door een speler, indien hij volgens het
bepaalde in het tweede lid het recht van keuze heeft, direct op het in aanmerking komende
wedstrijdformulier te worden aangegeven welke keus hij maakt.
Wenst de speler in te schrijven voor het kampioenschap waarnaar hij is gepromoveerd,
dan dient hij in de daarvoor in aanmerking komende kolom van het wedstrijdformulier
zijn handtekening te plaatsen. Deze wens dient te worden gevolgd door een inschrijving
voor het kampioenschap, waarnaar hij is gepromoveerd volgens het bepaalde in artikel
6025.
Bedoelde inschrijving dient binnen drie dagen na beëindiging van de desbetreffende
voorwedstrijden te zijn geschied. Plaatst hij zijn handtekening niet dan wordt geacht dat
de speler heeft gekozen voor de mogelijkheid als aangegeven in het tweede lid, sub b.
In afwijking van het bepaalde in het tweede lid heeft een speler geen keus en gaat zijn
promotie derhalve direct in als:
a. van hem bij de aanvang van het onderdeel van een kampioenschap geen officieel
algemeen gemiddelde, vastgesteld volgens het bepaalde in artikel 6019, lid 2, lid 3 en
lid 4, bekend was;
b. hij voor de eerste keer na degradatie deelneemt aan de voorwedstrijden of, indien
geen voorwedstrijden worden gespeeld, voor de eerste keer na degradatie deelneemt
aan de eindstrijd van de klasse waarnaar hij is gedegradeerd.
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6.

Nadat het totale aantal deelnemers aan een eindstrijd is aangewezen, worden - eveneens
aan de hand van de rangnummers en op dezelfde wijze als in het eerste lid omschreven en
met inachtneming van het bepaalde in het tweede, vierde en vijfde lid - drie spelers als 1e,
respectievelijk 2e en 3e reserve aangewezen.

ad artikel 6034, lid 1
Het spelen van voorwedstrijden houdt niet in dat men - zo men daarvoor in aanmerking komt verplicht is aan de eindstrijd deel te nemen. Wil iemand wel aan de voorwedstrijden deelnemen,
maar niet aan de eindstrijd dan kan hij dit, door het plaatsen van zijn handtekening, op het
desbetreffende wedstrijdformulier kenbaar maken, dan wel aan de CSC apart schriftelijk
mededelen.
ad artikel 6034, lid 2
De mogelijkheid van kiezen nadat men in de voorwedstrijden boven de maximum algemeen
gemiddelde grens is gekomen, stoelt op de gedachte dat men iemand die voluit speelt niet mag
duperen.
VOORBEELD:
De maximum algemeen gemiddelde grens is 10.00.
Iemand speelt voluit en komt uit op een algemeen gemiddelde van 10.50. Mag hij niet kiezen, dan
mist hij de eindstrijd, maar hij mag wel in de hogere klasse spelen.
Iemand speelt "voorzichtig" en komt uit op 9.95.
Hij neemt aan de eindstrijd deel en behaalt daarin een algemeen gemiddelde van 10.50. Hij mag
ook in de hogere klasse spelen.
De eerste speler mist zijn eindstrijd, de tweede "voorzichtige" speler pakt door zijn handelen die
eindstrijd mee en komt uiteindelijk toch ook in diezelfde hogere klasse.
In Aanhangsel A worden in de kolom "tot" de getallen aangegeven om het berekenen van de
10%- of 20%-grens te vereenvoudigen.
Let wel: deze getallen behoren niet tot de klasse die op dezelfde regel wordt genoemd, maar
behoren tot de opvolgende klasse of spelsoort.
VOORBEELD:
de maximum grens van libre-klein vierde klasse is 1.69.
Om vast te stellen of de "20%-grens" al of niet is overschreden is de berekening: 1.70 + 20% =
2.04 eenvoudiger, dan gebruik te maken van het getal 1.69.
Is 2.04 of meer bereikt, dan is het recht op gebruikmaking van de 20%-regeling vervallen.
ad artikel 6034, lid 3
Het is het een of het ander na de promotie: kiezen voor direct ingaande promotie of voor
uitgestelde promotie.
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Proberen (lukt het niet in de eindstrijd te komen, dan maar in de hogere klasse doorgaan) is niet
aanvaardbaar.
Daarom dient men tot het volgende seizoen te wachten als men wel voor de eindstrijd heeft
gekozen, ook al blijkt nadien dat men - al dan niet vrijwillig - niet aan de eindstrijd kan of wil
deelnemen.
ad artikel 6034, lid 4
Zo spoedig mogelijk na het verstrijken van de periode waarin de voorwedstrijden moeten worden
gespeeld, dienen de organisatoren van, en de deelnemers aan de eindstrijd te worden
geïnformeerd.
Het is niet aanvaardbaar dat tijd verloren gaat omdat zou moeten worden gewacht op het bekend
worden van de keuze van de spelers die in de voorwedstrijden boven de maximum algemeen
gemiddelde grens hebben gespeeld. In veel gevallen ziet een speler dat resultaat wel aankomen
en kan hij zich vooraf beraden over wat hij zal doen. Daarom kan hij zijn besluit ook direct
bekendmaken. Wenst een speler in te schrijven voor het kampioenschap waarnaar hij is
gepromoveerd, dan is het plaatsen van een handtekening op het wedstrijdformulier niet
voldoende voor het deelnemen aan het kampioenschap waarnaar hij is gepromoveerd.
Hij dient altijd in te schrijven voor dat kampioenschap.
ad artikel 6034, lid 5
Volgens het bepaalde in artikel 6001, lid 3, sub m en sub n bestaat een kampioenschap uit
maximaal twee onderdelen, te weten: een voorwedstrijd en een eindstrijd en volgens het bepaalde
in artikel 6019, lid 2 wordt een officieel algemeen gemiddelde vastgesteld aan de hand van de
resultaten, die een speler heeft behaald in een onderdeel van een kampioenschap.
Er is geen onderscheid tussen zogenaamde "nieuwe" spelers en gedegradeerde spelers. Voor
beiden geldt, dat de 10%-, respectievelijk 20%-regeling na het spelen van voorwedstrijden niet
van toepassing is. Zij hebben derhalve geen recht van keuze.
In de op die voorwedstrijden volgende eindstrijd hebben zij een officieel vastgesteld algemeen
gemiddelde en geldt de 10%-/20%-regeling wel. Zij hebben derhalve nu wel recht van keuze.
Indien geen voorwedstrijden worden gespeeld en een "nieuwe" of een gedegradeerde speler
direct in de eindstrijd van een district of een gewest wordt geplaatst, dan heeft hij nog geen
officieel vastgesteld algemeen gemiddelde, want hij neemt dan voor de eerste keer aan een
onderdeel van een kampioenschap deel. In dit geval geldt de 10%-/20%-regeling niet en heeft hij
geen recht van keuze.
Artikel 6035
Eindstrijd
1.

Indien het aantal deelnemers aan een eindstrijd minder is dan het voor die eindstrijd door
de CSC bepaalde aantal, dan kan de CSC andere spelers voor dat deelnemen uitnodigen,
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* 2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

totdat het desbetreffende aantal deelnemers is bereikt, tenzij het bestuur op verzoek van
de CSC, besluit of heeft besloten dat minder dan dat aantal, maar ten minste vier,
deelnemers zullen worden aangewezen.
Indien de CSC, ingevolge het bepaalde in het eerste lid , andere spelers uitnodigt voor het
deelnemen aan een eindstrijd - uitgezonderd een eindstrijd in de ereklasse - worden in de
eerste plaats spelers uitgenodigd die aan de voorwedstrijden van hetzelfde kampioenschap
hebben deelgenomen en in hetzelfde seizoen zijn gepromoveerd uit de daaronder liggende
klasse(n). Vervolgens komen zij in aanmerking, die half zijn gedegradeerd, waarbij de
speler met het hoogst behaalde algemeen gemiddelde in die voorwedstrijden als eerste
wordt uitgenodigd.
Zo nodig kunnen daarna spelers worden uitgenodigd op grond van in hetzelfde seizoen
behaalde resultaten in de direct daaronder liggende klasse. Is het gewenste aantal dan nog
niet bereikt, dan kunnen spelers worden uitgenodigd op grond van behaalde resultaten in
andere spelsoorten. Geen lid heeft enig recht op een uitnodiging. Worden spelers
uitgenodigd dan dient wel de in dit artikel aangegeven volgorde te worden aangehouden.
Een lid die voor het desbetreffende kampioenschap had kunnen inschrijven, dit echter niet
heeft gedaan, wordt niet uitgenodigd.
Spelers die op uitnodiging aan een eindstrijd deelnemen, kunnen op grond van de door
hen in die eindstrijd behaalde resultaten wel promoveren, maar niet degraderen.
Wordt een eindstrijd begonnen met vijf of meer spelers, dan wordt in die eindstrijd een
enkel rooster gespeeld.
Wordt een eindstrijd begonnen met vier spelers, dan wordt in die eindstrijd een dubbel
rooster gespeeld, uitgezonderd in de spelsoort vijfkamp en driekamp persoonlijk waarin
een enkel rooster wordt gespeeld.
De CSC is bevoegd - incidenteel of permanent - voor daartoe aangewezen
kampioenschappen een andere wijze van spelen van de partijen voor te schrijven.
Voor de aanvang van een eindstrijd worden de spelers volgens hun algemeen gemiddelde,
dat zij in de voorwedstrijden hebben behaald, gerangschikt Hebben twee of meer spelers
eenzelfde algemeen gemiddelde, ook nadat dit tot in vier decimalen is berekend, dan
bepalen hun hoogste series, zo nodig hun steunseries, hun onderlinge volgorde.
Wordt een reservespeler alsnog als deelnemer aangewezen, dan wordt hij overeenkomstig
zijn algemeen gemiddelde in de voorwedstrijden behaald ingedeeld, ook al worden
daardoor andere deelnemers hoger, of lager geplaatst.
Voor eindstrijden met acht deelnemers kan het speelrooster worden vastgesteld volgens
het systeem Avé.
Voor eindstrijden met acht deelnemers of een willekeurig ander aantal deelnemers kan het
speelrooster worden vastgesteld volgens het systeem De Bruijn.
In Bijlage III wordt een handleiding gegeven voor toepassing van het systeem Avé en in
Bijlage IV wordt een handleiding gegeven voor toepassing van systeem De Bruijn.
De CSC is bevoegd te besluiten, dat een eindstrijd niet volgens een in het vorig lid
genoemd systeem, maar volgens een ander bepaald systeem moet worden gespeeld.
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* 9.

De aanvangstijd van elke ronde moet zodanig worden vastgesteld dat een deelnemer zich
gedurende ten minste vijftien tot dertig minuten kan ontspannen.
10. Indien een deelnemer aan een eindstrijd, door welke reden dan ook, een partij niet wil of
kan uitspelen, dan is de wedstrijdleiding van die eindstrijd bevoegd, na verkregen
toestemming van het aangewezen lid van het bestuur, die speler het verder spelen te
ontzeggen.
Valt een deelnemer aan een eindstrijd, door welke reden dan ook uit, dan worden de
resultaten in tegen hem gespeelde partijen behaald ongeldig verklaard.
Een eventueel in een van die partijen gemaakt, verbeterd of geëvenaard record kan wel
door de CSC worden erkend.
* 11. Het klassement van een eindstrijd, waarbij ook de kampioen wordt aangewezen, wordt als
volgt samengesteld:
a. de spelers worden gerangschikt aan de hand van de door hen behaalde partijpunten.
De speler met de meeste partijpunten als nummer 1, de speler met de op een na
meeste partijpunten als nummer 2, enzovoort;
b. de spelers met een gelijk aantal partijpunten worden gerangschikt in volgorde van het
behaalde algemeen gemiddelde, dat zonodig in meer dan vier decimalen wordt
berekend;
c. de spelers waarvoor ingevolge het bepaalde in a en b geen beslissing is bereikt
worden gerangschikt volgens het behaalde hoogste particulier gemiddelde;
d. de spelers voor wie ingevolge het bepaalde onder a, b en c geen beslissing is bereikt
worden gerangschikt naar de hoogste series, zonodig gevolgd door hoogste
steunseries.
e. de spelers waarvoor ingevolge van het bepaalde onder a, b, c en d geen beslissing is
bereikt worden gerangschikt door loting.
ad artikel 6035, lid 2
De voorkeur gaat ernaar uit, om in eerste instantie die spelers uit te nodigen, die in hetzelfde
seizoen zijn gepromoveerd naar de desbetreffende klasse, maar in de voorwedstrijden van de
hogere klasse onder de minimumgrens zijn geëindigd. Van deze spelers is het zeker dat zij nog
twee jaar mogen inschrijven voor de klasse, waarnaar ze gepromoveerd zijn. Dit op grond van
artikel 6021 A lid 4.
Van spelers die reeds half gedegradeerd zijn is het daarentegen niet zeker of zij nog langer dan
één jaar in die klasse zullen kunnen deelnemen.
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ad artikel 6035, lid 9
Als er bij de aanvang van de laatste ronde nog maar twee titelkandidaten zijn en deze spelen in
die ronde tegen elkaar, dan is het niet prettig als de afsluiting van het kampioenschap (het
uitroepen van de kampioen inbegrepen) moet wachten op de afloop van de partij die op het
andere biljart wordt gespeeld.
Het resultaat van die partij is immers hoofdzakelijk nog maar voor de daarbij betrokken spelers
van belang. Bovendien kan die partij - door felicitaties en luidruchtigheid bij het andere biljart ernstig worden geschaad. Begint de beslissende partij wat later, dan kan men wellicht deze
omstandigheid voorkomen.
ad artikel 6035, lid 11
VOORBEELDEN
ad sub a: rangschikking volgens de behaalde partijpunten
Speler A 12 partijpunten, algemeen gemiddelde 4.80
Speler B 11 partijpunten, algemeen gemiddelde 4.60
Speler C 10 partijpunten, algemeen gemiddelde 4.70
enzovoort.

1
2
3

ad sub b: twee of meer spelers hebben een gelijk aantal behaalde partijpunten
Speler A 11 partijpunten, algemeen gemiddelde 4.80
1
Speler B 11 partijpunten, algemeen gemiddelde 4.79
2
Speler C 8 partijpunten, algemeen gemiddelde 4.6696
3
Speler D 8 partijpunten, algemeen gemiddelde 4.6693
4
enzovoort
ad sub c: twee of meer spelers hebben een gelijk aantal behaalde partijpunten en ook een
zelfde algemeen gemiddelde
Speler A 14 partijpunten, algemeen gemiddelde 4.80
1
Speler B 11 partijpunten, algemeen gemiddelde 4.3333
2
zijn beste partij met een gemiddelde van 6.00
Speler C 11 partijpunten, algemeen gemiddelde 4.3333
3
zijn beste partij met een gemiddelde van 5.50
Speler D 8 partijpunten, algemeen gemiddelde 4.90
4
enzovoort.
ad sub d: twee of meer spelers hebben een gelijk aantal behaalde partijpunten, een zelfde
algemeen gemiddelde en ook een zelfde particulier gemiddelde
Speler A 12 partijpunten, algemeen gemiddelde 4.83333
1
zijn beste partij met een gemiddelde van 6.00 en zijn hoogste serie 45
Speler B 12 partijpunten, algemeen gemiddelde 4.83333
2
zijn beste partij met een gemiddelde van 6.00 en zijn hoogste serie 40
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Speler C 10 partijpunten, algemeen gemiddelde 4.90
3
enzovoort.
Hebben de spelers A en B ook dezelfde hoogste serie, speler A daarbij nog een andere serie van
bij voorbeeld 40 en speler B nog een serie van bij voorbeeld 42, dan wordt speler B boven speler
A geplaatst, omdat zijn steunserie hoger is.
Artikel 6036
Publicatie resultaten
1.

Zo spoedig mogelijk publiceert de CSC de resultaten behaald in de voorwedstrijden en
eindstrijden van kampioenschappen die onder haar auspiciën zijn gespeeld in de Officiële
Mededelingen. De CSC is bevoegd die resultaten tegen het einde van het desbetreffende
seizoen in een of meer publicaties bekend te maken.

Pagina 68 van 115

WR 1 aug. 2011

KONINKLIJKE NEDERLANDSE
BILJARTBOND

Artikel 6037
Imperatieve en semi-imperatieve kampioenschappen
1.

2.

3.

De eindstrijden van de imperatieve en semi-imperatieve kampioenschappen, genoemd in
Aanhangsel A van dit reglement, worden op dezelfde wijze gespeeld als voor de nietimperatieve kampioenschappen is bepaald.
Tot het deelnemen aan een nationale eindstrijd van een imperatief of semi-imperatief
kampioenschap zijn gerechtigd de spelers die in de overeenkomstige gewestelijke
kampioenschappen de titel van gewestelijk kampioen hebben behaald.
Is de gewestelijke kampioen verhinderd aan de eindstrijd deel te nemen, danwel
uitgesloten van deelname, dan is de tweede aankomende, eventueel de derde aankomende,
enzovoort van hetzelfde gewestelijke kampioenschap gerechtigd aan de nationale
eindstrijd deel te nemen.
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HOOFDSTUK IV
PERSOONLIJKE DISTRICTSKAMPIOENSCHAPPEN

Artikel 6038
Districtskampioenschappen
1.

2.

Districtsbesturen kunnen namens de KNBB vereniging Carambole persoonlijke
districtskampioenschappen in de erkende spelsoorten organiseren, in dit hoofdstuk verder
aangeduid met kampioenschappen.
De winnaar van een kampioenschap verkrijgt de titel van districtskampioen, onder
toevoeging van de aanduiding van het seizoen, de naam van het district, alsmede van de
spelsoort en klasse waarin die titel wordt behaald.
Artikel 6039
Districtswedstrijdkalender

1.

2.
3.

Tijdig vóór de aanvang van een seizoen stelt een districtsbestuur een
districtswedstrijdkalender vast. In deze kalender dienen alle door een districtsbestuur
ingestelde en door dat bestuur of een zijner verenigingen te organiseren
kampioenschappen te worden opgenomen.
In de wedstrijdkalender als in het eerste lid bedoeld, dienen in elk geval de imperatieve
kampioenschappen als bedoeld in Aanhangsel A van dit reglement te worden opgenomen.
Districtskampioenschappen mogen geen storende invloed hebben op internationale,
nationale of gewestelijke kampioenschappen.
Artikel 6040
Organisatie kampioenschappen

* 1.

a.

*

b.

Een kampioenschap kan door een districtsbestuur zelf worden georganiseerd of de
organisatie kan worden opgedragen aan een onder dat district ressorterende
vereniging;
Een vereniging waarvan een of meer spelers voor een van de door het district te
organiseren kampioenschappen hebben ingeschreven, is verplicht, indien het
betreffende districtsbestuur dat verlangt, voorwedstrijden en / of eindstrijden te
organiseren, ook als deze betrekking hebben op andere kampioenschappen dan
waarvoor is ingeschreven;
Niet voldoen aan verplichting als omschreven in de vorige alinea kan tot gevolg
hebben dat spelers van die vereniging van het deelnemen aan kampioenschappen

Pagina 70 van 115

WR 1 aug. 2011

KONINKLIJKE NEDERLANDSE
BILJARTBOND

2.
* 3.

* 4.

worden uitgesloten en / of kan aan de in gebreke blijvende vereniging een sanctie of
heffing als gevolg van administratief verzuim worden opgelegd;
c. Bij het vaststellen van de datums van eindstrijden dient rekening te worden gehouden
met de datums van de overeenkomstige gewestelijke kampioenschappen, zoals die
door de desbetreffende gewestelijke commissie zijn vastgesteld.
Met toestemming van het districtsbestuur mogen kampioenschappen worden gespeeld op
biljarts kleiner dan 2.30 x 1.15 m, echter niet kleiner dan 2.00 x 1.00 m.
a. Indien voor een kampioenschap minder deelnemers dan het beoogde aantal hebben
ingeschreven en het districtsbestuur door aanvulling tot dat beoogde aantal wil
komen, dienen daarvoor in de eerste plaats spelers, in volgorde van het hoogste
algemeen gemiddelde, te worden uitgenodigd, die in het desbetreffende seizoen uit de
direct daaronder liggende klasse zijn gepromoveerd en geen recht van keuze hadden
als bedoeld in artikel 6034, lid 2.
Is het beoogde aantal dan nog niet bereikt, dan dienen spelers uit deze direct
daaronder liggende lagere klasse, te beginnen met de speler met het hoogste
algemeen gemiddelde, te worden uitgenodigd.
Spelers die voor het desbetreffende kampioenschap hadden kunnen inschrijven en
dat, om welke reden dan ook, niet hebben gedaan, worden niet uitgenodigd.
b. Een aanvulling van het beoogde aantal kan niet geschieden voor de laagste klasse van
een spelsoort.
b1 Wanneer er geen mogelijkheid is om een districtsfinale te organiseren, omdat er maar
één of twee deelnemers zijn, mag in het uiterste geval een deelnemer met een
officieel competitiemoyenne worden afgevaardigd naar het gewestelijk
kampioenschap. Uiteraard moet de desbetreffende speler zich wel hebben
ingeschreven hebben voor dit kampioenschap.
c. Wordt de kampioen of de als afgevaardigde naar het vervolgkampioenschap
aangewezen speler uit een lagere klasse, na te zijn uitgenodigd voor het deelnemen
aan een kampioenschap in een hogere klasse, ook kampioen of aangewezen als
afgevaardigde naar het vervolgkampioenschap van die hogere klasse, dan verliest die
speler daardoor het recht op het deelnemen aan het gewestelijke en/of nationale
kampioenschap in die lagere klasse.
Om in aanmerking te komen voor afvaardiging naar het het gewestelijk
kampioenschap zal dit in eerste instantie op basis zijn van de resultaten in de
eindstrijd op districtsniveau.
Indien er sprake is van te weinig inschrijvingen binnen een district om een eindstrijd
te kunnen organiseren dan mag men:
- een eindstrijd gezamenlijk met een of meerdere andere districten organiseren.
- ook spelers naar het gewest afvaardigen mits deze spelers beschikken over een
“officieel”competitie moyenne in de desbetreffende spelsoort van het
kampioenschap.
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5.

6.

7.

Voor spelers die op deze basis worden afgevaardigd is het dan vanzelfsprekend dat de
10%/20% regel van toepassing is tijdens het gewestelijk kampioenschap, immers dit is
dan hun eerste onderdeel van het kampioenschap. (zie ook WR 6035)
De uitslagen van voorwedstrijden en eindstrijden dienen voor een door de gewestelijke
wedstrijdleider bekendgemaakte datum en op een door hem vastgestelde wijze aan het
gewest, waaronder het district ressorteert, te worden opgegeven.
Hierbij dient een district niet alleen op te geven welke speler voor het desbetreffende
gewestelijke kampioenschap is aangewezen, maar gelijktijdig ook de gegevens te
verstrekken van een of meer spelers - dit naar gelang de gewestelijke wedstrijdleider dit
verlangt - die eventueel ook voor deelneming in aanmerking kunnen komen.
a. Een districtsbestuur is bevoegd te bepalen dat - in afwijking van het bepaalde in
artikel 6032, lid 6 - in voorwedstrijden van persoonlijke districtskampioenschappen
elke deelnemer vier partijen dient te spelen. Wordt van deze bevoegdheid gebruik
gemaakt, dan is het bepaalde in de artikelen 6019, lid 3 (officieel vaststellen
algemeen gemiddelde), 6021-A, lid 2 (promotie) en 6021-C, lid 4 (degradatie) op de
resultaten in vier partijen behaald, van toepassing.
b. bij het vaststelen van de partijen dient als volgt te worden gehandeld:
------------------------------------------ -------------bij een poule van:
wordt gespeeld:
------------------------------------------ -------------vijf spelers
een enkel rooster
vier spelers
een enkel rooster en
een extra partij tussen nummers 1 – 2 en 3 – 4.
drie spelers
een dubbel rooster
Het districtsbestuur kan in voorwedstrijden van persoonlijke districtskampioenschappen
van de laagste klassen een maximaal aantal te spelen beurten vaststellen.
Deze bepaling geldt uitsluitend voor de organisatie van voorwedstrijden en is op
eindstrijden niet van toepassing.
Wordt een beurtenlimiet toegepast en heeft de speler die de partij is begonnen het
maximale aantal beurten gespeeld, dan worden voor de tweede speler de ballen in de
beginpositie geplaatst voor de gelijkmakende beurt.
Winnaar van de partij is de speler met de meeste caramboles. Eindigen beide spelers met
een gelijk aantal caramboles, dan is er van remise sprake.
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ad artikel 6040, lid 1 sub a
Voor het kunnen organiseren van een gewestelijk kampioenschap moet het bestuur van een
gewest op tijd de nodige gegevens in zijn bezit hebben. Die gegevens kunnen pas bekend worden
als het desbetreffende districtskampioenschap is gespeeld. Het is duidelijk dat een
districtsbestuur ervoor moet zorgen dat zijn kampioenschappen op datums zijn beëindigd die het
in staat stelt de gewestelijk ecommissie op tijd te informeren.
Doet het districtsbestuur dat niet, dan loopt het de kans dat de gewestelijke commissie moet
besluiten de kampioen of een andere speler van dat district uit te sluiten van het deelnemen aan
het desbetreffende gewestelijke kampioenschap.
ad artikel 6040, lid 1 sub b
Het is mogelijk dat een groot deel van de leden uitkomen in dezelfde klasse. Dit zou een reden
kunnen zijn dat zij niet voldoende leden over houden voor de organisatie van voorwedstrijden
en/of eindstrijd. In dat geval kunnen zij de organisatie van andere kampioenschappen
opgedragen krijgen.
ad artikel 6040, lid 3
Het uitnodigen van spelers om toch een kampioenschap te kunnen organiseren ingeval, om welke
reden dan ook, een onvoldoende aantal inschrijvingen is gedaan, dient in deze volgorde te
geschieden. Spelers die aan het overeenkomstige daaronder liggende kampioenschap hebben
deelgenomen en volgens het bepaalde in artikel 6034, lid 2 de keuze hadden tussen het
deelnemen aan de eindstrijd van dat kampioenschap en het deelnemen aan het daarop volgende
hogere kampioenschap mogen niet worden uitgenodigd. Immers, deze spelers hadden het recht
om voor het daarop volgende kampioenschap in te schrijven, maar hebben - om welke reden dan
ook - dat niet gedaan. Deze spelers toch uitnodigen zou bovendien in strijd zijn met artikel 6034,
lid 3 en artikel 6035, lid 2.
ad artikel 6040, lid 4 sub a
Vaak wordt gedacht dat aan een kampioenschap altijd 8 spelers moeten deelnemen. Niets is
minder waar. Het maximum aantal deelnemers is bij voorkeur acht, maar niet bij reglement
vastgelegd.
Artikel 6041
Overige bepalingen kampioenschappen
1.
* 2.

Voor zover niet anders is bepaald gelden voor districtskampioenschappen de bepalingen
opgenomen in Hoofdstuk III, een en ander voor zover toepassing daarvan mogelijk is.
Heeft een speler in de voorwedstrijden een algemeen gemiddelde behaald dat 20% of
meer hoger (voor de spelsoorten driebanden en bandstoten 10% of meer hoger) is dan de
maximum algemeen gemiddelde grens van het desbetreffende kampioenschap, dan mag
deze speler niet deelnemen aan de eindstrijd van hetzelfde kampioenschap.
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3.

4.

5.

Heeft een speler in de voorwedstrijden een algemeen gemiddelde behaald dat hoger is dan
de voor dat kampioenschap vastgestelde maximum algemeen gemiddelde grens en die
overschrijding weliswaar minder dan 20% (voor de spelsoorten driebanden en bandstoten
minder dan 10%) is, doch het bepaalde in artikel 6034, lid 5 op hem van toepassing is,
dan heeft hij evenmin recht op deelneming aan de eindstrijd van dat kampioenschap.
Organiseert een district geen voorwedstrijden omdat het aantal ingeschreven spelers gelijk
is aan of minder dan het aantal deelnemers aan de desbetreffende eindstrijd, waardoor
deze spelers rechtstreeks in de eindstrijd worden geplaatst, dan zijn de bepalingen van
artikel 6021-C, van toepassing op de resultaten in die eindstrijd behaald.
Voor imperatieve en andere kampioenschappen stelt de KNBB vereniging Carambole op
aanvraag en voor rekening van het district zilverkleurige kampioensmedailles
beschikbaar. Het aanvragen dient te geschieden vóór een door het bestuur
bekendgemaakte datum en op een door haar voorgeschreven wijze. Het districtsbestuur
reikt een kampioensmedaille uit op de laatste dag van een eindstrijd, dan wel tijdens een
door dit bestuur vast te stellen gelegenheid.
Indien een districtsbestuur het noodzakelijk of wenselijk acht van de bepalingen van dit
reglement af te wijken, dan dient het daartoe schriftelijk en gemotiveerd aan de CSC
toestemming te vragen.
Daarbij geldt dat een gegeven toestemming nimmer enige invloed mag hebben op de
organisatie van gewestelijke of nationale kampioenschappen.
Indien de CSC geen toestemming wil geven, dan deelt zij aan het verzoekende district
haar motieven mede.
De afwijkende bepalingen mogen niet ingaan tegen de geest van dit reglement en dienen
voor de sluiting van de inschrijving van het desbetreffende kampioenschap in een
officiële districtsmededeling bekend te zijn gemaakt.

ad artikel 6041, lid 2
VOORBEELD berekening:
De minimum algemeen gemiddelde grens van het libre-klein tweede klasse is 2.50. Daarvan 20%
is 0.50, totaal 3.00.
Behaalt een speler in de derde klasse een algemeen gemiddelde van 3.00 of hoger, dan mag hij
niet worden afgevaardigd naar het desbetreffende gewestelijke kampioenschap.
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HOOFDSTUK V
PERSOONLIJKE GEWESTELIJKE KAMPIOENSCHAPPEN

Artikel 6042
Gewestelijkekampioenschappen
1.

Een gewestelijke commissies kan namens de vereniging Carambole persoonlijke
gewestelijke kampioenschappen in de erkende spelsoorten organiseren, in dit hoofdstuk
verder aangeduid met kampioenschappen.

2.

De winnaar van een kampioenschap verkrijgt de titel van gewestelijk kampioen, onder
toevoeging van de aanduiding van het seizoen, de naam van het gewest, eventueel van de
afdeling van dat gewest alsmede van de spelsoort en klasse, waarin die titel wordt
behaald.
Artikel 6043
Gewestelijk wedstrijdkalender

1.

2.

Tijdig voor de aanvang van een seizoen stelt de gewestelijke commissie een gewestelijk
wedstrijdkalender samen. In deze kalender dienen alle door een gewestelijke commissie
ingestelde en door of namens die commissie te organiseren kampioenschappen te worden
opgenomen.
In de wedstrijdkalender als in het eerste lid bedoeld, dienen in elk geval de imperatieve en
semi-imperatieve kampioenschappen, zoals bepaald in Aanhangsel A van dit reglement,
te worden opgenomen.
Artikel 6044
Organisatie kampioenschappen

* 1.

2.

Een kampioenschap kan door een gewestelijke commissie zelf worden georganiseerd of
de organisatie kan worden opgedragen aan een district dat onder het gewest ressorteert.
Bij het vaststellen van de datums van kampioenschappen dient rekening te worden
gehouden met de datums van de overeenkomstige nationale eindstrijden zoals die door de
CSC zijn vastgesteld. Gewestelijke kampioenschappen mogen geen storende invloed
hebben op officiële internationale en nationale wedstrijden.
Ten behoeve van het wedstrijdwezen worden de districten van een gewest in twee
verschillende afdelingen ondergebracht.
De betrokken gewestelijke commissie zorgt voor de indeling, welke óf voor het gehele
seizoen óf per kampioenschap kan gelden.

Pagina 75 van 115

WR 1 aug. 2011

KONINKLIJKE NEDERLANDSE
BILJARTBOND

* 3.

4.

* 5.

6.

*

Aan een kampioenschap dienen ten minste vier en ten hoogste acht spelers deel te nemen.
Tijdig voordat de overeenkomstige eindstrijden van de districtskampioenschappen
worden gespeeld, deelt een gewestelijke commissie zijn districten mede hoeveel
deelnemers een district voor een kampioenschap mag aanwijzen.
In afwijking van het bepaalde in de eerste zin van dit lid kan het bestuur een gewestelijke
commissie toestemming verlenen meer dan acht spelers aan een kampioenschap te laten
deelnemen. Ieder gewest kan bepalen op welke wijze aanvulling geschiedt.
Indien te weinig deelnemers worden aangewezen en aan het bepaalde inhet derde lid ,
eerste alinea, niet kan worden voldaan, wordt een kampioenschap niet per afdeling, maar
per gewest georganiseerd.
Tot het deelnemen aan een kampioenschap is de speler gerechtigd die in hetzelfde seizoen
aan het overeenkomstige districtskampioenschap heeft deelgenomen en door zijn
districtsbestuur, overeenkomstig de wijze als in artikel 6040, lid 5, omschreven, aan de
gewestelijke commissie is opgegeven.
Voor het opgeven komt de winnaar van het desbetreffende districtskampioenschap in
aanmerking, ook al is hij (half) gedegradeerd, met inachtneming van het bepaalde in
artikel 6040, lid 3 sub c. Is het in de voorafgaande zin vermelde niet van toepassing, dan
kan het bepaalde in artikel 6040, lid 4, worden toegepast. Kan of mag die winnaar niet aan
het kampioenschap deelnemen, dan komt - onder dezelfde beperkende voorwaarden - de
als tweede, respectievelijk als derde, enzovoort geëindigde speler voor een aanwijzing in
aanmerking.
Indien er geen districtsfinale heeft kunnen plaatsvinden omdat er maar eén of twee
inschrijvingen waren, is onder bepaalde voorwaarden toch afvaardiging mogelijk. De
ingeschrevene moet dan een officieel competitiemoyenne bezitten en zich hebben
ingeschreven voor de klasse..
In afwijking van het bepaalde in het vijfde lid komt niet voor het deelnemen aan een
gewestelijk kampioenschap in aanmerking:
a. hij, die in het eerste onderdeel van het overeenkomstige districtskampioenschap een
algemeen gemiddelde heeft behaald dat 20% of meer hoger (voor spelsoorten
driebanden en bandstoten 10% of meer hoger) is, dan de maximum algemeen
gemiddelde grens van het desbetreffende gewestelijke kampioenschap;
b. hij, die in het eerste onderdeel van het overeenkomstige districtskampioenschap een
algemeen gemiddelde heeft behaald dat hoger is, dan de maximum algemeen
gemiddelde grens van het desbetreffende gewestelijke kampioenschap indien:
- van hem bij de aanvang van het eerste onderdeel van dat kampioenschap geen
officieel algemeen gemiddelde, vastgesteld volgens het bepaalde in artikel 6019,
lid 2, lid 3 en lid 4, bekend was;
- hij voor de eerste keer na degradatie deelneemt aan het kampioenschap van de
klasse waarnaar hij is gedegradeerd;
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c.

degene, die in het overeenkomstige districtskampioenschap op biljarts kleiner dan
2.30 x 1.15 m heeft gespeeld en waarop de bepalingen opgenomen in bepaling in sub
a en sub b van dit lid kunnen worden toegepast, nadat zijn algemeen gemiddelde,
overeenkomstig het bepaalde in artikel 6021 A, lid 1, tweede alinea is herberekend.
Spelers, die ondanks het bepaalde in artikel 6041, lid 2 ten onrechte tot een eindstrijd
van een districtskampioenschap werden toegelaten, mogen niet aan het
desbetreffende kampioenschap deelnemen.

ad artikel 6044, lid 1
Wat in artikel 6040, lid 1 voor de districten is bepaald jegens gewestelijke kampioenschappen,
geldt in dezelfde mate voor het gewest jegens de nationale kampioenschappen.
ad artikel 6044, lid 3
Indien op basis van de evenredige vertegenwoordiging districten afgevaardigden naar
gewestelijke kampioenschappen mogen aanwijzen, dan dienen die districten er voor te zorgen dat
de gegevens tijdig in het bezit van de gewesten komen. De gewestelijke commissies op hun beurt
dienen er weer voor te zorgen dat de districten op tijd over de nodige informatie kunnen
beschikken.
ad artikel 6044, lid 5
Met de tekst "kan of mag die winnaar niet aan het kampioenschap deelnemen, ....." wordt in dit
artikel uitsluitend bedoeld:
het overschrijden van de maximale algemeen gemiddelde grens, eventueel verhoogd door
toepassing van de 10%- of 20%-regeling.
Indien op de winnaar of op een andere aangewezen deelnemer het bepaalde in artikel 6021-C, lid
5 (degradatie) van toepassing is, wordt inschrijving voor het vervolgkampioenschap niet
verhinderd.
ad artikel 6044, lid 6 sub b
Worden geen voorwedstrijden gespeeld dan is het gestelde in sub a en sub b van dit artikel van
toepassing in de eindstrijd.
Artikel 6045
Overige bepalingen kampioenschappen
1.

Per afdeling wijst een gewestelijke commissie de winnaar van een kampioenschap aan
voor het deelnemen aan het overeenkomstige nationale kampioenschap.
Wordt een kampioenschap niet per afdeling van het gewest, maar per gewest gespeeld,
dan komt ook de als nummer 2 geëindigde speler voor een aanwijzing in aanmerking.
Kan of mag de winnaar - eventueel de als nummer 2 geëindigde speler - niet aan het
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2.
3.

4.

5.

6.
7.

nationale kampioenschap deelnemen, dan komt de als tweede, eventueel de als derde,
enzovoort geëindigde speler voor die aanwijzing in aanmerking.
Een kampioenschap moet worden gespeeld op biljarts van 2.30 x 1.15 m.
De kampioenschappen libre-klein 4e, 5e en 6e klasse alsmede de laagste klasse van het
driebanden-klein en bandstoten-klein mogen op ten minste twee dagen worden gespeeld.
De overige kampioenschappen mogen op ten minste drie dagen worden gespeeld.
Voor een gewestelijk kampioenschap geldt, dat op één speeldag niet meer dan vier ronden
gespeeld mogen worden.
Voor de imperatieve en semi-imperatieve kampioenschappen stelt de KNBB vereniging
Carambole op aanvraag en voor zijn rekening goudkleurige kampioensmedailles
beschikbaar. Op aanvraag en tegen betaling worden soortgelijke medailles voor alle
andere kampioenschappen beschikbaar gesteld. Het aanvragen dient te geschieden vóór
een door het bestuur bekendgemaakte datum en op een door haar voorgeschreven wijze.
De gewestelijke commissie reikt een kampioensmedaille op de laatste dag van een
kampioenschap uit, dan wel tijdens een door die commissie vast te stellen gelegenheid.
De uitslagen van kampioenschappen dienen voor een door de CSC bekendgemaakte
datum en op een door haar vastgestelde wijze aan haar te worden opgegeven.
Hierbij dient een gewest niet alleen op te geven welke speler aan het desbetreffende
nationale kampioenschap zal deelnemen, maar gelijktijdig ook de gegevens van minimaal
een reserve.
Voor zover niet anders is bepaald gelden voor gewestelijke kampioenschappen de
bepalingen van Hoofdstuk III, een en ander voor zover toepassing daarvan mogelijk is.
Indien een gewestelijke commissie het noodzakelijk of wenselijk acht van de bepalingen
van dit reglement af te wijken, dan dient het daartoe schriftelijk en gemotiveerd aan de
CSC toestemming te vragen. Daarbij geldt dat een gegeven toestemming nimmer enige
invloed mag hebben op de organisatie van internationale en nationale wedstrijden.
Indien de CSC geen toestemming wil geven, dan deelt zij het verzoekende gewest haar
motieven mede.
Artikel 6046
Semi-imperatieve kampioenschappen

1.

Het bestuur kan bepalen dat de gewestelijke commissies een of meer semi-imperatieve
kampioenschappen organiseren, als:
a. voor een bepaald kampioenschap te veel spelers kunnen inschrijven om nog op
verantwoorde wijze een nationaal kampioenschap te organiseren, maar daarvoor naar
verwachting weer te weinig spelers zullen inschrijven om dat kampioenschap tot
imperatief kampioenschap te verklaren;
b. voor een bepaald kampioenschap het aantal spelers dat daarvoor mag inschrijven als
voldoende kan worden beschouwd, echter deze spelers in een aantal districten is
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2.

3.
4.

5.

6.

geconcentreerd en een te groot aantal andere districten niet in staat zal zijn een
districtskampioenschap als in Hoofdstuk IV omschreven te organiseren.
Voor een semi-imperatief kampioenschap geldt dat de spelers bij de betrokken
gewestelijke commissie dienen te worden ingeschreven. Bedoelde commissie bepaalt op
welke wijze het inschrijfgeld dient te worden betaald.
Het in het tweede lid bedoelde inschrijfgeld mag niet hoger zijn dan het door het bestuur
vastgestelde inschrijfgeld voor persoonlijke nationale kampioenschappen.
Voor de organisatie van de voorwedstrijden en de eindstrijd van een semi-imperatief
kampioenschap gelden, voor zover toepassing daarvan mogelijk is, de bepalingen van
Hoofdstuk III, met dien verstande, dat de organisatorische handelingen die de CSC zou
moeten verrichten door de gewestelijke commissie moeten worden verricht.
Wordt vastgesteld dat het aantal deelnemers aan een semi-imperatief kampioenschap te
klein is geworden om dat kampioenschap als zodanig te handhaven, dan besluit het
bestuur dat kampioenschap op te heffen, dan wel tot een nationaal kampioenschap te
verklaren.
Wordt vastgesteld dat het aantal deelnemers aan een semi- imperatief kampioenschap te
groot is geworden om dat kampioenschap als zodanig te handhaven, dan besluit het
bestuur om dat kampioenschap tot imperatief kampioenschap te verklaren.
In Aanhangsel A van dit reglement zal worden aangegeven welke kampioenschappen tot
semi-imperatief kampioenschap zijn verklaard.
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HOOFDSTUK VI
SPELSOORTEN VIJFKAMP, DRIEKAMP EN ARTISTIEK

Artikel 6047
Grand Dutch Billiard Event en Driekamp (Triatlon)???
1.

2.

3.
4.
* 5.
6.

* 7.

Het kampioenschap vijfkamp - ook pentatlon genoemd - bestaat uit een combinatie van
vijf partijen, welke worden gespeeld in de hierna vermelde spelsoorten en met de daarbij
aangegeven partijlengten:
a. vrije partij of libre groot 200 caramboles;
b. ankerkader 47/2 125 caramboles;
c. ankerkader 71/2 125 caramboles;
d. bandstoten-groot 75 caramboles;
e. driebanden-groot 25 caramboles.
Het kampioenschap driekamp - ook triatlon genoemd - bestaat uit een combinatie van drie
partijen, welke worden gespeeld in de hierna vermelde spelsoorten en met de daarbij
aangegeven partijlengten:
a. ankerkader 71/2 125 caramboles;
b. bandstoten-groot 75 caramboles;
c. driebanden-groot 25 caramboles.
Voor zover in dit reglement niet anders is bepaald en dit mogelijk is gelden de regels die
de CEB voor haar kampioenschappen vijfkamp en driekamp heeft vastgesteld.
Voor de kampioenschappen vijfkamp en driekamp worden geen voorwedstrijden
gespeeld.
Bij de openstelling van de inschrijving voor de kampioenschappen vijfkamp en driekamp
maakt de CSC de inschrijf- en toelatingsvoorwaarden bekend.
Het aantal deelnemers aan de kampioenschappen vijfkamp en driekamp bedraagt ten
hoogste:
vijf als gelijktijdig op twee biljarts kan worden gespeeld;
zes als gelijktijdig op drie biljarts kan worden gespeeld;
acht als gelijktijdig op vier biljarts kan worden gespeeld.
Overigens is de CSC bevoegd meer spelers toe te laten, indien het bij het kampioenschap
toe te passen wedstrijdsysteem dat toelaat of vereist.
Het vaststellen van het tussenklassement en het eindklassement in de spelsoorten
vijfkamp en driekamp geschiedt in deze volgorde:
a. volgens het aantal behaalde wedstrijdpunten, waarbij voor een gewonnen wedstrijd
twee punten, voor een gelijk geëindigde wedstrijd één punt en voor een verloren
wedstrijd geen punten worden toegekend;
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b.

c.
d.

volgens het aantal behaalde partijpunten, waarbij voor elke gewonnen partij twee
punten, voor elke gelijk geëindigde partij één punt en voor elke verloren partij geen
punten worden toegekend;
volgens het proportioneel gemiddelde dat wordt berekend aan de hand van de
Portugese Tabel als bedoeld in Bijlage IX van dit reglement;
door loting.

ad artikel 6047, lid 5
Het niet nauwkeurig in het reglement opnemen van de inschrijf- en toelatingsvoorwaarden ligt
aan het feit dat wordt verwacht dat de komende jaren geen regeling wordt getroffen die voor een
relatief lange duur kan gelden.
Daarom publiceert de CSC in de Officiële Mededelingen telkens welke voorwaarden door haar
worden gesteld.
ad artikel 6047, lid 7, sub d
De Portugese Tabel is een tabel volgens welke het proportioneel gemiddelde wordt berekend in
de spelsoorten, genoemd in artikel 6004 a, sub 7, sub 8, sub 9 en sub 10.
Het proportioneel gemiddelde of evenredig gemiddelde is het gemiddelde, dat wordt berekend
volgens de Portugese Tabel ten behoeve van de kampioenschappen Vijfkamp (Pentatlon) en
Driekamp (Triatlon).
In Bijlage IX van het WR wordt een handleiding gegeven voor de toepassing van de Portugese
Tabel en het berekenen van het proportioneel gemiddelde.
Artikel 6048
Vijfkamp teams
1.
2.
* 3.
4.

De vijfkamp voor teams - ook pentatlon par equipes of TEP genoemd - wordt alleen op
internationaal niveau gespeeld.
Voor een kampioenschap vijfkamp voor teams gelden de regels die de CEB voor dat
kampioenschap heeft vastgesteld.
Een team van de KNBB bestaat uit de spelers door het bestuur op advies van de CSC
daarvoor aangewezen.
Wordt dit kampioenschap in Nederland gespeeld, dan zijn de bepalingen van Hoofdstuk
VII eveneens van toepassing.
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ad artikel 6048, lid 3
Het zal slechts zelden voorkomen dat voor het KNBB-team de vijf spelers die daarvoor in
aanmerking komen per spelsoort zo duidelijk sterker dan anderen zijn dat er geen twijfel omtrent
hun aanwijzing aanwezig kan zijn.
Verder is het geen gegeven dat het team dat in het ene jaar heeft gespeeld, het volgende daarvoor
in aanmerking komende jaar ongewijzigd zal worden samengesteld; per keer zal worden
vastgesteld op welke wijze men tot de sterkste samenstelling zal kunnen komen.
Ook kan het voorkomen dat een speler voor een andere spelsoort wordt ingezet dan waarmede
hij kampioen van Nederland is ge- worden, omdat wordt verwacht dat hij in de eerstgenoemde
spelsoort meer kans op het winnen van zijn partijen heeft.
Artikel 6049
Artistiek
1.

Voor het kampioenschap Biljart Artistiek gelden de bepalingen als opgenomen in het door
de KNBB vereniging Carambole uitgegeven Reglement Biljart Artistiek.
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HOOFDSTUK VII
GRANDS PRIX

Artikel 6050
Inschrijving
1.

De inschrijving voor een grand prix is opengesteld voor elke speler, die op de nationale
ranglijst in de hoogste of op een na hoogste klasse van de desbetreffende spelsoort
voorkomt.
Artikel 6051
Loting

1.

Tussen de deelnemers aan een grand prix wordt geloot om te bepalen wie tegen elkaar
zullen uitkomen. De wijze waarop en waar deze loting zal plaatshebben wordt per seizoen
door de CSC vastgesteld en gepubliceerd.
Artikel 6052
Sancties; heffing als gevolg van administratief verzuim

1.

Indien een deelnemer een bepaling van dit hoofdstuk niet of niet geheel nakomt, kan het
bestuur in het voorkomende geval de overtreding afdoen met een sanctie of een heffing
als gevolg van administratief verzuim.
Met een overtreding van de bepalingen van dit hoofdstuk wordt gelijkgesteld een
overtreding van de voorwaarden van inschrijving, zoals deze per seizoen door de CSC
worden vastgesteld en gepubliceerd.

Artikel 6053 t/m 6054 in reserve
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HOOFDSTUK VIII
INTERNATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN

Artikel 6055
Aanvullende bepalingen op de internationale reglementen
1.

2.

3.

4.

De organisatie van internationale kampioenschappen is in de eerste plaats onderworpen
aan de bepalingen voor wereldkampioenschappen vastgesteld door de UMB en voor
Europese kampioenschappen door de CEB.
Voor internationale kampioenschappen die onder auspiciën van de KNBB vereniging
Carambole worden georganiseerd, gelden bovendien de volgende bepalingen:
a. Een district dat of een vereniging die een internationaal kampioenschap wenst te
organiseren, moet uiterlijk 1 januari vóór het seizoen waarin dat kampioenschap moet
worden gespeeld een aanvraag om toewijzing bij de CSC indienen.
b. Een aanvraag als bedoeld in sub a kan ook gelden voor het tweede daaropvolgende
seizoen of - mits hierover met de CSC overleg is gepleegd - het derde of nog verder
gelegen seizoen.
c. Bij een aanvraag als bedoeld in sub a dient een begroting te worden gevoegd en - in
elk geval vóór 1 maart vóór het seizoen waarin het desbetreffende kampioenschap
moet worden gespeeld - een opgave van de datums waarop bij voorkeur dat
kampioenschap kan worden gehouden.
d. Zo spoedig mogelijk na 1 januari van elk jaar adviseert de CSC het bestuur met
betrekking tot het aanvaarden van ingediende aanvragen. Het bestuur beslist daarna
welke aanvragen naar de CEB worden doorgezonden.
e. Het bestuur kan bepalen dat voor een seizoen geen of een door haar te bepalen
maximum aantal aanvragen naar de CEB worden doorgezonden.
Voor het aanvragen van een internationaal kampioenschap, de organisatie daarvan als dat
kampioenschap onder auspiciën van de KNBB zal worden gespeeld en voor zover de
reglementen van de UMB of de CEB daarin niet voorzien, gelden - voor zover van
toepassing - de bepalingen van dit reglement met betrekking tot nationale
kampioenschappen ereklasse.
Op verzoek van de aanvragers zendt de CSC een Handleiding organisatie internationale
kampioenschappen toe.
Artikel 6056
Aanwijzing deelnemers internationale officiële wedstrijden

1.

Na ontvangen advies van de CSC en met inachtneming van de dit artikel bepaalde
voorwaarden nodigt het bestuur spelers uit voor deelname aan officiële internationale
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wedstrijden. Een uitzondering hiervoor geldt voor het verstrekken en toewijzen van
zogenaamde “wildcards”. “Wildcards” worden in principe, tenzij bestuur hiertegen
zwaarwegende redenen heeft, door de organisatie verstrekt. Geen enkel lid van de KNBB
kan enig recht op een wildcard doen gelden (vorderen).
2. De UMB en/of de CEB bepaalt onder welke voorwaarden een bij hen aangesloten
organisatie een of verschillende spelers voor het deelnemen aan een internationaal
kampioenschap mag inschrijven. De wedstrijdleider van de betrokken organisatie beslist
of een inschrijving kan worden aanvaard.
3. Spelers, die namens de KNBB worden afgevaardigd, moeten de Nederlandse nationaliteit
bezitten. Ontheffing van deze voorwaarde is voor spelers met een andere dan de
Nederlandse nationaliteit mogelijk, mits kan worden aangetoond, dat deze spelers op de
datum van sluiting van de inschrijving ten minste vier jaar op een adres in Nederland
staan ingeschreven. Dit moet worden aangetoond door overlegging van een uittreksel uit
de Gemeentelijke Basisadministratie, met vermelding van de datum van inschrijving in
Nederland.

4.

Inschrijving voor een kampioenschap van Europa:
A
1.
2.
3.
4.
B
1.
2.

Biljart Artistiek:
Eventueel de titelverdediger, mits Nederlander en lid van de KNBB.
De kampioen van Nederland ten tijde van de datum van sluiting van de
inschrijving.
Eventueel de nummer twee van het Nederlands kampioenschap onder 2 genoemd.
Eventueel de nummer drie, enzovoort.
Klassieke spelsoorten:
Eventueel de titelverdediger, mits Nederlander en lid van de KNBB.
De kampioen van Nederland ten tijde van de datum van sluiting inschrijving van
de inschrijving..

5. Inschrijving voor een wereldkampioenschap:
A
1.
2.
3.
4.
5.

Biljart Artistiek:
Eventueel de titelverdediger, mits Nederlander en lid van de KNBB.
De kampioen van Europa, mits Nederlander en lid van de KNBB.
De kampioen van Nederland ten tijde van de datum van sluiting van de
inschrijving.
Eventueel de nummer twee van het Nederlands kampioenschap onder 3 genoemd.
Eventueel de nummer drie, enzovoort.
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B
1.
2.
3.
4.

Klassieke spelsoorten:
Eventueel de titelverdediger, mits Nederlander en lid van de KNBB.
De kampioen van Europa, mits Nederlander en lid van de KNBB.
De kampioen van Nederland ten tijde van de datum van sluiting van de
inschrijving.
Eventueel de nummer twee van het Nederlands kampioenschap onder 3 genoemd.

De spelsoort ankerkader 47/1 is geen onderdeel van het Grand Dutch Billiard Event en
derhalve kan daarvoor geen nationaal kampioen worden aangewezen. Voor deze spelsoort
zal een selectiewedstrijd tussen de kampioen ankerkader 47/2 en de kampioen 71/2
worden georganiseerd.
6. Voordat een speler bij de UMB of de CEB wordt ingeschreven, moet hij schriftelijk
verklaren tegen deze inschrijving geen bezwaar te hebben. De bepalingen opgenomen in
artikel 6012 van het WR, blijven ná inschrijving bij de UMB of CEB van toepassing. Het
bestuur kan aanvullende voorwaarden scheppen voor het deelnemen.
Ad artikel 6056, lid 6
Een speler is niet verplicht aan een internationaal kampioenschap deel te nemen. Aanvaardt
hij/zij echter dat hij wordt ingeschreven en wil hij later van het deelnemen afzien zonder
daarvoor een dringende reden te hebben, dan verliest de KNBB daardoor het recht een andere
speler in te schrijven. Een speler neemt altijd vrijwillig een verplichting op zich, waarmee, hij
is gebonden die verplichting na te komen.

Artikel 6057 t/m 6059 in reserve
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HOOFDSTUK IX
DOOR DISTRICTEN, VERENIGINGEN, LEDEN OF
ANDEREN TE ORGANISEREN TOERNOOIEN EN DEMONSTRATIES
Artikel 6060
Begripsbepaling
1.

De bepalingen van dit hoofdstuk gelden bij het organiseren van:
a. TOERNOOIEN, zijnde wedstrijden waaraan geen internationale-, nationale-,
gewestelijke- of districtskampioenstitel is verbonden.
b. DEELNEMERSVERGOEDING: een met een lid overeengekomen bedrag dat hem
wordt uitgekeerd als hij aan een toernooi of een demonstratie deelneemt en dat hoger
is dan volgens de normen die gelden voor het vergoeden van de reis- en
verblijfkosten bij het deelnemen aan officiële wedstrijden waaraan een nationale,
gewestelijke of districtstitel is verbonden.
c. GELDPRIJS EN/OF PREMIE: een door de organisatoren aan het lid uit te keren
bedrag of met dat bedrag gelijk te stellen goederen of geschenk dat vooraf is
verbonden aan een bepaalde prestatie.
Artikel 6061
Algemene bepalingen

1.

2.

Een toernooi of demonstratie, zoals in dit hoofdstuk bedoeld, mag alleen worden
georganiseerd, als de organisatoren in het bezit zijn van een schriftelijke toestemming,
afgegeven door het bestuur. Hierbij maakt het geen verschil of de organisatoren wel of
niet een KNBB-vereniging zijn of lid zijn van de KNBB. Het bestuur kan het verlenen
van toestemming delegeren aan, de gewestelijke commissie of het bestuur van een
district.
a. De organisator doet gelijktijdig met de aanvraag voor de vereiste toestemming
opgave van de deelnemersvergoeding en geldprijzen. Indien het bestuur of een
daartoe bevoegd bestuur zijn toestemming onthoudt, geeft dat bestuur daarvan kennis
aan de organisator, welke kennisgeving dient te worden gemotiveerd.
b. Het is een organisator verboden aan spelers en/of arbiters hogere vergoedingen en/of
geldprijzen of op geld waardeerbare goederen aan te bieden, te verstrekken of te doen
verstrekken dan voor het desbetreffende toernooi of demonstratie door het bestuur, of
door het daartoe bevoegde bestuur is toegelaten.
c. Het is een speler en een arbiter verboden hogere vergoedingen en/of geldprijzen of op
geld waardeerbare goederen te verlangen of te aanvaarden dan die, welke door het
bestuur voor het desbetreffende toernooi of demonstratie zijn toegelaten.
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3.

4.

a.

De organisatoren zijn verplicht de voorwaarden verbonden aan een
sponsorovereenkomst die een speler is aangegaan, te respecteren, tenzij die
voorwaarden in strijd zijn met de voorwaarden die de organisator tegenover zijn
sponsor(s) dient na te komen.
De organisatoren hebben het recht hun eigen voorwaarden aan de deelnemers op te
leggen en, zo laatstgenoemden daaraan niet willen of kunnen voldoen, hen niet als
deelnemer toe te laten.
b. Reclame-uitingen van spelers dienen in overeenstemming te zijn met de KNBBreglementen. Is een speler gebonden aan een sponsorovereenkomst dan dient hij dat
de organisatoren vroegtijdig mede te delen.
Een deelnemer mag slechts een uitnodiging aanvaarden, danwel aan een toernooi of
demonstratie deelnemen, nadat hij zich op behoorlijke wijze ervan heeft overtuigd dat de
organisatoren in het bezit zijn van de in dit Reglement voorgeschreven toestemming.

Artikel 6062
Toernooien en demonstraties waaraan alleen leden deelnemen
1.
* 2.

3.

4.

5.

Dit artikel is van toepassing als aan een toernooi of aan een demonstratie uitsluitend leden
van twee of meer verenigingen deelnemen.
Indien verenigingen, leden of anderen een toernooi of demonstratie willen organiseren in
een lokaal dat voor het publiek toegankelijk is, dient de organisator aan het bestuur van
het district waarin het toernooi zal worden gehouden, schriftelijk toestemming te vragen.
Deze toestemming dient uiterlijk bij toernooien vier weken voor de eerste dag van dat
toernooi, bij demonstraties acht dagen voor het houden van de demonstratie, te worden
aangevraagd. Als uit te nodigen spelers voorkomen op enige nationale ranglijst dient een
kopie van de aanvraag onverwijld aan het bestuur te worden gezonden.
In een aanvraag om toestemming dient in elk geval te worden vermeld:
a. de datum of datums waarop het toernooi of de demonstratie zal worden gespeeld;
b. de namen en de adressen van de spelers die zullen worden uitgenodigd en, indien
teams zullen worden uitgenodigd, de namen van de verenigingen waarvan teams
zullen worden uitgenodigd;
c. het lokaal of de lokalen waarin het toernooi of de demonstratie zal worden gespeeld;
d. indien entreegeld zal worden geheven, de hoogte daarvan;
e. de te spelen spelsoort(-en) en het eventueel toe te passen speelsysteem;
f. het te gebruiken speelmateriaal;
g. dat de organisator - zo hij dat niet uit andere hoofde reeds verschuldigd is - zich zal
onderwerpen aan de statuten en de reglementen van de KNBB.
De organisator - ook als dat een districtsbestuur is - dient aan de verenigingen waarvan
leden zullen worden uitgenodigd, voor het deelnemen toestemming te vragen.
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6.

Het is een speler die voorkomt op een nationale ranglijst verboden een uitnodiging voor
een toernooi of een demonstratie te aanvaarden als de speeldatum (datums) geheel of
gedeeltelijk samenvalt (samenvallen) met een officiële wedstrijd welke meetelt voor die
ranglijst en waarvoor hij het recht heeft in te schrijven.

ad artikel 6062, lid 2
Voor het bestuur zal er nauwelijks een reden te vinden zijn om het organiseren van een wedstrijd,
toernooi of iets dergelijks te verbieden.
Hooguit zou een nationaal of internationaal kampioenschap daarvan hinder kunnen
ondervinden, terwijl het bovendien een ereklasser verboden is aan zo'n wedstrijd deel te nemen
als gelijktijdig een nationaal kampioenschap ereklasse waarvoor hij mag inschrijven, wordt
georganiseerd.
De districten daarentegen kunnen wel concurrentie ondervinden en daarom dient aan het district
waarin die wedstrijd wordt georganiseerd toestemming te worden gevraagd.
Opgemerkt wordt dat het district waartoe de speler behoort bedoelde toestemming niet behoeft te
geven, aangezien dat district geen concurrentie ondervindt.
Weliswaar kan een speler - door het deelnemen aan een wedstrijd die in een ander district wordt
gespeeld - afzien van het deelnemen aan een wedstrijd die in het eigen district zal worden
georganiseerd, maar men mag nimmer een speler verplichten aan een bepaalde wedstrijd deel te
nemen.
Artikel 6063
Toernooien en demonstraties waaraan ook niet-leden van de KNBB kunnen deelnemen
1.
2.

3.

Dit artikel is van toepassing als aan een toernooi of aan een demonstratie zowel KNBBleden als niet KNBB-leden deelnemen.
Het bepaalde in artikel 6062 is van toepassing. Evenwel is naast de toestemming van het
betrokken districtsbestuur mede de toestemming van de desbetreffende gewestelijke
commissie vereist wanneer wordt gespeeld in een lokaal dat niet of nog niet ressorteert
onder een district.
Indien het betrokken districtsbestuur zijn toestemming niet onthoudt, zendt het de
aanvraag onverwijld door aan de gewestelijke commissie. Deze commissie verleent of
weigert gemotiveerd de gevraagde toestemming via het betrokken districtsbestuur.
Van elke verleende toestemming geeft de betrokken gewestelijke commissie kennis aan
het bestuur.
De betrokken gewestelijke commissie of het betrokken districtsbestuur zal geen
toestemming geven als daardoor een storende invloed op het officiële wedstrijdwezen van
de KNBB, het gewest of het district moet worden gevreesd of indien tegen het geven van
die toestemming overwegende bezwaren bestaan.
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4.

Indien een gewestelijke commissie toestemming weigert dan dient dat bestuur dit
gemotiveerd ter kennis te brengen van het betrokken districtsbestuur.

ad artikel 6063, lid 2
In het kader van de propaganda voor de KNBB treedt het bestuur als coördinator op.
Het bestuur dient daarom van alle activiteiten waarbij niet KNBB-leden worden betrokken op de
hoogte te worden gebracht.
Voor het moeten aanvragen van toestemming gelden dezelfde overwegingen als die in artikel
6055, lid 2, zijn aangegeven.
Bovendien zouden er redenen kunnen zijn om aan te nemen dat het deelnemen van niet KNBBleden de bedoeling kan hebben om verenigingen of KNBB-leden te bewegen uit de KNBB te
treden. Duidelijk is dat dan geen toestemming zal worden gegeven.

Artikel 6064
Toernooien en demonstraties waaraan ook buitenlandse spelers deelnemen
1.

Dit artikel is van toepassing als aan een toernooi of een demonstratie ook buitenlandse
spelers deelnemen.
* 2. Het bepaalde in artikel 6062 is van toepassing. Naast de toestemming van het
districtsbestuur is tevens de toestemming van het bestuur vereist. De aanvraag om
toestemming dient bij een toernooi ten minste zes weken vóór de aanvang van het
toernooi, bij een demonstratie ten minste vier weken vòòr de demonstratie, in het bezit te
zijn van het betrokken districtsbestuur. Indien dit bestuur zijn toestemming niet onthoudt,
zendt het de bedoelde aanvraag binnen acht dagen na ontvangst aan het bestuur.
Het bestuur verleent of weigert gemotiveerd de gevraagde toestemming via het betrokken
districtsbestuur.
3. Voor een toernooi en een demonstratie als bedoeld in het eerste lid dient aan de CEB
en/of UMB en aan de desbetreffende buitenlandse bond eveneens toestemming te worden
gevraagd. Dit aanvragen geschiedt door het bestuur. Verbindt de CEB en/of UMB aan
haar toestemming de verplichting tot betaling van een door haar opgegeven bedrag, dan
zijn de organisatoren verplicht dit bedrag aan de KNBB te voldoen. Eerst na betaling van
het hiervoor bedoelde bedrag wordt de vereiste toestemming verleend.
ad artikel 6064, lid 2
Zoals al in artikel 6052 is aangegeven, mag een buitenlandse speler alleen deelnemen als zijn
eigen biljartorganisatie daartoe toestemming heeft gegeven. Daarom is de termijn van 6 weken
vastgesteld. Hierbij mag men niet vergeten dat er buitenlandse biljartorganisaties zijn die niet
nalaten tegen hun spelers maatregelen te nemen als die spelers zonder toestemming in een ander
land aan wedstrijden hebben deelgenomen.
Artikel 6065
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Toernooien en demonstraties waaraan ook profspelers deelnemen
1.
2.

Dit artikel is van toepassing als aan een toernooi of aan een demonstratie een of meer
profspelers deelnemen.
Het bepaalde in artikel 6062 is van toepassing. Evenwel is naast de toestemming van het
betrokken districtsbestuur de toestemming van het bestuur vereist. In verband daarmee
moet de aanvraag ten minste zes weken vóór de eerste dag van het toernooi of de
demonstratie in het bezit zijn van het betrokken districtsbestuur. Indien dit bestuur zijn
toestemming niet onthoudt, zorgt het ervoor dat de aanvraag om toestemming wordt
doorgezonden aan het bestuur en wel ten minste vier weken vóór de eerste dag van het
toernooi of de demonstratie.
Het bestuur verleent of weigert gemotiveerd de gevraagde toestemming via het betrokken
districtsbestuur.
Artikel 6066
Verlenen toestemming

1.
2.

3.
4.

Een toestemming wordt schriftelijk gegeven, waarbij aanvullende voorwaarden kunnen
worden gesteld.
Het betrokken bestuur verleent geen toestemming indien:
a. een uit te nodigen vereniging of speler ten tijde van het spelen van het toernooi of de
demonstratie niet of niet geheel de verplichtingen jegens de KNBB of een orgaan
daarvan is nagekomen;
b. het toernooi of de demonstratie een storende invloed heeft of kan hebben op
wedstrijden te spelen op districtsniveau, gewestelijk, nationaal of internationaal
niveau;
c. aan het toernooi of de demonstratie het predikaat kampioenschap wordt gegeven,
behoudens het bepaalde in artikel 6067;
d. het betrokken bestuur tegen het verlenen van toestemming overwegende bezwaren
heeft.
Een afwijzende beslissing dient schriftelijk en gemotiveerd ter kennis van de
aanvrager te worden gebracht.
Het bestuur dat toestemming verleent, kan verlangen dat de resultaten van het toernooi
binnen een door dat bestuur vast te stellen termijn te zijner kennis worden gebracht.
Natuurlijke personen en rechtspersonen, niet vallende onder de KNBB of een zijner
organen, wordt alleen toestemming verleend voor het organiseren van een toernooi of een
demonstratie, nadat zij schriftelijk hebben verklaard zich te zullen onderwerpen aan de
van toepassing zijnde reglementen, alsmede het bepaalde onder artikel 2001, lid 2 sub b
van het huishoudelijk reglement.
Artikel 6067
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Open kampioenschappen
1.

Het bestuur kan toestemming verlenen aan een toernooi het predikaat "Open
kampioenschap" te verbinden, gevolgd door een nadere omschrijving van dat
kampioenschap.
Artikel 6068
Arbitrage niet officiële toernooien en demonstraties

1.

Toernooien en demonstraties waaraan door spelers wordt deelgenomen die voorkomen op
een erkende ranking dienen door officiële arbiters te worden geleid.
Artikel 6069
Overige bepalingen

1.

Zonder schriftelijke toestemming van het bestuur en de desbetreffende districtsbesturen is
het een vereniging of een lid niet toegestaan deel te nemen aan, dan wel het organiseren
van, een serie wedstrijden, waaraan teams van twee of méér districten deelnemen; de
wedstrijden genoemd in het Competitie Reglement daarvan uitgezonderd.

2.

De aanvraag om toestemming van het bestuur dient te worden gezonden aan:
a. het betrokken districtsbestuur, als de wedstrijden van de serie in één district worden
gespeeld;
b. het bestuur, als de wedstrijden van de serie in meer dan één district worden gespeeld.
In het onder lid a genoemde geval zendt het betrokken districtsbestuur - als het zijn
toestemming niet onthoudt - de aanvraag door aan het bestuur.
Het bestuur verleent of weigert de toestemming via het betrokken districtsbestuur.
In het onder b genoemde geval zal het bestuur de aanvraag om toestemming eerst
doorzenden aan de betrokken districtsbesturen, althans, wanneer het bestuur zelf geen
bezwaar heeft om de toestemming te verlenen.
Wordt de toestemming door één of meer districtsbesturen geweigerd, dan kan in elk
geval aan de verenigingen en hun leden, van dat district of van die districten, de
gevraagde toestemming niet worden verleend.
Elke weigering wordt gemotiveerd.
Zonder schriftelijke toestemming van het bestuur van het district waaronder een
vereniging of een lid ressorteert, is het niet toegestaan als vereniging of lid deel te nemen
aan een toernooi of een demonstratie, die:
a. georganiseerd worden door een niet bij de KNBB aangesloten biljartorganisatie;
b. in het buitenland georganiseerd worden.
Indien blijkt dat bij de aanvraag onjuiste gegevens werden verstrekt waardoor ten
onrechte toestemming werd verleend, of indien blijkt dat opgelegde voorwaarden niet of

3.

4.
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5.

6.

niet geheel worden nagekomen, wordt daardoor een reeds gegeven toestemming geacht
niet te zijn verleend.
Bij niet naleven van de bepalingen van dit hoofdstuk van het Wedstrijd Reglement,
ongeacht om welke bepaling het gaat, zal een reeds gegeven toestemming worden
ingetrokken.
Bij overtreding of niet nakomen van het in dit reglement bepaalde kan door het bestuur
een sanctie of een heffing als gevolg van administratief verzuim worden opgelegd. Bij
ernstige overtredingen of het bij herhaling overtreden van regels kan een klacht bij het
Tuchtrechtorgaan van de KNBB worden ingediend.

Artikel 6070 t/m 6072 in reserve
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HOOFDSTUK X
SLOTBEPALINGEN
Artikel 6073
Bijzondere bepalingen voor betaalde spelers
1.

Voor spelers die voor geldprijzen en/of een honorarium aan wedstrijden deelnemen kan
het bestuur van het in dit reglement bepaalde afwijken, mits zij voor aanvang van de
desbetreffende wedstrijden bedoelde afwijkingen heeft gepubliceerd.
Artikel 6074
Geschillen

1.

Het slechten van geschillen over de toepassing van de bepalingen van dit reglement dient
te geschieden zoals dat in het arbitragereglement KNBB is bepaald.
Artikel 6075
Onvoorziene gevallen

* 1.

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur na verkregen advies van
de CSC.
2. In spoedeisende gevallen is de CSC bevoegd een beslissing te nemen, mits zij zo spoedig
mogelijk daarna het bestuur hierover inlicht.
* 3. Het bestuur is bevoegd om op grond van bijzondere, persoonlijke omstandigheden van
een lid dit betreffende lid dispensatie van een of verschillende artikelen van dit
wedstrijdreglement te verlenen.
4.. Moet op lager niveau in spoedeisende gevallen een beslissing worden genomen en is het
absoluut onmogelijk vooraf overleg te plegen met het bestuur, de CSC of een of meer
leden van het gewest of commissie, dan mag het daarbij betrokken orgaan een beslissing
nemen, mits het zo spoedig mogelijk daarna het bestuur inlicht.
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ad artikel 6075, lid 1
Het samenstellen van een reglement is mensenwerk. Ook al is men nog zo zorgvuldig, het kan
voorkomen dat iets niet of verkeerd wordt geregeld. Bovendien is het onmogelijk om werkelijk
alles te reglementeren.
Niettemin kan zich een situatie voordoen die bij reglement moet worden geregeld.
Wordt het bestuur daarvan niet op de hoogte gebracht, dan kan zij moeilijk voor aanvulling of
aanpassing van het reglement zorgen.
ad artikel 6075, lid 3
Het verlenen van de onder lid 3 genoemde dispensatie dient schriftelijk, met vermelding van de
artikelen waarvan de dispensatie is verleend, aan het desbetreffende lid en aan het betrokken
districtsbestuur worden meegedeeld.

Artikel 6076
Inwerkingtreding van dit reglement
1.
2.

3.

Dit Wedstrijdreglement (WR) is inwerking getreden per 1 augustus 1996 en voor het
laatst aangepast per 1 augustus 2011.
Wijzigingen op dit reglement treden in werking op de daarbij bekend te maken datum en
nadat deze wijzigingen in de "Officiële Mededelingen" zijn gepubliceerd.
Het op deze wijze bekend maken is niet noodzakelijk als een wijziging wordt opgenomen
in een nieuw Wedstrijdreglement of in een officieel wijzigingsblad op het WR.
Eerder uitgegeven wedstrijdreglementen, alsmede de wijzigingen daarop, zijn door de
inwerkingtreding van dit WR ongeldig geworden.
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AANHANGSEL A
OMSCHRIJVING NATIONALE PERSOONLIJKE KAMPIOENSCHAPPEN
De minimum algemeen gemiddelde grenzen worden in de kolom vermeld waarboven staat: “van”.
Met het behalen van het in de kolom "tot" vermelde algemeen gemiddelde is de maximum grens van die
klasse overschreden.

1.

Door het bestuur zijn de volgende nationale kampioenschappen ingesteld:

nr. spelsoort

klasse

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
34
35
36
37
41
42
43
44
45
46

zesde
vijfde
vierde
derde
tweede
eerste
hoofd
extra
overgangs
top
vrouwen
eerste
ere
derde
tweede
eerste
eerste
hoofd
eerste
ere
ere
ere
vijfde
vierde
derde
tweede
eerste
eerste
ere
derde
tweede
eerste
hoofd
extra
derde

libre-klein
libre-klein
libre-klein
libre-klein
libre-klein
libre-klein
libre-klein
libre-klein
libre-klein
libre-klein
libre-klein
libre-groot
libre-groot
kader 38/2
kader 38/2
ankerkader 38/2
ankerkader 57/2
ankerkader 57/2
ankerkader 47/2
ankerkader 47/2
ankerkader 47/1
ankerkader 71/2
bandstoten-klein
bandstoten-klein
bandstoten-klein
bandstoten-klein
bandstoten-klein
bandstoten-groot
bandstoten-groot
driebanden-klein
driebanden-klein
driebanden-klein
driebanden-klein
driebanden-klein
driebanden-groot

algemeen gemiddelde grens
van
tot
0.00
0.80
0.80
1.25
1.25
1.70
1.70
2.50
2.50
4.00
4.00
7.00
7.00
11.00
11.00
20.00
20.00
35.00
35.00
60.00
5.00
en hoger
25.00
100.00
100.00
en hoger
7.00
12.00
12.00
18.00
18.00
27.00
12.50
25.00
25.00
60.00
12.50
40.00
40.00
en hoger
18.00
en hoger
25.00
en hoger
0.25
1.0
1.00
1.50
1.50
2.30
2.30
3.50
3.50
6.00
3.00
8.00
7.00
en hoger
0.250
0.400
0.400
0.550
0.550
0.750
0.750
1.000
1.000
en hoger
0.300
0.475
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partijlengte
in caramboles
bijz.
30
40
55
70
90
120
150
225
250
350
150 of max. 30 brt.
300
2
300/400
)
2
125/150
)
2
175/200
)
250
200
1
250
)
200
2
250
)
200
2
150/200
)
30
40
55
75
100
100
2
100/125
)
20
25
30
40
1
50
)
20
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47
50
51
52
61
62

driebanden-groot
driebanden-groot
artistiek
artistiek
vijfkamp
driekamp

tweede
eerste
eerste
ere
ere
ere

0.475
0.650
vanaf
n.v.t.
zie
zie

0.650
en hoger
100 pnt.
***
art. 6047
art. 6047

25
35

1

) spelers met een algemeen gemiddelde groter of gelijk aan 35.00 ankerkader 47/2 mogen niet inschrijven.
2 ) aantal te maken caramboles in voorwedstrijden respectievelijk eindstrijd

2.

3.

De kampioenschappen vermeld bij de nummers 1 t/m 7, 31 t/m 34, 41 t/m 44 en 46
worden imperatieve kampioenschappen genoemd.
Op deze kampioenschappen zijn mede de bepalingen, opgenomen in de hoofdstukken IV
en V, van toepassing.
De eindstrijden van nationale kampioenschappen worden op maximaal drie
achtereenvolgende dagen (vrijdag t/m zondag) gespeeld.
De CSC is bevoegd door de toepassing van andere organisatiesystemen het aantal
speeldagen te verhogen of te verlagen, dan wel toe te staan dat van donderdag t/m
zaterdag wordt gespeeld.

ad Aanhangsel A
De algemene gemiddelden, zoals deze zijn aangegeven in de kolom "tot" behoren niet tot de op
dezelfde regel vermelde klasse, maar behoren tot de opvolgende klasse.
Deze getallen zijn vermeld om onder andere het berekenen van de 10%- of 20%-grens (zie artikel
6034, lid 3) te vereenvoudigen.
VOORBEELD
de maximum grens van libre-klein vierde klasse is 1.69.
Om vast te stellen of de "20%-grens" al of niet is overschreden is de berekening: 1.70 + 20% =
2.04 eenvoudiger dan gebruik te maken van het getal 1.69.
Is 2.04 of meer bereikt, dan is het recht op toepassing van de 20%-regeling vervallen.
ad aanhangsel A nummer 11:
De CSC bepaalt jaarlijks wie gerechtigd is aan dit NK deel te nemen en wie internationaal zal
worden afgevaardigd. De CSC adviseert wie internationaal zal worden afgevaardigd conform het
gestelde in WR artikel 6056.
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AANHANGSEL B
WIJZE VAN INSCHRIJVEN VOOR NATIONALE PERSOONLIJKE
KAMPIOENSCHAPPEN
1.
* 2.

3.

* 4.

* 5.
6.

* 7.

* 8.
9.

De bepalingen van dit aanhangsel gelden alleen voor het inschrijven voor een nietimperatief nationaal persoonlijk kampioenschap.
Het inschrijven voor imperatieve persoonlijke kampioenschappen wordt in elk district en
voor semi-imperatieve kampioenschappen in elk gewest door het betrokken bestuur
respectievelijk commissie geregeld.
Het inschrijven dient te geschieden:
a. voor een lid:
- door zijn vereniging
- door een lid zelf, mits zijn verenigingsbestuur daartegen geen bezwaren heeft.
Een inschrijving wordt alleen aanvaard indien gebruik wordt gemaakt van een door de
KNBB voor dit doel verstrekte acceptgiro.
Bovendien wordt een inschrijving alleen aanvaard als aan de gestelde voorwaarden wordt
voldaan.
Een inschrijving wordt alleen aanvaard als de in het vierde lid genoemde acceptgiro aan
de voor- en achterzijde volledig is ingevuld.
Een vereniging is verantwoordelijk voor de betaling van het inschrijfgeld en de juistheid
van de op de acceptgiro vermelde gegevens, ook al verricht de speler zelf de inschrijving.
Hetzelfde geldt voor het lid zijn van de KNBB van de speler ten tijde van het inschrijven
en het deelnemen aan het desbetreffende kampioenschap.
Onder de sluitingsdatum van een kampioenschap wordt verstaan de laatste dag waarop op
een postkantoor de betaling van het inschrijfgeld door gebruikmaking van de in het vierde
lid bedoelde acceptgiro kan geschieden.
Eventuele wensen met betrekking tot het spelen van voorwedstrijden mogen op de
acceptgiro worden vermeld.
Gelijktijdig met de inschrijving dient het inschrijfgeld te worden betaald.
Dit kan op de volgende manieren geschieden:
a. door betaling op een postkantoor door gelijktijdige aanbieding van de volledig
ingevulde acceptgiro als in het vierde lid bedoeld;
b. door inzending van de acceptgiro naar de Postbank, nadat de betaler daarop zijn eigen
girorekeningnummer heeft vermeld;
c. door afgifte van de acceptgiro aan een bankinstelling, nadat de betaler daarop zijn
bankrekeningnummer heeft vermeld.
De betaler dient er dan zorg voor te dragen dat de bank deze acceptgiro zal
doorzenden en niet zal vervangen door een eigen betaalkaart.
d. door afgifte van de acceptgiro als inschrijving op het bondsbureau onder gelijktijdige
betaling van het inschrijfgeld.
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In alle gevallen dient de betaler op de acceptgiro zijn handtekening te plaatsen,
waardoor hij verklaart dat de daarop vermelde gegevens naar waarheid zijn ingevuld.
10. Inschrijvingen die niet of niet geheel voldoen aan het bepaalde in artikel 6025 of dit
aanhangsel worden door de CSC geweigerd.
ad Aanhangsel B, lid 2
Men dient er op te letten dat er verschil is tussen het inschrijven voor een imperatief
kampioenschap, een semi-imperatief kampioenschap of een niet-imperatief kampioenschap.
Met de imperatieve en semi-imperatieve kampioenschappen heeft de CSC bij het inschrijven geen
bemoeienis.
Bedoeld inschrijven dient te geschieden bij het desbetreffende district of gewestelijke op de wijze
zoals door het bestuur van dat district of gewest bepaald.
ad Aanhangsel B, lid 4
Voor het bondsbureau heeft de voorgeschreven acceptgiro maar één betekenis: dit formulier
heeft betrekking op de inschrijving voor een niet-imperatief nationaal kampioenschap.
Schrijft men in, op een andere wijze dan voorgeschreven is, dan wordt de betaling op het
bondsbureau weliswaar wel verwerkt, maar op een andere wijze dan de bedoeling is.
Het verkeerd behandelen van een betaling zal bijna altijd pas na het indelen van de
voorwedstrijden (indien geen voorwedstrijden worden gespeeld na het gereedmaken van de
bescheiden voor de eindstrijd) worden opgemerkt.
Het is dan niet meer mogelijk om de fout nog te kunnen corrigeren.
ad Aanhangsel B, lid 5
Volledig invullen van de acceptgiro is noodzakelijk, omdat anders de CSC bepaalde gegevens
zelf zou moeten opzoeken.
Dat kost niet alleen tijd maar daardoor kunnen ook verkeerde gegevens worden overgenomen.
ad Aanhangsel B, lid 7
Betaalt men op een postkantoor, dan zal de acceptgiro 3 à 4 dagen later door de CSC worden
ontvangen.
Het indelen van de voorwedstrijden geschiedt dus altijd ongeveer 4 dagen na de aangegeven
sluitingsdatum.
Heeft men verzuimd op tijd de acceptgiro in te zenden, dan kan - mits niet te veel tijd is
verstreken - de CSC misschien nog de helpende hand bieden. Men dient er wel rekening mee te
houden dat de CSC geen inschrijvingen meer accepteert als de groepen voorwedstrijden zijn
ingedeeld en de in aanmerking komende districten zijn geïnformeerd, dan wel de bescheiden voor
de eindstrijd reeds naar de organisatoren zijn gezonden.

Pagina 99 van 115

WR 1 aug. 2011

KONINKLIJKE NEDERLANDSE
BILJARTBOND

ad Aanhangsel B, lid 8
VOORBEELDEN:
- graag voorwedstrijden in de plaats .....
- graag voorwedstrijden buiten mijn district
- kan niet op ..... dag spelen
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BIJLAGE I
LIJST VAN DE MEEST GEBRUIKELIJKE FORMULIEREN BIJ HET WEDSTRIJDWEZEN
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

CSC 1
CSC 2
CSC 3
CSC 4
CSC 5a
CSC 7
CSC 9
CSC 10
CSC 10b
CSC 11
CSC 12a
CSC 12b
CSC 12d
CSC 12e
CSC 12f

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

CSC 14
CSC 14a
CSC 22
CSC 22a
CSC 24
CSC 36
CSC 41
CSC 42
CSC 44

Aanwijzingen voor het gebruik van het wedstrijdcahier
Deelnemerslijst en resultaten vorig kampioenschap
Opgave ronderesultaten, ronde- en biljartindeling
Spelersresultaten
Resultatenkaart van een speler
Inschrijfformulieren landscompetitie
Totaal uitslag voorwedstrijden Nationaal kampioenschap
Opgave gewestelijk kampioenschap aan CSC - persoonlijk
Opgave behaalde resultaten PK - district aan gewestelijke commissie
Uitslagformulieren landscompetitie
Aanvraagformulier organisatie kampioenschap
Toezending vragenformulier aan organisatoren imperatief kampioenschap
Toelichting bij de handleiding van een internationaal kampioenschap
Toelichting bij de handleiding van een nationaal kampioenschap ereklasse
Toelichting bij de handleiding van een nationaal kampioenschap nietereklasse
Beknopt overzicht voornaamste bepalingen bij voorwedstrijden
Beknopt overzicht voornaamste bepalingen bij eindstrijden
Verzoek plaatsing op de ranglijst
Opgeven correcties op de ranglijst
Ranglijstkaarten persoonlijke kampioenschappen
Vragenformulier behorende bij een aanvraag om een gewestelijke training
Aanvraag toestemming voor een demonstratie
Handleiding organisatie van een nationaal kampioenschap
Diploma voor een deelnemer aan een kampioenschap: district

Pagina 101 van 115

WR 1 aug. 2011

KONINKLIJKE NEDERLANDSE
BILJARTBOND

BIJLAGE II
Bijlage II in reserve.
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BIJLAGE III
SYSTEEM AVE
Het principe van dit systeem is dat bij de vaststelling van de partijen van een ronde elke keer
opnieuw - na het samenstellen van een tussenklassement - wordt nagegaan, tegen welke zwakste
speler, tegen wie hij nog niet heeft gespeeld, de nummer 1 van dat tussenklassement moet spelen.
Is die partij aangewezen, dan geschiedt hetzelfde voor de nummer 2. Deze speelt tegen de
zwakste speler die hij nog niet heeft ontmoet. Met inachtneming van hetzelfde principe worden
de partijen van de nummers 3 en 4 vastgesteld.
Het kan noodzakelijk zijn dat van dit principe moet worden afgeweken, bij voorbeeld, omdat er
anders een partij overblijft voor spelers die al tegen elkaar hebben gespeeld.
Om het maken van fouten te voorkomen dient men een tabel te maken waarin wordt aangegeven
welke partijen al in het speelrooster zijn opgenomen.
Eventueel kan men daarvoor ook een andere methode gebruiken.
VOORBEELD toepassing van het systeem Avé met 8 deelnemers.
In dit voorbeeld zijn de
aanvangmoyennes:
speler A 3.03
speler B 3.68
speler C 3.25
speler D 3.98
speler E 3.50
speler F 3.29
speler G 3.78
speler H 3.03
*

waardoor de rangschikking voor
de eerste ronde is:
1. speler D 3.98
**
2. speler G 3.78
*
3. speler B 3.68
*
4. speler E 3.50
*
5. speler F 3.29
*
6. speler C 3.25
*
7. speler A 3.035
*
***
8. speler H 3.032
*
***

Is er sprake van een wedstrijd op districtsniveau;
Dan wordt het schema dusdanig aangepast, dat spelers afkomstig van dezelfde vereniging
in de eerste ronde tegen elkaar uitkomen. De rangschikking van de speler met het lagere
moyenne dan dat van zijn verenigingsgenoot wordt dan dientengevolge aangepast.
Zijn er meer dan 2 spelers afkomstig van dezelfde vereniging dan is deze regel alleen van
toepassing voor die 2 spelers van dezelfde vereniging met het hoogste moyenne.
Is er sprake van een wedstrijd op gewestelijk niveau;
Dan wordt het schema dusdanig aangepast, dat spelers afkomstig uit hetzelfde district in
de eerste ronde tegen elkaar uitkomen. De rangschikking van de speler met het lagere
moyenne dan dat van zijn districtsgenoot wordt dan dientengevolge aangepast.
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Zijn er meer dan 2 spelers van dezelfde district dan is deze regel alleen van toepassing
voor die 2 spelers van hetzelfde district met het hoogste moyenne.
Is er sprake van een wedstrijd op nationaal niveau;
Dan wordt het schema dusdanig aangepast, dat spelers afkomstig uit hetzelfde gewest in
de eerste ronde tegen elkaar uitkomen. De rangschikking van de speler met het lagere
moyenne dan dat van zijn gewestelijke collega wordt dan dientengevolge aangepast.
Zijn er meer dan 2 spelers afkomstig uit hetzelfde gewest dan is deze regel alleen van
toepassing voor die 2 spelers van hetzelfde gewest met het hoogste moyenne.
Tip; Bij gebruik van computerprogramma mag men eventueel het aanvangsmoyenne van de betrokken spelers (zoals hierboven
beschreven) aanpassen om de rangschikking zoals hierboven beschreven te bewerkstelligen mits dit niet op normale wijze
bewerkstelligd kan worden.

**

neemt de kampioen van het voorafgaande seizoen deel, dan wordt die altijd in de eerste
ronde als nummer 1 geplaatst.

***

ingevolge het bepaalde in artikel 6035, lid 5.

Op basis van het principe van de sterkste tegen de zwakste, de op één na sterkste tegen de op één
na zwakste, wordt de eerste ronde als volgt vastgesteld: D-H (1-8), G-A (2-7), B-C (3-6) en E-F
(4-5).
Stand na de
1e ronde
1. D
2. A
3. E
4. B
5. C
6. F
7. G
8. H

Indeling partijen van de 2e ronde

Stand na de
2e ronde
1. D
2. A
3. B
4. C
5. E
6. G

Indeling partijen van de 3e ronde

1 tegen 8 (D-H) is al gespeeld, daarom tegen
de daaropvolgende zwakste
2 tegen de zwakste
3 tegen 6 (E-F) is al gespeeld, daarom
en dan blijft over

1 tegen 8 is al gespeeld, daarom tegen 7
2 tegen 8 is al gespeeld, tegen 7 kan niet
(F speelt al tegen D), tegen 6 is al gespeeld,
dan de daaropvolgende zwakste speler
3 tegen de zwakste, dus
en dan blijft over
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7. F
8. H
Stand na de
3e ronde
1. D
2. A
3. C
4. B
5. E
6. G
7. H
8. F

Indeling partijen van de 4e ronde
De indeling geschiedt opnieuw door na te gaan
welke speler voor 1 (D) de zwakste is tegen wie
hij nog niet heeft gespeeld.
In dit voorbeeld heeft hij al tegen G, H, en F
gespeeld, dus D speelt tegen E.
A heeft als zwakste speler nu F,
voor C is dat H en
voor B blijft de partij tegen G over.

Elke keer opnieuw wordt het principe toegepast: de sterkste tegen de zwakste tegen wie hij nog
niet heeft gespeeld, dan de op een na sterkste tegen de zwakste speler uit de rij die is
overgebleven nadat de 1e partij is ingedeeld, enz. Zou de 4e partij niet kunnen worden ingedeeld
omdat er 2 spelers overblijven die al tegen elkaar hebben gespeeld, dan moet de nummer 3
(eventueel de nummer 2) niet tegen de zwakste van dat moment spelen, maar tegen de volgende
(een plaats hoger) in dat tussenklassement.
Controleert men na de indeling van de 4e ronde de hiervoor bedoelde tabel, dan ziet men dat bij
speler D de cijfers 1, 2, 3 en 4 zijn ingevuld en nog openstaan de partijen tegen B,C en A. Ook bij
de andere spelers moeten de cijfers 1 t/m 4 zijn ingevuld, anders is er een fout gemaakt.
Zijn de partijen van de VIERDE ronde vastgesteld, dan dienen tijdens het spelen van de vierde
ronde, doch beslist voor aanvang van de vijfde ronde, de partijen voor de vijfde, de zesde en de
zevende ronde te worden vastgesteld.
Tijdens het spelen van de vierde ronde heeft de wedstrijdleiding voldoende tijd om dit werkje
nauwkeurig te verrichten. Het verdient aanbeveling nadat het tussenklassement na de vierde
ronde is opgemaakt, te controleren of er nog aanpassingen noodzakelijk zijn van de drie
ingedeelde ronden. Dit kan met name het geval zijn indien (tweemaal) vier dezelfde spelers
elkaar in de resterende drie ronden ontmoeten; het kan betekenen dat er twee partijen van vier
spelers van ronde moeten worden gewisseld.
In welke volgorde de partijen van de 5e, 6e en 7e ronde moeten worden gespeeld, is afhankelijk
van de resultaten die de titelkandidaten behalen. Indien mogelijk, moeten de nummers 1 en 2 in
de laatste ronde tegen elkaar spelen.
Laat men dit na, dan is de kans groot dat - ook niet door verschuiving - de partijen van de 6e en
7e ronde niet goed kunnen worden ingedeeld. Het gevolg kan zijn dat een speler in de 6e ronde
twee partijen achter elkaar moet spelen en in de 7e ronde is uitgespeeld en dat een andere speler
in de 6e ronde niet kan spelen en dan in de 7e ronde twee partijen achter elkaar moet spelen.
Door het vaststellen van de resterende drie ronden wordt deze onregelmatigheid voorkomen.
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BIJLAGE IV
SYSTEEM DE BRUIJN
De deelnemers aan een eindstrijd worden overeenkomstig artikel 6035 lid 5 WR ingedeeld en
krijgen derhalve een plaatsingscijfer toegekend. Dit plaatsingscijfer blijft onverbrekelijk
verbonden aan de naam van de speler. De deelnemer met het hoogste algemeen gemiddelde krijgt
het cijfer 1 toegewezen, aan de deelnemer met het op één na hoogste algemeen gemiddelde het
cijfer 2, enzovoort, totdat aan alle deelnemers (in volgorde van het plaatsingsgemiddelde) een
opvolgend cijfer is toegewezen.
Onderstaande uitleg is gebaseerd op een eindstrijd met acht deelnemers, maar andere aantallen
zijn uiteraard ook mogelijk.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De eerste ronde wordt altijd als volgt vastgesteld:
1 tegen 8; 2 tegen 7; 3 tegen 6 en 4 tegen 5, zoals dat ook bij het Systeem Avé geschiedt.
De volgende zes ronden worden vastgesteld onder de letters A tot en met F, waaraan weer
onverbrekelijk de volgende partijen zijn verbonden:
in (tweede)
in (derde)
in (vierde)
in (vijfde)
in (zesde)
in (laatste)

ronde A speelt: 4 tegen 6, 3 tegen 5,
ronde B speelt: 4 tegen 7, 3 tegen 8,
ronde C speelt: 4 tegen 8, 3 tegen 7,
ronde D speelt: 6 tegen 7, 5 tegen 8,
ronde E speelt: 6 tegen 8, 5 tegen 7,
ronde F speelt: 7 tegen 8, 5 tegen 6,

2 tegen 8 en
2 tegen 5 en
2 tegen 6 en
2 tegen 3 en
2 tegen 4 en
3 tegen 4 en

1 tegen 7;
1 tegen 6;
1 tegen 5;
1 tegen 4;
1 tegen 3;
1 tegen 2.

Het plaatsingscijfer 1 blijft gedurende het gehele kampioenschap gekoppeld aan speler Anton (zie
voorbeeld) en het nummer 2 aan Bernard, enzovoort.
In een eindstrijd met een oneven aantal deelnemers is altijd de hoogstgeplaatste deelnemer vrij. In
het hierna volgend voorbeeld is dat in de eerste ronde - indien sprake zou zijn van een oneven
aantal deelnemers - speler A.
In de volgende ronden is dat steeds de speler die als hoogste geplaatst is in het tussenklassement,
voor zover hij nog niet eerder was vrijgesteld.
VOORBEELD I:
Indeling van de deelnemers aan de eindstrijd van het districtskampioenschap libre-klein
hoofdklasse:
1.
Anton (kampioen vorig jaar) 10.20
5. Eduard
8.85
2.
Bernard
9.65
6. Ferdinand 8.05
3.
Cornelis
9.20
7. Gerard
7.45
4.
Dirk
8.90
8. Hendrik
7.21
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De partijen voor de eerste ronde zijn als volgt vastgesteld:
Dirk tegen Eduard; Cornelis tegen Ferdinand, Bernard tegen Gerard en Anton tegen Hendrik.
Na deze ronde wordt de stand opgemaakt.
De nu als eerste geplaatste moet tegen de thans laagst geplaatste speler spelen waartegen hij nog
niet heeft gespeeld.
In het Systeem De Bruijn wordt uitsluitend rekening gehouden met de speler, die in het
klassement na elke ronde de hoogst geplaatste is.
Door geen rekening te houden met de overige deelnemers bij het indelen van de partijen voor de
volgende ronden, worden de werkzaamheden voor de wedstrijdleiding aanmerkelijk
vereenvoudigd en kan onmiddellijk worden vervolgd met de volgende ronde.
Er ontstaat dus geen vertraging omdat de partijen voor de volgende ronde nog moeten worden
vastgesteld.
Derhalve kunnen de namen van de spelers reeds tevoren (thuis op zijn gemak) door de
wedstrijdleider aan elkaar worden gekoppeld.
Het tijdstip waarop een ronde met alle vier reeds tevoren onverbrekelijk aan elkaar verbonden
partijen moeten worden gespeeld wordt altijd bepaald door de hoogst geplaatste speler van het
klassement, dat na elke ronde is vastgesteld.
Dit speelschema is voor elk toernooi vooraf definitief vastgesteld. Hieraan mag niets worden
veranderd. Op welke dag of avond en/of op welk uur de desbetreffende gehele ronde moet
worden gespeeld, is afhankelijk van het plaatsingscijfer van de speler, die na elke ronde het
klassement aanvoert. Het Systeem De Bruijn gaat uit van het "plaatsingscijfer", dat weer
gekoppeld is aan het algemeen gemiddelde waarmee aan het kampioenschap werd begonnen
(plaatsingsgemiddelde). Wanneer de regerend kampioen deelneemt, dan wordt hij altijd als eerste
geplaatst ook al heeft hij een lager plaatsingsgemiddelde dan (één van) de overige deelnemers.
Reserve
Mocht het noodzakelijk blijken, dat een invaller moet worden toegevoegd, dan wordt deze
overeenkomstig zijn plaatsingsgemiddelde ingedeeld, waarbij zo nodig de reeds toegewezen
plaatsingscijfers van de andere deelnemers moeten worden gewijzigd.
VOORBEELD II
Wanneer Anton na de 1e ronde bovenaan staat, dan moet hij in de volgende ronde tegen de laagst
geplaatste speler waartegen hij nog niet heeft gespeeld. Cornelis blijkt (bijvoorbeeld) onderaan te
staan, dus we zoeken in bovenstaande schema de ronde waarin voorkomt:
1 tegen 3 (of omgekeerd natuurlijk: 3 tegen 1).
Dat is ronde "E". Dat betekent, dat nu de GEHELE ronde "E" gespeeld moet worden!
Na deze ronde wordt weer de stand opgemaakt en begint dezelfde procedure opnieuw om vast te
stellen wie elkaar in de derde ronde ontmoeten. Dit gaat net zo lang door tot alle zes ronden van
bovenstaand schema zijn gespeeld.
Er mag geen partij apart uit een ronde gespeeld worden !
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Uiteraard is het principe ook toe te passen bij toernooien met meer of minder deelnemers. Daarbij
dienen slechts de getallen te worden aangepast.
De grote voordelen van dit systeem zijn onder andere:
de wedstrijdleiding behoeft tussen de ronden geen moeilijke (en daardoor vaak foutieve
en langdurige) ronde-indelingen te maken;
zonodig kan onmiddellijk worden vervolgd met een volgende ronde en zijn de vaak zeer
hinderlijke wachttijden overbodig!
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BIJLAGE V
SYSTÈME AUTOMATIQUE
OF
AUTOMATISCH SYSTEEM
Bij internationale wedstrijden gebruikt men in sommige landen een systeem, waardoor het
indelen van de ronden - na de eerste ronde - volgens een vaste regel geschiedt. Men noemt dit
"het automatische systeem van indelen".
Dit systeem heeft het voordeel dat kan worden voorkomen dat een speler twee partijen direct na
elkaar kan spelen. Het nadeel is weer, dat, als blijkt dat een speler toch niet zo sterk is als volgens
het beginklassement mocht worden verwacht, deze toch als sterke speler beschouwd blijft.
Vooral ten behoeve van de districten de - doordat veel op doordeweekse avonden moet worden
gespeeld - vooraf de deelnemers willen mededelen wanneer moet worden gespeeld, volgt hierna
de uiteenzetting van het automatische systeem.
Volgens de volgorde van het beginklassement worden de spelers in 2 groepen verdeeld. De
kampioen van het voorafgaande jaar (als deze mag meedoen) wordt niet als nummer 1, maar
volgens zijn algemeen gemiddelde ingedeeld.
Bij het hierna volgende wordt uitgegaan van een eindstrijd waaraan 8 spelers deelnemen en dat
op 2 biljarts wordt gespeeld.
De eerste vier van het beginklassement spelen eerst tegen de laatste vier, dus:
1e ronde:
3 tegen 6 (1) 2e ronde:
4 tegen 6 (1)
4 tegen 5 (2)
3 tegen 5 (2)
1 tegen 8 (1)
2 tegen 8 (1)
2 tegen 7 (2)
1 tegen 7 (2)
3e ronde:

4 tegen 7 (1) 4e ronde:
3 tegen 8 (2)
2 tegen 5 (1)
1 tegen 6 (2)

3 tegen 7 (1)
4 tegen 8 (2)
1 tegen 5 (1)
2 tegen 6 (2)

Tussen ( ) het nummer van het biljart waarop wordt gespeeld en waaruit blijkt dat na deze 4
ronden alle spelers 2 x op biljart 1 en 2 x op biljart 2 hebben gespeeld.
Blijkt in de eerste ronde dat speler 3 van speler 6 of speler 4 van speler 5 verliest, dan worden zij
omgewisseld, zodat in de 2e t/m 4e ronde in de groep sterken komen: nummer 6 als deze de
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eerste partij wint of nummer 4 als die zijn partij wint en uiteraard beiden als zij ieder hun partij
winnen.
Dit omwisselen geschiedt alleen na het spelen van de EERSTE ronde, bovendien worden de
nummers 1 en 2 (ook als zij hun eerste partij verliezen) niet van de groep sterken naar de groep
zwakken overgebracht.
Waarom dit is weet de CSC ook niet; de uitvinder van dit systeem, de Fransman Bourgeois, stelt
dat het omwisselen van die nummers 1 en 2 niet nodig is.
Na het spelen van de 4 ronden wordt een nieuw beginklassement samengesteld, de spelers van de
sterke groep worden bij elkaar gebracht (en worden aangeduid met een cijfer plus de letter A),
hetzelfde geschiedt met de spelers uit de zwakke groep (die worden aangeduid met een cijfer plus
de letter B). Het cijfer geeft de volgorde aan die zij in dat nieuwe klassement hebben.
De partijen van de 5e t/m 7e ronde worden dan als volgt ingedeeld:
5e ronde:
2B-3B (1)
6e ronde:
1B-3B (1)
1B-4B (2)
2B-4B (2)
1A-4A (1)
2A-4A (1)
2A-3A (2)
1A-3A (2)
7e ronde:
(laatste)

1B-2B (1)
3B-4B (2)
3A-4A (1)
1A-2A (2)

De spelers 1A, 2A, 3A spelen 1 x op biljart 1 en 2 x op biljart 2.
De spelers 1B, 2B, 3B spelen 2 x op biljart 1 en 1 x op biljart 2.
De speler 4A speelt 3 x op biljart 1.
De speler 4B speelt 3 x op biljart 2.
Uiteraard geldt hierbij, wat ook bij de toepassing van het Avé-systeem steeds wordt gezegd, dat
de resultaten van de 5e ronde bepalen of eerst de 6e ronde en dan de 7e ronde wordt gespeeld of
andersom.
De uitvinder van dit systeem, zoals reeds genoemd, de Fransman Bourgeois, garandeert dat de
titelkandidaten altijd in de A-groep terechtkomen en dat de beslissing met betrekking tot het
kampioen worden bijna altijd in de 7e ronde zal vallen als dat niet het geval is (uiteindelijk valt
die beslissing in de voorlaatste ronde als de nummer 1 drie punten voorsprong heeft en er nog
maar één ronde te spelen is) in elk geval in de 6e ronde.
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BIJLAGE VI
SYSTEEM KNOCK-OUT
Bij het K.O.-systeem wordt in dit schema uitgegaan van een eindstrijd met 32 deelnemers. Er
wordt gespeeld op 4 biljarts, derhalve wordt van de deelnemers een indeling in 4 groepen
gemaakt. De wijze van indelen is zodanig, dat
1.
de nummers 1 en 2 elkaar zo laat mogelijk ontmoeten
2.
de sterkste spelers eerst de zwakste spelers ontmoeten (dus nummer 1 eerst tegen nummer
32, nummer 2 tegen 31 etc.).
Eerst worden de nummers 1 t/m 16 geplaatst en in een later stadium van tegenstanders voorzien.
De nummers 1 en 2 worden zo ver mogelijk uit elkaar geplaatst om een eventuele vroegtijdige
ontmoeting zo veel mogelijk te vermijden.
Daarna worden de nummers 3 en 4 geplaatst. Er wordt een scheiding aangebracht tussen groep
A - groep B en groep C - groep D. Nummer 3 wordt zo ver mogelijk van nummer 2 geplaatst,
eveneens om een eventuele vroegtijdige ontmoeting zo veel mogelijk te vermijden.
Hetzelfde geldt voor nummer 4, die zo ver mogelijk van nummer 1 wordt geplaatst. Nummer 3
staat dus tegenover 2 (3+2=5) en nummer 4 tegenover nummer 1 (4+1=5). In schema:

1

A
-

B
4 -

C
3 -

D
2 -

Zo gaat men steeds uit van de volgende twee te plaatsen nummers.
Nu is de plaatsing van de nummers 5 en 6 aan de beurt. Daartoe wordt groep A van groep B en
Groep C van groep D gescheiden. Nummer 5 komt tegenover nummer 2 (5+2=7) en nummer 6
tegenover nummer 1 (6+1=7).
Volgende stap is plaatsing van de nummers 7 en 8 tegenover de nummers 3 en 4 (7+4=11) en
(8+3=11), waarmee de plaatsing vastligt.

1

6

A
-

B
74-

C
3 8 -
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Voor plaatsing van de nummers 9 en 10 wordt wederom een verdeling gemaakt en wel binnen
iedere groep tussen de bovenste vier en de onderste vier. Nummer 9 komt tegenover nummer 8
(9+8=17) en nummer 10 tegenover nummer 7 (10+7=17).
Ook de nummers 11 t/m 16 worden zodanig tegenover de overige nummers geplaatst, dat de
uitkomst van optelling steeds 17 is (dus 11 tegenover 6, 12 tegenover 5 etc.)

1
16
11
6

A
-

7
10
13
4

B
-

3
14
9
8

C
-

5
12
15
2

D
-

Vervolgens dienen de tegenstanders te worden geplaatst. De nummers van de tegenstanders
worden nu zodanig in het schema geplaatst dat bij optelling van de nummers steeds 33 als
uitkomst verschijnt (dus 1+32, 16+17 etc.).

1
16
11
6

A
-

32
17
22
27

7
10
13
4

B
-

26
23
20
29

3
14
9
8

C
-

30
19
24
25

5
12
15
2

D
-

28
21
18
31

Vervolgens worden de wedstrijden volgens onderstaand schema genummerd en gespeeld.
Indien een eindstrijd wordt gespeeld met 16 deelnemers, dan dienen de nummers na het tweede
schema reeds van tegenstanders te worden voorzien en wel zodanig dat het totaal van de optelling
steeds 17 is (dus 1+16, 8+9 etc.).
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Bijlage VII in reserve
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BIJLAGE VIII
POULE MARSEILLAISE
Bij de poule Marseillaise worden de spelers aan de hand van de plaatsingscijfers van het
beginklassement in twee groepen verdeeld. Om de sterkte van de spelers zo gelijkmatig mogelijk
over de beide groepen te verdelen, geschiedt de indeling als volgt:
groep 1: de nummers 1 - 4 - 5 - 8 - 10
groep 2: de nummers 2 - 3 - 6 - 7 - 9
(de eerste en de laatste speler zodoende in dezelfde groep).
Beide groepen spelen vervolgens - onder toepassing van het systeem-Avé - een enkel rooster.
Daarna wordt per groep een groepseindklassement opgemaakt.
In het kader van vernieuwingen die men internationaal mogelijk zal doorvoeren, kan het - met
name in de ereklasse - voorkomen dat een systeem wordt toegepast, waarbij na een bepaald
aantal ronden een deel van de spelers niet verder kan spelen.
Met een dergelijk systeem kan het mogelijk zijn meer dan 8 spelers te laten deelnemen en/of het
aantal te spelen partijen aanmerkelijk te verkorten.
Voor het bepalen van wie kampioen wordt geldt dat de resultaten door spelers in de voorronde
tegen elkaar behaald, wel meetellen bij het samenstellen van het klassement van de finaleronde.
Resultaten behaald tegen spelers die niet in de finaleronde zijn gekomen, worden hierbij buiten
beschouwing gelaten.
Bovendien wordt ook nog een eindklassement over het gehele kampioenschap samengesteld.
Daarbij worden alle behaalde resultaten (dus van voorronde + finaleronde) opgenomen. Omdat er
2 groepen spelers zijn (een groep die wel en een groep die niet in de finaleronde heeft gespeeld)
is het aantal gespeelde partijen niet voor alle spelers gelijk. Heeft men echter voldoende tijd en
organiseert men voor de afgevallen spelers nog een zogenaamde verliezersronde en is het aantal
spelers dat aan die ronde deelneemt gelijk aan dat van de finaleronde, dan is het aantal partijen
wel gelijk.
In zo'n geval kan het dan weer voorkomen dat iemand die als laatste in de finaleronde is
geëindigd minder partijpunten heeft behaald dan iemand die in de verliezersronde als eerste is
geëindigd. Niettemin wordt eerstbedoelde speler in het totale eindklassement toch boven
laatstbedoelde speler geplaatst.
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