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WEDSTRIJDREGLEMENT VOOR JEUGD 

 

HOOFDSTUK I 

 

ALGEMEEN  

 

Artikel 8000 

Algemeen 

 

1. Het Wedstrijdreglement Jeugd (WRJ) is alleen van toepassing voor het wedstrijdwe-

zen van de jeugd vereniging Carambole.  

2. In het WRJ mogen alleen bepalingen worden opgenomen. Het kan gewenst of nood-

zakelijk zijn door het geven van een toelichting of een voorbeeld een bepaling te ver-

duidelijken.  

3. Toelichtingen zijn cursief gedrukt en bij het betreffende artikel opgenomen en hebben 

geen rechtskracht. 

4. Waar in dit reglement wordt verwezen naar het bestuur, heeft dat betrekking op het 

bestuur, van de vereniging binnen het verband van de vereniging, tevens zijnde het 

sectiebestuur binnen het verband van de KNBB. 

 

Artikel 8001 

Begripsbepalingen 

 

1. Op dit wedstrijdreglement voor jeugd, verder aangeduid met WRJ, zijn voor zover 

mogelijk de bepalingen van de statuten, het algemeen reglement, het verenigingsre-

glement en de bijlage van de vereniging Carambole bij het verenigingsreglement van 

toepassing. 

2. Persoonlijke kampioenschappen en competitiewedstrijden voor jeugd, hierna officiële 

wedstrijden voor jeugd genoemd, zijn alle wedstrijden door of namens de vereniging 

Carambole, een gewest of een district georganiseerd.  

3. Jeugd zijn leden die volgens het bepaalde in de bijlage van de vereniging Carambole 

bij het verenigingsreglement artikel C3 lid 7 als jeugd worden aangeduid. 

4. Het WRJ neemt de begripsbepalingen over die zijn opgenomen in artikel 6001 van het 

Wedstrijdreglement (WR). 

 

Artikel 8002 

Toe te passen bepalingen 

 

* 1. Bij officiële wedstrijden voor jeugd gelden de bepalingen van het WR, het Spel- en 

Arbitragereglement (SAR) en het Competitiereglement (CR) met dien verstande dat de 

door die reglementen aan de Commissie Sportzaken Carambole (CSC) toegekende be-

voegdheden bij de officiële wedstrijden voor de jeugd aan de Commissie Jeugdzaken 

(CJ) kunnen worden gedelegeerd.  

2. In dit reglement zijn de bepalingen opgenomen welke moeten worden toegepast bij of-

ficiële wedstrijden voor jeugd en die afwijkend zijn van de bepalingen die opgenomen 

zijn in de in het eerste lid bedoelde reglementen. 
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ad artikel 8002, lid 1 

Op het gebied van het wedstrijdwezen voor jeugd gelden dezelfde regels als op het gebied van 

het wedstrijdwezen voor senioren. In bepaalde gevallen is het echter noodzakelijk om voor het 

wedstrijdwezen voor jeugd afwijkende bepalingen vast te stellen. Deze afwijkende bepalingen 

zijn in dit WRJ opgenomen. Hieruit volgt dat het WRJ alleen goed kan worden toegepast als 

daarnaast ook het WR, CR en SAR worden gehanteerd. 

 

Artikel 8003 

Commissie Jeugdzaken 

 

1. De belangen van de jeugd worden op het gebied van het wedstrijdwezen behartigd 

door de Commissie Jeugdzaken (CJ). Deze commissie bestaat uit de gewestelijke con-

tactpersonen. De voorzitter van de CJ, of een door de CJ aangewezen lid van de com-

missie, heeft zitting in de CSC. 

2. De CJ heeft in het bijzonder tot taak: 

a. het geven van advies met betrekking tot het toewijzen van de organisatie van 

eindstrijden van officiële wedstrijden voor jeugd;  

b. de samenstelling van de wedstrijdkalender van de nationale wedstrijden voor 

jeugd, in overleg met de CSC; 

c. het geven van advies met betrekking tot het wijzigen van de reglementen op het 

gebied van het wedstrijdwezen voor jeugd; 

d. het behandelen van zaken betreffende promotie en degradatie van alle spelers die 

tot het deelnemen aan officiële wedstrijden voor jeugd zijn toegelaten; 

e. het indelen in groepen van deelnemers aan voorwedstrijden en het aanwijzen van 

deelnemers aan de eindstrijd van nationale kampioenschappen voor jeugd en - 

voorzover het vertegenwoordigers van de vereniging Carambole betreft - voor het 

aanwijzen van deelnemers aan internationale wedstrijden voor jeugd; 

f. het toezien op de naleving van dit reglement en het geven van voorlichting en ad-

viezen op het gebied van het wedstrijdwezen voor jeugd, zonodig in overleg en in 

samenwerking met de CSC; 

g. het toezien op de organisatie van nationale en in Nederland te spelen internationa-

le wedstrijden voor jeugd. Daartoe wijst het bestuur één van haar leden aan, die 

een eindstrijd geheel of gedeeltelijk bijwoont en van die eindstrijd aan bestuur 

verslag uitbrengt. Het bestuur kan het bepaalde in de vorige zin aan de CJ delege-

ren; 

h. de algehele leiding van de competitie voor jeugd, zoals is bepaald in Hoofd-

stuk VI van dit reglement. 

2. Het bestuur zal met betrekking tot het wedstrijdwezen voor jeugd geen beslissingen 

nemen alvorens advies aan de CJ te hebben gevraagd. 

3. De CJ regelt verder alle zaken betreffende het wedstrijdwezen waarmede zij is of 

wordt belast. 

4. De leden van de CJ zijn bevoegd kennis te nemen van de inhoud van alle bescheiden 

welke het bestuur voor een juiste uitvoering van de taak van de CJ nodig heeft of wen-

selijk acht. 

5. Met inachtneming van de door of namens het bestuur gegeven richtlijnen, stelt de CJ 

zelf haar werkwijze vast, opdat zij haar taak zo snel en doeltreffend mogelijk kan ver-

richten. 
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Artikel 8004 

Recht op deelnemen aan officiële wedstrijden 

 

* 1. Tot het deelnemen aan officiële wedstrijden voor jeugd zijn gerechtigd:  

a. jeugdspelers die op de eerste dag van het desbetreffende seizoen, te weten 1 sep-

tember, de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt; 

b. senioren die op de eerste dag van het desbetreffende seizoen de leeftijd van een-

entwintig jaar nog niet hebben bereikt en lid zijn van een jeugdvereniging als be-

doeld in de bijlage van de vereniging Carambole bij het verenigingsreglement ar-

tikel C3 lid 7, dan wel zijn opgenomen als lid van een jeugdafdeling van een se-

niorvereniging; 

c. spelers genoemd in het eerste lid sub b zijn niet gerechtigd tot deelname aan het 

kampioenschap vermeld in Aanhangsel B, onder nummer 1. 

2. Tot officiële wedstrijden voor jeugd kunnen tevens worden toegelaten senioren die 

blijkens een medische indicatie niet in staat moeten worden geacht op volwaardige 

wijze aan wedstrijden voor senioren deel te nemen. Bedoelde medische indicatie dient 

gelijktijdig bij de inschrijving te worden overlegd. 

* 3. Een jeugd- of seniorspeler als bedoeld in het eerste lid, mag in hetzelfde seizoen en in 

dezelfde spelsoort klein biljart niet inschrijven voor een kampioenschap voor jeugd, 

indien de desbetreffende speler heeft ingeschreven of zal inschrijven voor een kampi-

oenschap voor senioren als bedoeld in het WR.  

 Bedoelde speler mag evenmin in hetzelfde seizoen worden ingeschreven voor het 

deelnemen aan een competitie voor jeugd, indien wordt of zal worden ingeschreven 

voor het deelnemen aan de landscompetitie. 

4. Senioren als bedoeld in het tweede lid zijn uitgesloten van het deelnemen aan het wed-

strijdwezen voor senioren, tenzij de geldigheidsduur van de medische indicatie is ver-

lopen of de betrokkene heeft laten weten daarvan geen gebruik meer te zullen maken. 

In elk geval mag bedoelde senior nimmer in hetzelfde seizoen inschrijven of worden 

ingeschreven voor het deelnemen aan officiële wedstrijden voor senioren en jeugd. 

 

ad artikel 8004, lid 1 

De leeftijd die een lid op 1 september van het desbetreffende wedstrijdjaar heeft, is voor het 

wel of niet mogen deelnemen aan officiële wedstrijden voor jeugd doorslaggevend. Het recht 

op deelnemen aan officiële wedstrijden voor jeugd geldt voor het desbetreffende lid voor het 

gehele wedstrijdjaar. 

 

ad artikel 8004, lid 3 

Een lid dat volgens het bepaalde in artikel 8004, lid 1 gerechtigd is deel te nemen aan het 

wedstrijdwezen voor jeugd, mag in bepaalde gevallen deelnemen aan het wedstrijdwezen voor 

senioren, hetgeen uitvoerig wordt omschreven in artikel 8101. 

Tussen persoonlijke kampioenschappen voor jeugd en de competitie voor jeugd bestaat een 

volledige scheiding. Het is dus mogelijk dat in bepaalde gevallen een in de vorige alinea be-

doeld lid mag deelnemen aan persoonlijke kampioenschappen voor jeugd en een competitie-

vorm voor senioren of aan persoonlijke kampioenschappen voor senioren en de competitie 

voor jeugd. 
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HOOFDSTUK II 

 

PERSOONLIJKE KAMPIOENSCHAPPEN VOOR JEUGD 

 

 

Artikel 8101 

Omschrijving van kampioenschappen voor jeugd 

 

1. Het bestuur heeft kampioenschappen voor jeugd ingesteld alsmede bepaald aan welke 

kampioenschappen voor senioren door jeugd mag worden deelgenomen en aan welke 

voorwaarden zij dienen te voldoen. 

*  2. De in eerste lid bedoelde kampioenschappen voor jeugd met de daarbij horende mini-

mum 

en maximum grenzen en partijlengte zijn opgenomen als Aanhangsel B.: 

* 3. De in het eerste lid bedoelde kampioenschappen voor senioren zijn de in het WR aan-

hangsel A genoemde kampioenschappen te weten: 

a. libre-groot eerste klasse; 

b. ankerkader 57/2 eerste klasse; 

c. ankerkader 57/2 hoofdklasse; 

d. ankerkader 47/2 eerste klasse; 

e. driebanden-groot tweede klasse. 

4. Een jeugdlid is vanaf zijn of haar 16
e
 jaar gerechtigd in te schrijven voor senioren-

competitie. Inschrijfgerechtigden in de spelsoorten libre-groot jeugd en ankerkader 

47/2 zijn bij de senioren in deze spelsoorten speelgerechtigd. 

5.  Indien door de deelname aan seniorenwedstrijden doublures zouden ontstaan is de 

jeugdspeler verplicht te kiezen voor de jeugdwedstrijd. Indien niet aan deze verplich-

ting is voldaan worden nader te bepalen sanctionerende maatregelen opgelegd.   

6. Behoudens het recht op inschrijven voor een kampioenschap, zoals dat bij de naam 

van een speler in de ranglijst voor jeugd is aangegeven, mag een speler 

 

 ook inschrijven voor:  als hij mag inschrijven voor: 

 

 de spelsoort kader 38/2   de spelsoorten libre-klein 

extra klasse en hoger 

 

 de spelsoort libre-groot  is gepromoveerd uit  libre-klein overgangsklasse 

 

 de spelsoort ankerkader 47/2  is gepromoveerd uit 38/2 

 

 de spelsoort libre-groot  de spelsoort libre-groot en daarin een algemeen  

7. Het predicaat “ereklasser” wordt voor jeugdspelers in de spelsoorten libre-groot, en 

ankerkader 47/2, aan die spelers verleend die tijdens officiële KNBB voorwedstrijden 

en/of eindstrijden in deze spelsorten een algemeen gemiddelde hebben behaald dat 

groter of gelijk is aan de onderstaande ondergrens van de spelsoort: 

 

a. Libre-groot   90.00  en hoger 

b. Ankerkader 47/2   40.00  en hoger 



 

 

 
KONINKLIJKE NEDERLANDSE  

BILJARTBOND 

 
 

 Pagina 8 van 34 RLC – 1 aug. 2011 

 

 

  Een speler behoudt een eenmaal verkregen predicaat ereklasser voor twee seizoenen 

na het seizoen waarin dit is verkregen. 

 

 

 

ad artikel 8101 lid 2. 

Bij publicaties, anders dan in het WRJ, wordt het vermelden van de klasse altijd gevolgd door 

jeugd. 

 

ad artikel 8101, lid 3 

In dit artikel worden de kampioenschappen van Nederland voor senioren genoemd, waaraan 

in bepaalde gevallen leden als bedoeld in artikel 8004, lid 1 mogen deelnemen. Deze gevallen 

worden omschreven in artikel 8101, lid 5 en 6. 

Na degradatie uit deze seniorenklassen dienen de jeugdspelers in de hoogste jeugdklasse in 

dezelfde spelsoort weer de promotiegrens te passeren om weer gerechtigd te zijn om in de 

seniorenklasse van dezelfde spelsoort deel te nemen. 

 

ad artikel 8101, lid 7 

Wanneer de maximum algemeen gemiddelde grens in de spelsoort kader 38/2 (tot 27.00) door 

promotie is overschreden, is plaatsing op de nationale seniorenranglijst in de spelsoort an-

kerkader 57/2 eerste klasse mogelijk, waarna aan dat seniorenkampioenschap, indien daar-

voor wordt ingeschreven, kan worden deelgenomen. 

 

Ad artikel 8101, lid 8 

Indien de speler in twee opeenvolgende seizoenen, in officiële KNBB evenementen, deze pres-

taties niet  heeft herhaald  zal de status van ‘ereklasser’ weer komen te vervallen. 

 

Artikel 8102 

Ranglijsten 

 

1. Overeenkomstig het bepaalde in WR artikel 6020 A stelt de CJ voor de kampioen-

schappen als genoemd in Aanhangsel B, onder 6 tot en met 13 een ranglijst samen, 

verder nationale ranglijst voor jeugd genoemd. 

 Op deze ranglijst worden in alfabetische volgorde de namen vermeld van hen die ge-

rechtigd zijn voor een of meer in de vorige alinea bedoelde kampioenschappen in te 

schrijven, onder vermelding van de kampioenschappen waarvoor mag worden inge-

schreven. 

2. Overeenkomstig het bepaalde in WR artikel 6020 B stelt de gewestelijke commissie 

voor de semi-imperatieve kampioenschappen als genoemd in Aanhangsel B, onder 3, 

4 en 5 een ranglijst samen, verder gewestelijke ranglijst voor jeugd genoemd. 

 Op deze ranglijst worden in alfabetische volgorde de namen genoemd van hen die in 

het desbetreffende gewest voor de in de vorige alinea bedoelde kampioenschappen 

mogen inschrijven, onder vermelding van het kampioenschap waarvoor mag worden 

ingeschreven. 
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3. Overeenkomstig het bepaalde in WR artikel 6020 C, stelt het districtsbestuur voor de 

imperatieve kampioenschappen als genoemd in Aanhangsel B, onder 1 en 2 een rang-

lijst samen, verder districtsranglijst voor jeugd genoemd. 

 Op deze ranglijst worden in alfabetische volgorde de namen genoemd van hen die in 

het desbetreffende district voor de in de vorige alinea bedoelde kampioenschappen 

mogen inschrijven, onder vermelding van het kampioenschap waarvoor mag worden 

ingeschreven. 

4. Indien een jeugdspeler aan wedstrijden voor senioren wenst deel te nemen en daartoe 

gerechtigd is, dan geldt zijn algemeen gemiddelde op grond waarvan hij in een rang-

lijst voor jeugd is opgenomen als basis voor zijn plaatsing op een ranglijst voor senio-

ren, mits dat algemeen gemiddelde is vastgesteld volgens het bepaalde in WR artikel 

6019. 

 Het bepaalde in de vorige alinea is ook van toepassing op senioren als bedoeld in arti-

kel 8004, lid 1, sub b en lid 2. 

 

Artikel 8103 

Bepalingen geldend voor alle kampioenschappen 

 

1. Algemeen 

*  a. Eindstrijden van kampioenschappen voor jeugd worden op twee achtereenvolgen-

de dagen gespeeld. De bepalingen hiervan zijn opgenomen in de hoofdstukken 

van de betreffende kampioenschappen. 

*  b. In een eindstrijd mogen na 21.00 uur geen partijen meer beginnen. 

  c. Eindstrijden worden gespeeld op twee biljarts. Op verzoek van de organisatie kan 

de CJ toestemming verlenen om een eindstrijd op drie of vier biljarts te laten ver-

spelen. 

2. Eindstrijd 

*  a. Indien voor het deelnemen aan de eindstrijd minder dan zes respectievelijk acht 

deelnemers in aanmerking komen, kan de CJ of de gewestelijke commissie van 

het organiserende gewest of district andere spelers voor deelname uitnodigen tot 

het aantal van zes respectievelijk acht deelnemers is bereikt. 

 Bij het uitnodigen van deelnemers houdt de CJ rekening met door spelers in het-

zelfde kampioenschap of in de direct daar onder liggende klasse behaalde resulta-

ten. 

 Bij het aanwijzen van die deelnemers dient te worden gehandeld volgens de richt-

lijnen die de CJ in het kader van de evenredige vertegenwoordiging heeft vast-

gesteld. 

 Geen lid heeft enig recht op een uitnodiging. 
b. In eindstrijden met acht deelnemers moet het systeem-Avé of systeem De Bruijn 

worden toegepast. 

c. In eindstrijden met zes deelnemers die op twee biljarts worden gespeeld, worden 

de partijen volgens een aangepast systeem-Avé ingedeeld om te voorkomen dat 

gedurende een deel van een ronde een biljart niet kan worden gebruikt. 

 Deze aanpassing geschiedt als volgt. In de eerste ronde wordt het beginklassement 

aangehouden: 

 (1) twee partijen uit de eerste ronde: 3 tegen 4 en 2 tegen 5; 

 (2) een partij uit de eerste ronde: 1 tegen 6 en  
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een partij uit de tweede ronde: de winnaar van de partij 3 - 4 tegen de 

verliezer van partij 2 - 5; 

 (3) de resterende twee partijen van de 2
e
 ronde: 

   winnaar 1 - 6 tegen verliezer 3 - 4 en  

   winnaar 2 - 5 tegen verliezer 1 - 6. 

 Na deze twee ronden wordt een tussenklassement samengesteld zoals bepaald in 

WR artikel 6035, lid 7 sub b. 

 Aan de hand van dat tussenklassement worden de partijen voor de derde, vierde  

 en vijfde ronde vastgesteld die als volgt worden ingedeeld; 

 derde ronde: 
 eerste deel twee partijen, tweede deel één partij. In de laatste te spelen partij 

van deze ronde speelt in elk geval de speler die in het tussenklassement na de 

tweede ronde als nummer 1 is geplaatst; 

 vierde en vijfde ronde: 
 deze ronden worden in driemaal twee  partijen ingedeeld te beginnen met twee 

partijen uit de vierde ronde. Deze partijen worden gevolgd door de nog reste-

rende partij uit de vierde ronde, waarin in elk geval de speler uitkomt die na de 

derde ronde als nummer 1 in het tussenklassement was geplaatst,  

 alsmede een partij uit de vijfde ronde waarin die deelnemers spelen die theore-

tisch de geringste kans op het behalen van de titel hebben. Tot slot de twee nog 

resterende partijen uit de vijfde ronde. 

 

ad artikel 8103, lid 1 sub a 

Kampioenschappen voor jeugd worden in het algemeen op twee dagen, te weten de zaterdag 

en de zondag gespeeld, omdat het spelen op vrijdag vaak leidt tot schoolverzuim en dat wordt, 

ook door de overheid, in principe niet toegestaan.  

 

ad artikel 8103, lid 1 sub b 

Aan kampioenschappen voor jeugd nemen vaak ook zeer jonge spelers deel. 

Deze spelers dienen beschermd te worden tegen een tekort aan nachtrust. 

 

ad artikel 8103, lid 2 sub a 

Moet bijvoorbeeld het deelnemersveld nog met één speler worden aangevuld en was het aan-

tal deelnemers aan het kampioenschap van het gewest A in totaal 25 en van het gewest B in 

totaal 35, dan zal gewest B die nog benodigde speler mogen aanwijzen. 
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HOOFDSTUK III 

 

PERSOONLIJKE DISTRICTSKAMPIOENSCHAPPEN 

 

 

Artikel 8201 

Algemene bepalingen geldende voor districtskampioenschappen 

 

1. Aan een kampioenschap moeten ten minste vier spelers deelnemen. 

2. De gewestelijke commissie is bevoegd in overleg met de besturen van de onder zijn 

ressorterende districten maatregelen te treffen opdat spelers van een district waar min-

der dan vier spelers voor een kampioenschap hebben ingeschreven, aan een door een 

ander district te organiseren kampioenschap kunnen deelnemen.  

 De daarbij betrokken districten zijn verplicht aan de maatregelen van de  gewestelijke 

commissie mee te werken. 

3. Districten moeten de uitslagen van voorwedstrijden en eindstrijden vóór een door de 

gewestelijke commissie vastgestelde en bekendgemaakte datum alsmede op een door 

die commissie vastgestelde wijze aan die gewestelijke commissie opgeven. 

 Hierbij dient een district de gegevens te vermelden van de speler die voor de geweste-

lijke eindstrijd is aangewezen, alsmede de gegevens te verstrekken van een of meer 

spelers – indien de gewestelijke commissie dit verlangt - die eventueel voor het deel-

nemen aan die eindstrijd in aanmerking kunnen komen. 

4. Voor het districtskampioenschap als genoemd in Aanhangsel B onder nummer 1 zijn 

voor nieuwe leden welke voor de eerste keer deelnemen de kledingvoorschriften niet 

van toepassing. 

 

Artikel 8202 

Districtskampioenschappen; organisatie 

 

1. De districtsbesturen kunnen namens de vereniging Carambole persoonlijke districts-

kampioenschappen in de door de vereniging Carambole erkende spelsoorten organise-

ren, in dit hoofdstuk verder aangeduid met kampioenschappen voor jeugd. 

2. De winnaar van een kampioenschap voor jeugd verkrijgt de titel van jeugdkampioen, 

onder toevoeging van de naam van het district, het seizoen, alsmede de spelsoort en de 

klasse waarin de titel is behaald. 

3. Voor imperatieve kampioenschappen voor jeugd, zevende, zesde en vijfde klasse, stelt 

de vereniging Carambole op aanvraag en voor zijn rekening medailles beschikbaar. 

 

Artikel 8203 

Organisatie kampioenschappen libre-klein  

Vijfde, zesde en zevende klasse 

 

1. Aan een eindstrijd nemen minimaal vier doch maximaal acht spelers deel. 

 Het bepaalde in artikel 8103, lid 1 en lid 2 alsmede in WR artikel 6034, lid 3 t/m lid 7 

is voor de in dit artikel genoemde kampioenschappen van toepassing. 

2. Indien voor een kampioenschap meer dan acht inschrijvingen zijn aangenomen, wor-

den voorwedstrijden gespeeld om tot aanwijzing van acht deelnemers voor de eind-
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strijd te komen. Geen van de deelnemers wordt vrijgesteld van het spelen van voor-

wedstrijden. 

3. Nemen aan voorwedstrijden spelers deel uit twee of meer districten, dan komt de als 

hoogste geëindigde van elk district in aanmerking voor deelname aan de eindstrijd, 

mits deze niet rechtstreeks gepromoveerd of geheel of half gedegradeerd is. 

4. Kan of mag de als hoogste geëindigde van een district niet aan de eindstrijd deelne-

men, dan komt de als tweede, eventueel als derde, enzovoort, geëindigde speler, mits 

uit hetzelfde district afkomstig, voor een plaats in de eindstrijd in aanmerking. 

 

Artikel 8204 

Inschrijvingen 

 

1. Voor een kampioenschap mogen spelers inschrijven die ressorteren onder het desbe-

treffende district en voldoen aan het bepaalde in artikel 8004, lid 1 en lid 2. 

2. Elke inschrijving dient op de door het districtsbestuur voorgeschreven wijze te ge-

schieden. 

3. Bij de aanvang van een seizoen worden de voorwaarden waaraan een inschrijving 

dient te voldoen door het districtsbestuur bekendgemaakt. 

4. Inschrijvingen die niet aan de gestelde voorwaarden voldoen worden geweigerd. 

 

Artikel 8205 

Districtswedstrijdkalender 

 

1. Tijdig voor de aanvang van een seizoen stelt een districtsbestuur een districtswed-

strijdkalender samen en maakt deze tijdig aan de onder het district ressorterende vere-

nigingen bekend. 

2. In de districtswedstrijdkalender als bedoeld in het eerste lid dienen in elk geval de 

kampioenschappen voor jeugd libre-klein, vijfde, zesde en zevende klasse te worden 

opgenomen. 
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HOOFDSTUK IV 

 

PERSOONLIJKE GEWESTELIJKE KAMPIOENSCHAPPEN 

 

 

Artikel 8301 

Algemene bepalingen geldend voor gewestelijke kampioenschappen 

 

1. Financiële en/of organisatorische gevolgen van kampioenschappen kunnen alleen voor 

rekening van de vereniging Carambole komen als het bestuur dat uitdrukkelijk heeft 

bepaald. 

2. Indien een gewestelijke commissie oordeelt dat in haar gewest een semi-imperatief 

kampioenschap voor jeugd een imperatief kampioenschap kan worden, dan kan deze 

commissie een daartoe strekkend verzoek aan het bestuur richten. In bedoeld verzoek 

dient in elk geval te zijn aangegeven welk kampioenschap voor jeugd het betreft, het 

aantal deelnemers aan dat kampioenschap, alsmede het aantal onder het verzoekende 

gewest ressorterende districten dat in staat is een kampioenschap in de desbetreffende 

spelsoort te organiseren volgens het bepaalde in hoofdstuk III van dit reglement. 

 Het bestuur vraagt, alvorens een besluit te nemen, advies aan de CJ. 

3. Voor de verplicht te organiseren gewestelijke kampioenschappen stelt de vereniging 

Carambole goudkleurige kampioensmedailles beschikbaar. 

 Op aanvraag en tegen betaling worden soortgelijke medailles voor alle andere gewes-

telijke kampioenschappen beschikbaar gesteld. 

4. Voor een kampioenschap zijn, voorzover mogelijk, de bepalingen met betrekking tot 

het inschrijven, het spelen van voorwedstrijden en het spelen van eindstrijden zoals 

omschreven in het WR Hoofdstuk III van toepassing. 

 

Artikel 8302 

Gewestelijke kampioenschappen; organisatie 

 

1. Een gewestelijke commissie kan namens de vereniging Carambole persoonlijke ge-

westelijke kampioenschappen in de door de vereniging Carambole erkende spelsoor-

ten organiseren. 

2. De organisatie van een kampioenschap kan door een gewestelijke commissie op zich 

worden genomen, dan wel door deze commissie worden opgedragen aan een onder 

deze commissie ressorterend district. 

3. De winnaar van een kampioenschap verkrijgt de titel van jeugdkampioen, onder toe-

voeging van de naam van het gewest, het seizoen, alsmede de spelsoort en de klasse 

waarin de titel is behaald. 

4. Een gewestelijke commissie is bevoegd te besluiten dat een kampioenschap in de spel-

soort libre-klein, zevende, zesde, vijfde, vierde eventueel derde klasse overeenkomstig 

het bepaalde in WR artikel 6044, lid 2, in twee afdelingen wordt georganiseerd. 

* 5. De einduitslag van een gewestelijk kampioenschap moet binnen acht dagen na de laat-

ste speeldag van het desbetreffende kampioenschap op een door de CJ vastgestelde 

wijze naar de CJ worden gezonden. 
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 Hierbij dient het desbetreffende gewest te vermelden welke speler aan het daaropvol-

gende nationale kampioenschap zal deelnemen en gelijktijdig welke speler als reserve 

is aangewezen. 

 

ad artikel 8302, lid 5 

De deelnemers aan en de organisatoren van een nationaal kampioenschap voor jeugd moeten 

tijdig worden geïnformeerd over de resultaten van een gewestelijk kampioenschap voor jeugd.  

Het te laat ontvangen van deze resultaten kan dan ook tot gevolg hebben dat een speler wordt 

uitgesloten van het deelnemen aan de nationale eindstrijd. 

 

Artikel 8303 

Inschrijvingen 

 

1. Voor een gewestelijk kampioenschap mogen spelers inschrijven die voldoen aan het 

bepaalde in artikel 8004 lid 1 en lid 2. 

2. Een inschrijving dient op een door de gewestelijke commissie voorgeschreven wijze te 

geschieden. Zie hiervoor ook het bepaalde in artikel 8201 lid 3. 

3. Elk jaar worden bij de aanvang van een seizoen de voorwaarden waaraan een inschrij-

ving dient te voldoen in de officiële mededelingen van de vereniging Carambole be-

kendgemaakt. 

4. Inschrijvingen die aan de gestelde voorwaarden niet voldoen, worden geweigerd. 

 

Artikel 8304 

Gewestelijke wedstrijdkalender 

 

1. Tijdig vóór de aanvang van een seizoen stelt een gewestelijke commissie een geweste-

lijk  wedstrijdkalender samen en maakt deze tijdig aan de desbetreffende districten be-

kend. 

2. In de wedstrijdkalender als bedoeld in lid 1 dienen in elk geval de kampioenschappen 

libre-klein, zevende, zesde, vijfde, vierde, derde en tweede klasse te worden opgeno-

men. 

 

Artikel 8305 

Eindstrijd van kampioenschappen libre-klein 

vijfde, zesde en zevende klasse 

 

1. Aan een eindstrijd nemen maximaal acht spelers deel. 

 De bepalingen opgenomen in artikel 8103 lid 1 en lid 2 zijn van toepassing. Inschrij-

ving dient te geschieden zoals bepaald in artikel 8303. 

2. Voor een plaats in de eindstrijd komen in aanmerking de spelers die in het overeen-

komstige districtskampioenschap, zoals omschreven in Hoofdstuk III, de titel van dis-

trictsjeugdkampioen hebben behaald.  

3. Hebben aan een districtskampioenschap spelers deelgenomen uit twee of meer distric-

ten, dan komt de als hoogste geëindigde van elk district voor deelname aan de gewes-

telijke eindstrijd in aanmerking. 

4. Kan of mag de winnaar van het overeenkomstige districtskampioenschap of de als 

hoogste geëindigde niet aan het gewestelijke kampioenschap deelnemen, dan komt de 
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als tweede, eventueel als derde, enzovoort, geëindigde speler, mits uit hetzelfde dis-

trict afkomstig, voor een plaats in die gewestelijke eindstrijd in aanmerking. 

5. In afwijking van het bepaalde in het tweede, derde en vierde lid komt niet voor het 

deelnemen aan een gewestelijk kampioenschap in aanmerking:  

a. hij, die in het overeenkomstige districtskampioenschap een algemeen gemiddelde 

heeft behaald dat 20% of meer hoger  is, dan de maximum algemeen gemiddelde 

grens van het desbetreffende gewestelijke kampioenschap; 

b. hij, die in 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 kampioenschap geen officieel algemeen ge-

middelde, 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; 

c. hij die in het overeenkomstige districtskampioenschap kampioenschap (half) ge-

degradeerd is; 

d. spelers, die ten onrechte tot een eindstrijd van een districtskampioenschap werden 

toegelaten, mogen niet aan het desbetreffende gewestelijke kampioenschap deel-

nemen. 

 

Artikel 8306 

Kampioenschappen libre-klein tweede, derde en vierde klasse 

 

1. a. Inschrijving dient te geschieden zoals bepaald in artikel 8303; 

b. Het bepaalde in artikel WRJ 8103, WR artikel 6033 en WR artikel 6034 is voor de 

in dit artikel genoemde kampioenschappen van toepassing. 

2. Voorwedstrijden 

a. Indien voor een kampioenschap libre-klein tweede, derde en vierde klasse meer 

dan acht inschrijvingen zijn aangenomen, worden voorwedstrijden gespeeld om 

tot aanwijzing van zes deelnemers voor de eindstrijd te komen. 

b. Indien voor een kampioenschap libre-klein tweede klasse meer dan zes 

inschrijvingen zijn aangenomen, worden voorwedstrijden gespeeld om tot aan- 

wijzing van zes deelnemers voor de eindstrijd te komen. 

c. Geen van de ingeschreven deelnemers wordt vrijgesteld van het spelen van voor-

wedstrijden. 

d. Het bepaalde in WR artikel 6033 is voor de in dit artikel genoemde kampioen-

schappen van toepassing. 

3. Eindstrijd 

a. Aan een eindstrijd van de kampioenschappen libre-klein tweede, derde en vierde 

klasse nemen maximaal zes spelers deel. 

b. Het bepaalde in WRJ artikel 8103 en WR 6034 is voor de in dit artikel genoemde 

kampioenschappen van toepassing. 
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HOOFDSTUK V 

 

PERSOONLIJKE NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 

 

 

Artikel 8401 

Kampioenschappen van Nederland voor jeugd 

 

1. De vereniging Carambole organiseert elk seizoen, kampioenschappen voor jeugd, 

welke kampioenschappen van Nederland voor jeugd worden genoemd. De vereni-

ging Carambole houdt daarbij rekening met de datums van eindstrijden van internatio-

nale kampioenschappen voor jeugd. 

2. De winnaar van een kampioenschap van Nederland voor jeugd verkrijgt de titel 

Jeugdkampioen van Nederland, onder toevoeging van de aanduiding van het sei-

zoen, alsmede van de spelsoort en klasse waarin de titel is behaald. 

 

Artikel 8402 

Bepalingen geldend voor de kampioenschappen libre-klein  

zevende klasse tot en met vijfde klasse 

 

1. Aan een eindstrijd nemen maximaal acht spelers deel. 

 De bepalingen opgenomen in artikel 8103 lid 1 en lid 2 zijn van toepassing. 

2. Voor een plaats in de desbetreffende eindstrijd komen de spelers in aanmerking die in 

de overeenkomstige gewestelijke kampioenschappen, zoals bepaald in Hoofdstuk IV, 

de titel van gewestelijk jeugdkampioen hebben behaald. 

 Wordt een kampioenschap niet per afdeling van een gewest, maar per gewest ge-

speeld, dan komt ook de als nummer 2 in die eindstrijd geëindigde speler voor een 

plaats in aanmerking. 

3. Kan of mag de winnaar, eventueel de als nummer 2 geëindigde speler, niet aan de 

eindstrijd deelnemen, dan komt de als nummer 3 geëindigde speler, enzovoort, voor 

een plaats in die eindstrijd in aanmerking. 

4. De voor de nationale eindstrijd in aanmerking komende spelers dienen door de desbe-

treffende gewestelijke commissie te worden opgegeven. Zie hiervoor artikel 8302 lid 

5. 

5. In afwijking van het bepaalde in dit het tweede en derde lid komt niet voor het deel-

nemen aan een nationaal kampioenschap in aanmerking, hij die in het overeenkomsti-

ge gewestelijke kampioenschap een algemeen gemiddelde heeft behaald dat 20% of 

meer hoger is, dan de maximum algemeen gemiddelde grens van het desbetreffende 

nationale kampioenschap. 

 

 

Artikel 8403 

Bepalingen geldend voor de kampioenschappen libre-klein vierde t/m tweede klasse 

 

1. Aan de eindstrijd nemen maximaal zes spelers deel. 

 De bepalingen opgenomen in artikel 8103 lid 1 en lid 2 zijn van toepassing. 
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2. Voor een plaats in de eindstrijd komen de spelers in aanmerking die in het overeen-

komstige gewestelijke kampioenschap, zoals bepaald in Hoofdstuk IV, de titel van 

gewestelijk jeugdkampioen hebben behaald. 

3. Na toelating van de in het tweede lid bedoelde gewestelijke kampioenen, respectieve-

lijk de in artikel 8402 lid 3 bedoelde deelnemers, dient het aantal deelnemers aan de 

eindstrijd tot zes te worden aangevuld. 

4. Bij het aanwijzen van de in het derde lid bedoelde deelnemers, niet zijnde gewestelijke 

afgevaardigde, dient rekening te worden gehouden met het gestelde in artikel 8103, lid 

2 sub a. 

5. De voor de nationale eindstrijd in aanmerking komende spelers moeten door de desbe-

treffende gewestelijke commissie worden opgegeven. Zie hiervoor artikel 8302 lid 5. 

6. In afwijking van het bepaalde in het tweede en derde lid komt niet voor het deelnemen 

aan een nationaal kampioenschap in aanmerking, hij die in het overeenkomstige ge-

westelijke kampioenschap een algemeen gemiddelde heeft behaald dat 20% of meer 

hoger is, dan de maximum algemeen gemiddelde grens van het desbetreffende natio-

nale kampioenschap. 

 

Artikel 8404 

* Bepalingen geldend voor de kampioenschappen libre-klein eerste 

klasse en hoger, driebanden-groot, driebanden-klein, 

alsmede de kaderspelsoorten 

 

1. Een inschrijving voor het deelnemen aan een kampioenschap dient op de door de CJ 

voorgeschreven wijze te geschieden. 

 Elk jaar worden bij de aanvang van het seizoen de voorwaarden waaraan een inschrij-

ving dient te voldoen gepubliceerd in de Officiële Mededelingen. 

 Inschrijvingen die niet aan de gestelde voorwaarden voldoen, worden geweigerd. 

2. Indien voor een kampioenschap meer dan zes inschrijvingen zijn aangenomen, worden 

voorwedstrijden gespeeld om tot de aanwijzing van maximaal zes deelnemers aan de 

eindstrijd te komen. 

 Geen van de ingeschreven deelnemers wordt vrijgesteld van het spelen van voor-

wedstrijden. 

3. Aan de eindstrijd nemen maximaal zes spelers deel. 

4. Het bepaalde in artikel 8103 lid 1 en lid 2 alsmede in WR artikel 6034, lid 3 t/m lid 7 

is voor de in dit artikel genoemde kampioenschappen van toepassing. 

 

ad artikel 8404 

De bepalingen omtrent de degradatieregeling, genoemd in artikel 6021 C WR, zijn ook van 

toepassing op dit artikel. 
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HOOFDSTUK VI 

 

NATIONALE COMPETITIE 

 

 

Artikel 8501 

Nationale competitie 

 

1. De vereniging Carambole organiseert elk seizoen voor zijn jeugd een competitie, na-

tionale jeugd-teamcompetitie genoemd. 

2. In de nationale jeugd-teamcompetitie gelden de bepalingen van het CR, met dien ver-

stande dat de in dat reglement aan de CSC toegekende bevoegdheden aan de CJ kun-

nen worden gedelegeerd. 

3. In dit hoofdstuk worden de bepalingen opgenomen die moeten worden toegepast bij 

de nationale jeugd-teamcompetitie  en die afwijkend zijn van de bepalingen van het 

CR. 

4. De bepalingen opgenomen in artikel 8004 lid 1 en lid 2 zijn van toepassing. 

 

Artikel 8502 

Klassen en spelsoorten 

 

De nationale jeugd-teamcompetitie  kent de volgende klassen en spelsoorten: 

  

1. Topteamcompetitie jeugd: kader 57/2, kader 38/2 en libre-klein, verder te noemen: 

topteamcompetitie. 

2. Landscompetitie jeugd: libre-klein verder te noemen: landscompetitie. 

 

ad artikel 8502, lid 1 en lid 2. 

Bij publicaties, anders dan in het WRJ, wordt het vermelden van de competitievormen altijd 

gevolgd door jeugd, dit om verwarring te voorkomen met andere competities. 

 

Artikel 8503 

Algemeen gemiddelde grenzen; partijlengten; 

aantal spelers per team; opstelling; dubbelpartij 

 

Voor de in artikel 8502 omschreven klassen zijn de volgende algemeen gemiddelde 

grenzen, de partijlengten en het aantal spelers per team vastgesteld. 

 

* 1. Topteamcompetitie :   algemeen gemiddelde aantal spelers 

       grenzen  per team 
    minimum maximum 

libre-klein   2.50  15.00    drie 

kader 38/2   5.00  27.00  drie 

kader 57/2   14.00  en hoger drie 
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In de opstelling van een team mag één speler worden opgenomen met een algemeen 

gemiddelde libre-klein, dat is gelegen beneden de minimum algemeen gemiddelde 

grens van deze klassen. 

Is dat het geval, dan wordt de partijlengte van die speler vastgesteld zoals in Aanhang-

sel A van dit reglement als minimum is aangegeven voor de topteamcompetitie . 

 

2. Landscompetitie : algemeen gemiddelde aantal spelers  

      grenzen per team 

    minimum       maximum 

 libre-klein  geen  2.50      drie 

 In de opstelling van een team mag één speler worden opgenomen met een algemeen 

gemiddelde libre-klein, dat is gelegen boven de maximum algemeen gemiddelde grens 

van deze klasse, maar beneden de algemeen gemiddelde grens van 7.00. 

Van deze bepaling mag worden afgeweken met toestemming van de desbetreffende 

jeugdconsul, indien naar zijn oordeel in een voorkomend geval geen team kan worden 

samengesteld. 

3. Met ingang van het seizoen 2008/2009 zullen de moyennes van de spelers voor de 

landscompetitie jeugd zijn vastgesteld op basis van het zogeheten gewogen gemiddel-

de, waarbij het aantal gemaakte caramboles van de topteamcompetitie en landscompe-

titie worden opgeteld, waarna de som van deze getallen wordt gedeeld door het totaal 

aantal beurten in die twee competities. 

4. De opstelling van beide teams dient vóór de aanvang van een wedstrijd door de team-

leiders aan elkaar bekend te worden gemaakt. Het bekendmaken van de opstelling van 

een team wordt door de teamleider van het thuisspelende team direct schriftelijk 

vastgelegd op het daarvoor bestemde uitslagformulier. Na het vastleggen van de op-

stellingen mogen deze niet meer worden gewijzigd. 

 Er mag ten hoogste één speler van een team in dezelfde wedstrijd een dubbelpartij 

spelen. Alleen de speler die als laatste is opgesteld, mag de dubbelpartij spelen. Deze 

partij dient hij te spelen tegen de speler van het andere team die eveneens als laatste is 

opgesteld. 

 De partijlengte van de speler die een dubbelpartij speelt, wordt met één interval ver-

hoogd. 

 

ad artikel 8503 lid 1 

Het aantal op te stellen spelers per team is drie. Het is dus bijvoorbeeld mogelijk, dat een 

speler libre-klein, een andere speler kader 38/2 en weer een andere speler kader 57/2 moet 

spelen. Zowel tijdens de gewestelijke eindstrijd als tijdens de nationale eindstrijd mag de op-

stelling worden gewijzigd voor elke te spelen wedstrijd, mits de aan te brengen wijziging vóór 

aanvang van de desbetreffende eindstrijd is medegedeeld aan de wedstrijdleiding en het spe-

lers van dat team betreft. 

 

Artikel 8504 

Winnaar nationale finale; titel en prijzen 

 

1. Aan het team dat als nummer één in de nationale finale van de competitie voor jeugd 

eindigt, wordt de titel jeugd-teamkampioen van Nederland toegekend.  
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 Aan deze titel wordt de aanduiding van het seizoen en de klasse  waarin deze titel 

wordt behaald, toegevoegd.  

2. Aan het team genoemd in het eerste lid wordt per klasse een wisselbeker uitgereikt, 

die het gedurende één jaar mag behouden. 
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HOOFDSTUK VII 

 

 

ORGANISATIE TOPTEAMCOMPETITIE JEUGD 

 

Artikel 8601 

Inschrijven; inschrijfgeld; recht op inschrijven 

 

1. Een districtsteam dient door zijn district te worden ingeschreven. 

 Een verenigingsteam dient door zijn vereniging te worden ingeschreven. 

 Inschrijving dient te geschieden bij de gewestelijke jeugdconsul waaronder dat team 

ressorteert. 

 Tijdig vóór de aanvang van het seizoen maakt het bestuur van elk iedere gewestelijke 

commissie bekend vóór welke datum teams bij zijn jeugdconsul kunnen worden inge-

schreven. Een inschrijving dient te geschieden op de daarvoor bij de vereniging Ca-

rambole beschikbare formulieren. 

2. Gelijktijdig met de inschrijving van een team dient aan de gewestelijke commissie van 

het desbetreffende gewest een inschrijfgeld te worden betaald dat gelijk is aan drie-

maal de bondscontributie voor jeugd. 

 Na afloop van de Topteamcompetitie Jeugd wordt de helft van het inschrijfgeld aan de 

betaler daarvan terugbetaald onder aftrek van de eventuele aan het team opgelegde 

administratieve heffingen. 

3. Recht op inschrijven van een of meer teams heeft: 

a. een jeugdvereniging, mits elk team is samengesteld uit leden van zijn vereniging; 

b. een vereniging met een jeugdafdeling, mits elk team is samengesteld uit leden van 

zijn jeugdafdeling; 

c. een district, mits elk team is samengesteld uit leden van onder haar ressorterende 

jeugdverenigingen of van jeugdafdelingen van verenigingen. 

*  De jeugdconsul van het desbetreffende gewest is bevoegd toestemming te verlenen 

voor het in een team opnemen van een gastspeler, mits die gastspeler geen lid is van 

een jeugdvereniging of van een jeugdafdeling die zelf een team kan inschrijven. 

 

ad artikel 8601, lid 3, laatste alinea 

Zijn er verenigingen en/of districten die zelf geen team kunnen inschrijven, dan is samenwer-

king met andere verenigingen en/of districten toegestaan, mits toestemming door de jeugd-

consul van het desbetreffende gewest is verleend. 

 

Artikel 8602 

Vaststelling partijlengten 

 

1. Voor de aanvang van deze competitie stelt de CJ voor de topteamcompetitie  voor elke 

speler diens partijlengte vast, volgens het bepaalde in Aanhangsel A van dit reglement. 

2. Heeft een speler in het direct voorafgaande seizoen aan een competitie voor jeugd 

deelgenomen, dan wordt zijn algemeen gemiddelde, toe te passen voor de vaststelling 

van zijn partijlengte voor de eerste helft van deze competitie, als volgt bepaald. 

 Nagegaan wordt welk algemeen gemiddelde - bij elke berekening over ten minste vier 

partijen - de speler in dat voorafgaande seizoen heeft behaald: 
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a. nadat de districtsronde in de landscompetitie  geheel was gespeeld; 

b. nadat  de topteamcompetitie  geheel was gespeeld; 

c. heeft de speler bovendien aan een persoonlijk kampioenschap deelgenomen, het 

hoogste algemeen gemiddelde behaald in het direct voorafgaande seizoen. 

 Het hoogste algemeen gemiddelde als bij a, b of c omschreven bepaalt de partij-

lengte die de speler bij de aanvang van de topteamcompetitie  moet worden toe-

gekend. 

3. Na elke vier partijen wordt het algemeen gemiddelde herzien. Indien het behaalde ge-

middelde hoger dan 20% boven het gemiddelde bij aanvang van de competitie ligt, zal 

herziening van de partijlengte plaatsvinden. 

4. Als blijkt dat het verschil tussen het gemiddelde, bepaald volgens het tweede lid sub b 

en sub c groter is dan 20%, dan wordt een nieuw algemeen gemiddelde vastgesteld. 

Dat nieuw algemeen gemiddelde is het gemiddelde van de onder het tweede lid sub b 

en c vastgestelde gemiddeldes, voor zover er sprake is van dezelfde spelsoort. 

 

Artikel 8603 

Minimum aantal teams; indeling en organisatie 

 

1. De topteamcompetitie wordt gespeeld indien van ten minste zestien teams inschrij-

vingen zijn aangenomen. In voorkomende gevallen kan van deze regel worden afge-

weken en is het mogelijk een topteamcompetitie te organiseren met minder dan zestien 

teams. 

2. De indeling van de teams waarvan de inschrijving is aangenomen wordt bepaald door 

de geografische ligging van de plaatsen waarin de lokalen van de deelnemende teams 

zijn gelegen, waarbij de grenzen van de gewesten als basis kunnen dienen. 

3. De wedstrijdtechnische, organisatorische en administratieve leiding berust bij de CJ. 

 

Artikel 8604 

Eindronde; winnaar 

 

1. Wordt in twee groepen gespeeld dan worden de nummers 1 en 2 in de eindronde ge-

plaatst. 

2. Wordt in drie groepen gespeeld dan wordt de nummer 1 van elke groep in de eindron-

de geplaatst. De CJ bepaalt welke nummer twee aan de eindronde wordt toegevoegd. 

3. Wordt in vier groepen gespeeld dan wordt de nummer 1 van elke groep in de eindron-

de geplaatst. 

4. Wordt in meer dan vier groepen gespeeld dan bepaalt de CJ op welke wijze de eind-

ronde wordt gespeeld. De CJ bepaalt ook welk systeem in de eindronde wordt ge-

speeld. 

5. De winnaar van de eindronde is kampioen van Nederland van de topteamcompetitie 

jeugd. 

 

Artikel 8605 

Overige bepalingen 

 

1. Voor de topteamcompetitie  geldt voorzover niet anders is bepaald, de over-

eenkomstige bepalingen opgenomen in het CR, Hoofdstuk III. 
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Artikel 8606 

Promotie voor persoonlijke kampioenschappen op basis van 

resultaten in de topteamcompetitie 

 

1. Na vier partijen in de topteamcompetitie wordt het algemeen gemiddelde opnieuw 

vastgesteld. Op basis van dit nieuwe algemeen gemiddelde promoveert een speler, 

mits hij vier partijen heeft gespeeld, naar een hogere klasse van de persoonlijke kam-

pioenschappen. 

2. Is het algemeen gemiddelde bij aanvang van de topteamcompetitie voor een speler of-

ficieel vastgesteld, dan is het bepaalde in het eerste lid van toepassing met inachtne-

ming van de 20%-regeling zoals omschreven in WR artikel 6034 lid 3. 

Heeft een speler bij aanvang géén officieel gemiddelde, dan is deze regeling op hem 

niet van toepassing, overeenkomstig het bepaalde in WR artikel 6034 lid 6. 

* 3. Indien een speler zich door middel van het spelen van voorwedstrijden voor een eind-

strijd geplaatst heeft, dan behoudt hij het recht op deelname aan de eindstrijd. 

 

ad artikel 8606, lid 3 

Dat een speler het recht op promotie verwerft door zijn resultaten in de topteamcompetitie wil 

nog niet zeggen, dat hij verplicht moet promoveren in dat seizoen. Mocht hij zich geplaatst 

hebben voor een eindstrijd in de lagere klasse, dan mag hij daaraan deelnemen ondanks zijn 

prestatie op dat moment in de topteamcompetitie. Promotie wordt hiermee uitgesteld naar het 

volgende seizoen. 
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HOOFDSTUK VIII 

 

ORGANISATIE LANDSCOMPETITIE JEUGD 

 

 

Artikel 8701 

Indeling competitie 

 

1. De landscompetitie  wordt in drie delen gespeeld: 

 

a. de wedstrijden op districtsniveau, districtsronde genoemd; 

b. de wedstrijden op gewestelijk niveau, gewestelijke ronde genoemd; 

c. de wedstrijden op nationaal niveau, nationale finale genoemd. 

 

Artikel 8702 

Districtsronde 

 

1. De bepalingen van het CR, Hoofdstuk II, deel II zijn van toepassing op de districts-

ronde van de landscompetitie . 

 

Artikel 8703 

Gewestelijke ronde 

 

1. De bepalingen van het CR, Hoofdstuk II, deel III, zijn van toepassing op de geweste-

lijke ronde van de landscompetitie . 

 

Artikel 8704 

Nationale finale 

 

1. Voor de nationale finale mogen de teams worden ingeschreven die in de gewestelijke 

ronde als nummer 1 zijn geëindigd. Is de nummer 1 verhinderd, dan mag het als 

nummer 2 geëindigde team, eventueel het als nummer 3 geëindigde team, enzovoort, 

worden ingeschreven. 

2. Na toelating van de in het eerste lid bedoelde teams dient het aantal deelnemende 

teams tot acht te worden aangevuld.   

 Het aanwijzen van deze teams dient te geschieden volgens de richtlijnen die het be-

stuur in het kader van de evenredige vertegenwoordiging voor de competitie voor 

jeugd heeft vastgesteld. 

3. De wedstrijdtechnische, organisatorische en administratieve leiding berust bij de CJ. 

4. De nationale finale wordt op twee dagen gespeeld. 

 De acht teams worden in twee groepen ingedeeld.  

 In de voorronde wordt een halve competitie gespeeld.  

 De eindstrijd bestaat uit een winnaarsronde en een troostronde. De als nummer 1 en 2 

in elke groep geëindigde teams plaatsen zich in de winnaarsronde. De als nummer 3 

en 4 in elke groep geëindigde teams plaatsen zich voor de troostronde. 

 Zowel in de winnaarsronde als in de troostronde speelt elk team tegen de teams waar-

tegen het in de voorronde niet heeft gespeeld. 
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5. Het eindklassement wordt zowel in de winnaarsronde als in de troostronde vastgesteld 

aan de hand van de resultaten dat een team behaalt: 

a. in de voorronde tegen het team dat met hem verder speelt in de winnaarsronde of 

de troostronde; 

b. tegen de twee teams waartegen het in die winnaarsronde of troostronde speelt. 

 De teams die in de winnaarsronde zijn geplaatst, spelen om de eerste tot en met de 

vierde plaats. De teams die in de troostronde zijn geplaatst, spelen om de vijfde 

tot en met achtste plaats. 

 

Artikel 8705 

Vaststelling partijlengten 

 

1. Voor de aanvang van de districtsronde stelt het betrokken districtsbestuur voor de 

landscompetitie  voor elke speler diens partijlengte vast, volgens het bepaalde in Aan-

hangsel A van dit reglement. 

2. Heeft een speler in het direct voorafgaande seizoen aan de competitie voor jeugd deel-

genomen, dan wordt zijn algemeen gemiddelde, toe te passen voor de vaststelling van 

zijn partijlengte voor de eerste helft van de districtsronde, als volgt bepaald. 

 Nagegaan wordt welk algemeen gemiddelde - bij elke berekening over ten minste vier 

partijen - de speler in dat voorafgaande seizoen heeft behaald: 

a. nadat de eerste helft van de districtsronde was gespeeld; 

b. nadat de districtsronde geheel was gespeeld; 

c. als de speler bovendien aan de gewestelijke ronde heeft deelgenomen, het alge-

meen gemiddelde berekend over de resultaten behaald in de districtsronde en de 

gewestelijke ronde; 

d. heeft de speler bovendien aan de nationale finale deelgenomen, het algemeen ge-

middelde berekend over de resultaten behaald in de districtsronde, de gewestelijke 

ronde en de nationale finale. 

 Het hoogste algemeen gemiddelde als bij a, b, c of d omschreven bepaalt de par-

tijlengte die de speler bij de aanvang van de districtsronde in de landscompetitie 

moet worden toegekend. 

 Een districtsbestuur is bevoegd de partijlengte vast te stellen aan de hand van de 

resultaten behaald alleen in de nationale finale als het vaststelt dat die resultaten 

hoger zijn dan die de speler in een voorafgaande ronde heeft behaald. 

3. De partijlengte van een speler voor de gewestelijke ronde wordt vastgesteld volgens 

het hoogste algemeen gemiddelde dat voor die speler werd berekend aan de hand van 

ten minste vier partijen 

a. voor de aanvang van de districtsronde; 

b. nadat de eerste helft van de districtsronde is gespeeld; 

c. nadat de gehele districtsronde is gespeeld. 

4. De partijlengte van een speler voor de nationale finale wordt vastgesteld volgens het 

hoogste algemeen gemiddelde zoals bedoeld in het derde lid. Is het algemeen gemid-

delde van die speler, berekend aan de hand van de resultaten behaald in de districts-

ronde en de gewestelijke ronde, hoger dan in de vorige zin bedoeld, dan is dat alge-

meen gemiddelde bepalend voor de vaststelling van de partijlengte. 

 

Artikel 8706 
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Toelating van spelers van topteamcompetitie jeugd in landscompetitie jeugd 

 

1. Wordt de topteamcompetitie jeugd niet georganiseerd, omdat er minder dan zestien in-

schrijvingen zijn aangenomen, dan mogen spelers die volgens hun algemeen gemid-

delde tot de topteamcompetitie jeugd behoren en waarvan in de spelsoort kader 38/2 

het algemeen gemiddelde lager is dan 15.00 in een team uitkomende in de landscom-

petitie jeugd worden opgenomen. 

 Het bepaalde in artikel 8503, lid 2 over de opstelling blijft van toepassing. 

2. Ingeval de topteamcompetitie jeugd niet wordt georganiseerd, hebben spelers, welke 

behoren tot de topteamcompetitie jeugd en gerechtigd zijn tot het spelen  van de spel-

soort kader 38/2 en hoger, het recht om deel te nemen aan de kadercompetitie zoals 

omschreven in het CR, Hoofdstuk III. 

3. De CJ kan desgevraagd toestemming verlenen voor het opnemen van een speler in een 

team in de topteamcompetitie jeugd, landscompetitie jeugd en kadercompetitie, zoals 

bedoeld in het tweede lid. 
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HOOFDSTUK IX 

 

INTERNATIONALE WEDSTRIJDEN 

 

Artikel 8801 

Internationale wedstrijden 

 

1. Het bestuur bepaalt per geval en met inachtneming van de internationale en nationale 

reglementen welke wedstrijdbepalingen moeten worden toegepast. 

 

Artikel 8802 

Aanwijzing deelnemers aan internationale officiële wedstrijden 

 

1. Algemeen 

a. inschrijving zal alleen geschieden indien: 

(1)  een speler voldoet aan de eisen die de UMB/CEB heeft gesteld; 

(2)  spelers zijn voorgedragen door CJ en/of (bonds)trainer(s); 

(3) het sectie bestuur tegen een inschrijving geen overwegende bezwaren heeft. 

b. voor het aanwijzen van afvaardiging zal een ranking worden opgemaakt, waarbij 

in beschouwing worden genomen: 

(1)  de resultaten behaald in dit lid onder sub b (1) genoemde wedstrijden; 

(a) het laatst gehouden nationaal kampioenschap van de overeenkomstige 

spelsoort mits dit kampioenschap voor de uiterste termijn van inschrij-

ving heeft plaats gevonden; 

(b) resultaten behaald in andere wedstrijden welke vooraf zijn aangemerkt; 

(2) de resultaten van de in dit lid onder sub b (2) genoemde beoordelingspunten: 

(a) trainingsinspanningen en prestatiegroei; 

(b) opleidingsmoment en gedragingen. 

c. geen speler heeft recht op afvaardiging; 

d. het bestuur zal, er naar streven meer deelnemers af te vaardigen, door herverde-

ling van de beschikbare geldmiddelen en/of sponsering. 

2. Inschrijving voor een Europees Kampioenschap jeugd  

a. in eerste instantie wordt aangewezen de nummer één van de ranking zoals vastge-

steld in het eerste lid, sub b;  

b. kan of mag de als eerste plaatste speler van de overeenkomstige ranking niet 

deelnemen dan komt de als tweede geplaatste speler in aanmerking, bij diens ver-

hindering de derde geplaatste enzovoort; 

c. mogen meer deelnemers worden ingeschreven dan zal de als tweede  respectieve-

lijk derde geplaatste, enzovoort worden ingeschreven; 

d. indien de regerend Europees kampioen, welke zijn titel in het voorafgaande sei-

zoen heeft behaald, niet wordt uitgenodigd en/of geplaatst, kan op voordracht van 

bondstrainer(s) en/of CJ aan hem een hogere toewijzingsplaats worden toegekend. 

Maatgevend is:  

(1) het gestelde in het eerste lid, sub b; 

(2) het tonen van vormbehoud. Hieronder wordt verstaan: 

- bij het laatst gehouden NK in dezelfde spelsoort eindigen bij de eerste drie; 

- het behaalde algemeen gemiddelde; 
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- resultaten behaald in andere wedstrijden welke vooraf zijn aangemerkt 

3. Inschrijving voor een wereldkampioenschap jeugd: 

a. in eerste instantie wordt aangewezen de nummer één van de ranking zoals vastge-

steld in het eerste lid, sub b;  

b. kan of mag de als eerste plaatste speler van de overeenkomstige ranking niet 

deelnemen dan komt de als tweede geplaatste speler in aanmerking, bij diens ver-

hindering de derde geplaatste enzovoort; 

c. mogen meer deelnemers worden ingeschreven dan zal de als tweede  respectieve-

lijk derde geplaatste, enzovoort worden ingeschreven; 

d. indien de regerend wereld kampioen, welke zijn titel in het voorafgaande seizoen 

heeft behaald, niet wordt uitgenodigd en/of geplaatst, kan op voordracht van 

bondstrainer(s) en/of CJ aan hem een hogere toewijzingsplaats worden toegekend, 

maatgevend is: 

(1) het gestelde in het eerste lid , sub b; 

(2) het tonen van vormbehoud. Hieronder wordt verstaan: 

- bij het laatst gehouden NK in dezelfde spelsoort eindigen bij de eerste drie; 

- het behaalde algemeen gemiddelde; 

- resultaten behaald in andere wedstrijden welke vooraf zijn aangemerkt 

e. indien de Europees kampioen, welke zijn titel heeft behaald in het hetzelfde sei-

zoen waarin het wereldkampioenschap wordt gespeeld, niet wordt uitgenodigd 

en/of geplaatst, kan op voordracht van bondstrainer(s) en/of CJ aan hem een ho-

gere toewijzingsplaats worden toegekend. Maatgevend is:  

(1) het gestelde in het eerste lid , sub b; 

(2) het tonen van vormbehoud, hieronder wordt verstaan: 

- bij het laatst gehouden NK in dezelfde spelsoort eindigen bij de eerste drie; 

- het behaalde algemeen gemiddelde; 

- resultaten behaald in andere wedstrijden die vooraf zijn aangemeld 

 

Artikel 8803 

Coupe Van Beem 

 

1. De vereniging Carambole organiseert elk jaar, in samenwerking met de besturen van 

een of meer buitenlandse biljartbonden, een internationale jeugdwedstrijd. 

 De winnaar van deze wedstrijd ontvangt voor een jaar een wisselbeker COU-

PE VAN BEEM genoemd. 

* 2. Voor deze wedstrijd worden de kampioenen van het direct voorafgaande seizoen, als 

bedoeld in artikel 8401, lid 2 van de kampioenschappen voor jeugd als vermeld in 

Aanhangsel B, onder de nummers 2 tot en met 9, uitgenodigd mits zij voldoen aan de 

leeftijdsgrens als bedoeld in het Reglement Coupe Van Beem. 

 Is de kampioen van een bepaalde klasse verhinderd aan het toernooi deel te nemen of 

wordt hij door het overschrijden van de leeftijdsgrens niet als deelnemer toegelaten, 

dan wordt de als nummer 2, eventueel de als nummer 3, enzovoort, geëindigde speler 

in hetzelfde kampioenschap mits hij voldoet aan de hiervoor gestelde bepaling betref-

fende de leeftijdsgrens, voor het deelnemen uitgenodigd. 

3. In overleg met de andere deelnemende bonden wordt het toernooi om de Coupe Van 

Beem bij toerbeurt in Nederland of in een van de landen van de deelnemende biljart-

bonden gespeeld. 
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4. Volgens door het bestuur te bepalen richtlijnen komen de reis- en verblijfkosten van 

de Nederlandse deelnemers aan het toernooi voor rekening van de vereniging Caram-

bole. 

5. In overleg met de andere aan dit toernooi deelnemende bonden worden de wedstrijd-

bepalingen vastgesteld en vastgelegd in het Reglement Coupe Van Beem. 

6. Het bestuur kan bepalen dat het toernooi om de Coupe Van Beem in een bepaald sei-

zoen niet wordt gespeeld. 

 

ad artikel 8803, lid 2 

Een al jaren geldende afspraak, vastgelegd in het Reglement Coupe Van Beem, zegt dat deel-

nemende teams bestaan uit acht spelers. Deze afspraak heeft voor de vereniging Carambole 

tot gevolg dat van de dertien kampioenschappen van Nederland voor jeugd slechts de kampi-

oenen van de spelsoorten genoemd in Aanhangsel B, onder de nummers 2 tot en met 9 voor 

het deelnemen in aanmerking komen, mede omdat in principe het toernooi om de Coupe Van 

Beem is ingesteld voor de lagere spelers. 

Voor de hogere spelers zijn mogelijkheden om aan andere internationale jeugdwedstrijden 

deel te nemen, namelijk het Europees Kampioenschap voor verenigingsteams en de persoon-

lijke kampioenschappen voor jeugd libre-groot en ankerkader 47/2. 
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HOOFDSTUK X 

 

SLOTBEPALINGEN 

 

Artikel 8901 

Onvoorziene gevallen 

 

1. In gevallen waarin het WRJ niet voorziet, beslist het bestuur op advies van de CJ. 

* 2. Het bestuur is bevoegd om op grond van bijzondere, persoonlijke  omstandigheden 

van een lid, dit lid dispensatie te verlenen van een of verschillende artikelen van dit 

wedstrijdreglement te verlenen. 

3. Indien een wedstrijdleiding, door tijdgebrek of andere omstandigheden gedwongen, 

zonder voorafgaande toestemming in een niet voorzien geval zelfstandig moet hande-

len, is zij verplicht de CJ daarvan direct in kennis te stellen. 

 

ad artikel 8901, lid 2 
Het verlenen van de onder lid 2 genoemde dispensatie dient schriftelijk, met vermelding van 

de artikelen waarvoor de dispensatie is verleend, aan het desbetreffende lid en aan het be-

trokken districtsbestuur te worden meegedeeld. 

 

Artikel 8902 

Inwerkingtreding van dit reglement; wijzigingen 

 

1. Dit Wedstrijdreglement Jeugd (WRJ) is inwerking getreden per 1 augustus 1997 en 

voor het laatst aangepast per 1 augustus 2011 

2. Wijzigingen van dit reglement treden in werking op de daarbij bekend te maken datum 

en nadat deze in de Officiële Mededelingen zijn gepubliceerd. 

 Het op deze wijze bekend maken is niet noodzakelijk als een wijziging wordt opge-

nomen in een nieuw WRJ of in een officieel wijzigingsblad op dit reglement. 

3. Eerder uitgegeven reglementen betreffende het terugwedstrijdwezen, alsmede wijzi-

gingen daarop, zijn door het inwerkingtreding van dit wedstrijdreglement ongeldig.  
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AANHANGSEL A 

Moyenne-intervallen en partijlengten van de 

competities voor jeugd 

Tabel I: 

Algemeen gemiddelde grenzen en partijlengten voor de spelsoort libre-klein. 

moyenne-interval 
partijlengte 

caramboles 
 moyenne-interval 

partijlengte ca-

ramboles 

landscompetitie   landscompetitie  

Geen tot 0.30 15  1.10 tot 1.20 38 

0.30 tot 0.35 17  1.20 tot 1.30 41 

0.35 tot 0.40 19  1.30 tot 1.40 44 

0.40 tot 0.45 21  1.40 tot 1.50 47 

0.45 tot 0.50 23  1.50 tot 1.60 50 

0.50 tot 0.60 25  1.60 tot 1.70 53 

0.60 tot 0.70 27  1.70 tot 1.80 56 

0.70 tot 0.80 29  1.80 tot 1.90 59 

0.80 tot 0.90 31  1.90 tot 2.00 62 

0.90 tot 1.00 33  2.00 tot 2.25 65 

1.00 tot 1.10 35  2.25 tot 2.50 70 
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Tabel II 

 

MOYENNETABELLEN TOPTEAM COMPETITIE JEUGD 
    

 
  

             LIBRE   
           MOYENNE   
           VAN   TOT CAR.   
           

2.50 - 2.75 75   
           

2.75 - 3.00 80   
           

3.00 - 3.25 85   
           

3.25 - 3.50 90   
           

3.50 - 4.00 100   
           

4.00 - 4.50 110   
           

4.50 - 5.00 120   
           

5.00 - 5.50 130   
           

5.50 - 6.00 140   
           

6.00 - 7.00 150                         

7.00 - 8.00 160   KEUZE VERVOLG 

8.00 - 9.00 170   BIJ OVERSCHRIJDING VAN BOVENGRENS SPELSOORT 

9.00 - 10.00 180                         

10.00 - 11.00 200   

             
11.00 - 13.00 225   Vervolg GH     

       
13.00 - 15.00 250   Gemiddelde     

       
15.00 - 18.00 275   VAN   TOT CAR  

      
18.00 - 21.00 300  11.00 - 13.00 240  

        
21.00 - 25.00 325  13.00 - 15.00 260   Vervolg 38/2       

 
25.00 - hoger    15.00 - 18.00 275   Gemiddelde       

 

  
    

 
18.00 - 21.00 300   VAN     TOT CAR   

 

     
21.00 - 25.00 325  6.00 - 8.00 140   

 

     
25.00 - hoger    8.00 - 10.00 150   

 

          
10.00 - 11.00 170   

        

            
11.00 - 13.00 190  

 

            
13.00 - 15.00 215   Vervolg 57/2  

              
15.00 - 18.00 245   Gemiddelde  

              
18.00 - 21.00 280   VAN   TOT CAR 

              
21.00 - 25.00 325  10.00 - 15.00 250 

              
25.00 - hoger    15.00 - 18.00 275 

                   
18.00 - 21.00 300 

                   
21.00 - 25.00 325 

                       
25.00 - hoger 350 

 

Voor de moyennes 10.00 en hoger libre is het bepaalde in SAR 5303 lid 2 (vastliggende ballen bij 

topklasse) van toepassing. 
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 AANHANGSEL B 

 

Algemeen gemiddelde grens 

 

nr.  spelsoort en klasse    minimum   -  maximum  partijlengte 

* 1 libre-klein zevende geen tot 0.40  20 caramboles 

** 2.    libre-klein zesde  0.40 tot 0.80  30 caramboles 

** 3.    libre-klein vijfde  0.80 tot 1.25  40 caramboles 

** 4.    libre-klein vierde  1.25 tot 1.70  55 caramboles 

5. libre-klein derde  1.70 tot 2.50  70 caramboles 

6. libre-klein tweede 2.50 tot 4.00  90 caramboles 

7. libre-klein eerste  4.00 tot 7.00  120 caramboles 

8. libre-klein hoofd  7.00 tot 11.00  150 caramboles 

9. libre-klein extra  11.00 tot 20.00  225 caramboles 

*  10 libre-klein overgangs 20.00 tot 60.00  250  caramboles (GH) 

11. kader 38/2  7.00 tot 27.00  200 caramboles 

* 12.   libre-groot  25.00 en hoger  300 caramboles 

         of 20 beurten 

* 13.   ankerkader 47/2  12.50 en hoger  200 caramboles 

         of  20 beurten 

** 14.  driebanden-klein tweede 0.250 tot 0.550  25 caramboles 

         of 60 beurten 

15. driebanden-klein eerste 0.550 tot 1.300  30 caramboles 

         of 60 beurten 

16. driebanden-groot  0. 550 en hoger  30 caramboles 

         of 60 beurten 

 

*  De kampioenschappen vermeld bij de nummers 1 wordt alleen op districts en geweste-

lijk niveau gespeeld. 

  De kampioenschappen vermeld bij de nummers 2, 3, 4 en 14 worden semi-

imperatieve kampioenschappen genoemd. 

 De overige genoemde kampioenschappen zijn nationale kampioenschappen. 

 

Toelichting 

 

ad onderdeel nr. 10 

In de spelsoort libre-klein overgangsklasse wordt libre grote hoek gespeeld en bij vastliggen-

de speelbal heeft de speler geen keus en dienen alle ballen in de beginpositie te worden ge-

plaatst zoals is het bepaalde in het SAR artikel 5204.  

 

ad kampioenschappen 

Een semi-imperatief kampioenschap is een kampioenschap, dat elk seizoen in de wedstrijdka-

lender moet worden opgenomen, dat op gewestelijk niveau wordt georganiseerd met vervol-

gens een gewestelijke kampioenschap. Vervolgens wordt er een nationaal kampioenschap, 

door of namens het bestuur georganiseerd. 
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ad onderdeel 12Een speler  wordt inschrijfgerechtigde voor libre-groot jeugd na promotie uit 

libre-klein overgangsklasse jeugd. 

 

ad onderdeel 13 

Een speler wordt inschrijfgerechtigde voor ankerkader 47/2 jeugd na promotie uit kader 38/2 

jeugd.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


