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COMPETITIEREGLEMENT 

INHOUD 

 

 

HOOFDSTUK I BEPALINGEN VOOR ALLE COMPETITIES 

artikel   

7000 Algemeen 

7001 Toe te passen bepalingen 

7002 Begripsbepalingen 

7003 Competitievormen en spelsoorten 

7004 Algemene leiding 

7005 Inschrijven van een team 

7007 Terugtrekken van een team 

7008 Vaststelling speelsterkte van een speler 

7009 Materiaal 

7010 Wedstrijdprogramma 

7011 Vaststelling uitslag; samenstelling klassement 

7012 Arbiters; schrijvers 

7013 Sancties;  administratief verzuim 

 

 

HOOFDSTUK II: BEPALINGEN VOOR DE LANDSCOMPETITIE 

artikel 

  Deel I: algemene bepalingen 

7101 Organisatie van de landscompetitie 

7102 Spelsoorten; klassen 

7103 Samenstelling en opstelling van een team; het spelen van een dubbelpartij 

 

 

  Deel II: de districtsronde 

7201 Indeling; organisatie  

7202 Wedstrijdprogramma 

7203 Districtscompetitiereglement 

7204    Inschrijvingen; inschrijfgeld 

7206 Wijziging in de samenstelling van een team 

7207 Vaststelling partijlengten vóór aanvang van de districtsronde 

7208 Wijziging partijlengte tijdens de districtsronde  

7209 Uitslagformulieren 

7210 Extra wedstrijd-, partijpunten 

7211 Winnaar districtsronde; titel 

7212 Biljartgelden; reis- en verblijfkosten 
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  Deel III: de gewestelijke ronde 

7301 Indeling; organisatie 

7302 Wedstrijdprogramma 

7303 Gewestelijk competitiereglement 

7304 Inschrijvingen 

7305 Voorwaarden voor het inschrijven van een team 

7306 Vaststelling partijlengten 

7308 Uitslagformulieren 

7309 Winnaar gewestelijke ronde; titel 

 

 

  Deel IV: de nationale finale 

7401 Indeling; organisatie 

7402 Wedstrijdprogramma 

7403 Opgave districten van ingeschreven teams 

7404 Inschrijvingen 

7405 Voorwaarden voor het inschrijven van een team 

7408 Uitslagformulieren 

7409 Winnaar nationale finale; titel 

7410 Prijzen; Joop van der Hoek bokaal 

 

 

HOOFDSTUK III: BEPALINGEN VOOR DE COMPETITIES:  

    KADER, TOPTEAM, BEKERCOMPTITIE KADER 

artikel 

  Deel 1: algemene bepalingen 

7501 Toe te passen bepalingen 

7502 Wedstrijdleiding 

7503 Organisatie 

7504 Inschrijvingen 

7505 Buitenlandse spelers 

  Deel 2: de kadercompetitie 

7601 Organisatie 

7602 Speelsterkte te spelen spelsoort 

7603 Vaststelling partijlengten voor aanvang competitie 

7604 Samenstelling van een team 

7605 Opstelling van een team 

7606 Wijziging in de samenstelling van een team 

7607 Wijziging partijlengten tijdens de competitie 

7608 Winnaar competitie 

7609 Titel en prijzen 

7610 Uitslagformulieren 
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Deel 3: de topteamcompetitie 

7701 Organisatie 

7702 Speelsterkte; dispensatie speler 

7703 Partijlengten 

7704 Samenstelling van een team;  

7705 Opstelling van een team 

7706 Wijziging in de samenstelling van een team 

7707 Vacant 

7708 Winnaar competitie; promotie/degradatie 

7709 Titel en prijzen 

7710 Uitslagformulieren 

7711 Biljartgelden; reis- en verblijfkosten 

 

 

Deel 4: de bekercompetitie kader 

7801 Organisatie 

7802 Speelsterkte 

7803 Partijlengten 

7804 Samenstelling van een team 

7805 Opstelling van een team 

7806 Vacant 

7807 Vaststelling uitslag 

7808 Winnaar competitie 

7809 Titel en prijzen 

7810 Uitslagformulieren 

 

 

HOOFDSTUK IV: SLOTBEPALINGEN 

 

artikel 

7900 Onvoorziene gevallen 

7901 Inwerkingtreding; wijzigingen 

 

 

AANHANGSELS 

 

A  Klassen; algemeen gemiddelde grenzen; aantal spelers per team; algemeen gemiddelde-

intervallen; partijlengten 
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COMPETITIEREGLEMENT 

 

HOOFDSTUK I 

 

BEPALINGEN VOOR ALLE COMPETITIES 

 

Artikel 7000 

Algemeen 

 

1. In het Competitiereglement, verder aangeduid met CR, mogen alleen bepalingen wor-

den opgenomen. Het kan gewenst of noodzakelijk zijn door het geven van een toelich-

ting of een voorbeeld een bepaling te verduidelijken. 

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

geen rechtskracht. 

3. De bepalingen in dit hoofdstuk zijn  van toepassing op de in dit reglement omschreven 

competitievormen, op de jeugdcompetitie en op de dagcompetitie. 

 

Artikel 7001 

Toe te passen bepalingen 

 

1. Bij competitiewedstrijden zijn, naast bepalingen opgenomen in het CR van toepassing: 

a. de statuten, het algemeen reglement, het verenigingsreglement en de bijlage van de 

vereniging Carambole bij het verenigingsreglement; 

b. het wedstrijdreglement (WR), hoofdstuk I en II; en de verwijzingen – voor zover 

van toepassing - opgenomen in het CR;  

c. het spel- en arbitragereglement (SAR); 

d. het reglement tuchtrecht en het sponsorreglement (SpR); 

e. de bepalingen die het bestuur vóór aanvang van het wedstrijdseizoen in een Offici-

ële Mededeling bekend maakt. 

*   2.  Afwijkende en/of aanvullende bepalingen die de Commissie Sportzaken Carambole  

(CSC) van toepassing verklaren op een tijdelijke wijziging of vooruitlopend op een de-

finitieve wijziging. Een afwijkende bepaling behoeft de goedkeuring van het bestuur.  

De in dit lid genoemde bepalingen moeten tijdig middels een Officiële Mededeling be-

kend gemaakt worden. 

      

 Ad artikel 7001, lid 3 

     Aanvullende bepalingen zijn in de regel uitvoeringsbepalingen welke vaak per seizoen 

     wijziging of aanpassing behoeven. Afwijkende bepaling is een (tijdelijke) wijziging van 

een artikel en behoeft, evenals reglementswijzigingen, de goedkeuring van het bestuur Ca-

rambole. 
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Artikel 7002 

Begripsbepalingen  

 

1. Bestuur, het bestuur van de vereniging binnen het verband van de vereniging, tevens 

zijnde het sectiebestuur binnen het verband van de KNBB. 

2. Het CR, neemt de begripsbepalingen over van het WR artikel 6001. 

3. Aanvullende begripsbepalingen zijn: 

a. landscompetitie: het geheel van de in de districtsronde, gewestelijke ronde en de 

nationale finale te spelen competitievormen zoals vermeld in artikel 7003; 

b. districtsronde: het deel van de landscompetitie dat door een districtsbestuur wordt 

georganiseerd en waarvoor wedstrijden in dat district worden gespeeld; 

c. gewestelijke ronde: het deel van de landscompetitie dat door een gewestelijke 

commissie wordt georganiseerd en waarvoor de wedstrijden in dat gewest worden 

gespeeld; 

d. nationale finale: het deel van de landscompetitie dat door de CSC wordt georga-

niseerd; 

e. divisie: een op zichzelf staande geklasseerde competitievorm in een spelsoort: 

- Eredivisie: de hoogst geklasseerde vorm waaraan voor één of meer teams  de-

gradatie naar de eerste divisie kan zijn verbonden. 

- Eerste divisie: de laagst geklasseerde vorm waaraan voor één of meer teams  

promotie naar de eredivisie kan zijn verbonden; 

f. dispensatiespeler: een lid dat door het daartoe bevoegde orgaan is toegestaan deel 

te nemen aan wedstrijden waartoe hij zonder dispensatie niet gerechtigd zou zijn; 

g. gastteam: team van een district dat in de districtsronde speelt welke door een ander 

district wordt georganiseerd; 

h.  districtsteam: team bestaande uit spelers die lid zijn van verschillende verenigin-

gen binnen één district; 

i. samenstelling: de opgave van de vaste spelers, waaruit voor een wedstrijd een team 

wordt gevormd; 

j. opstelling: de aanwijzing van de spelers uit de samenstelling die in een wedstrijd 

de partijen zullen spelen; 

k. dubbelpartij: tweede partij in een zelfde wedstrijd van één speler uit een team; 

l. teamgemiddelde: het totaal aantal caramboles van de spelers van één team gedeeld 

door het totaal aantal daarvoor gebruikte beurten van de spelers van dat team; 

m. licentie: het verkregen recht op deelnemen aan een competitievorm waarvoor het 

hebben van een licentie verplicht is gesteld; 

n. licentiehouder: een bij de KNBB aangesloten vereniging die het recht van deel-

name aan een competitievorm heeft; 

o. licentieontvanger: een bij de KNBB aangesloten vereniging die van een bij de 

KNBB aangesloten vereniging of van de Vereniging Carambole het recht van deel-

name aan een competitievorm heeft gekregen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

KONINKLIJKE  

NEDERLANDSE  

BILJARTBOND 
 

 Pagina 6 van 61 CR - 01 augustus 2016 

 

Artikel 7003 

Competitievormen en spelsoorten 

 

1. Landscompetitie: driebanden-groot, driebanden-klein, libre-klein, kader 38/2, 

 kader 57/2 en bandstoten-klein ; 

2. Kadercompetitie: kader 38/2, kader 57/1, kader 57/2 en Neo-kader; 

3. Topteamcompetitie: libre-groot, ankerkader 47/2 en 71/2, bandstoten-groot; 

 

ad artikel 7003 

Wordt in het CR over competitie gesproken, dan heeft dat betrekking op elke vorm van die 

competitie.  

Artikel 7004 

Algemene leiding 

 

1. De algemene leiding van de competitie berust bij de CSC. 

2. Het bestuur is bevoegd te besluiten een competitievorm of een onderdeel daarvan, in 

een seizoen niet of niet geheel te spelen of op een andere wijze te organiseren. 

 

Artikel 7005 

Inschrijven van een team 

 

* 1. Elke vereniging heeft het recht één of meer teams voor een competitievorm in te schrij-

ven, mits elk team: 

a. beschikt over de door het bestuur te verlenen licentie voor zover deze is vereist; 

b. kan beschikken over het noodzakelijk aantal biljarts voor het spelen van de thuis-

wedstrijden; 

c. voldoet aan de bepalingen die gelden voor de competitievorm waarvoor wordt in-

geschreven. 

d. onder bepaalde voorwaarden is het toegestaan teams van collega-bonden aan de 

KNBB Landscompetitie deel te laten nemen. Hiervoor zal er in ieder geval vooraf 

overleg  met en toestemming van het bestuur van de KNBB vereniging Carambole 

moeten zijn.  

*   2. Ieder lid, dat bij aanvang van het seizoen zestien jaar of ouder is, heeft het recht deel te 

nemen aan een competitievorm, tenzij hem dat recht door een geldige straf of door een 

besluit van het bestuur is ontnomen. Van de minimum leeftijd van zestien jaar mag het 

bestuur, na de Commissie Jeugd te hebben gehoord, ontheffing verlenen als zij meent, 

dat daartoe aanleiding bestaat en de ouders, voogden of verzorgers van dat lid tegen het 

verlenen van die ontheffing geen bezwaar hebben. Eveneens zijn van toepassing de be-

palingen welke zijn opgenomen in het WR artikel 6024, lid 2 sub b. 

3. Het districtsbestuur kan besluiten om één of meerdere spelers dispensatie te verlenen 

voor het (eventueel beperkt) spelen in meerdere teams.  Hierbij mag een speler wel in 

de teamsamenstelling van beide teams voorkomen, maar op het moment dat deze 

teams tegen elkaar spelen mag de speler slechts bij één van de twee teams in de team-

opstelling voorkomen. 

 4. Als een speler zich plaatst voor meer dan één vervolgkampioenschap dan moet de speler 

een keuze maken indien deze vervolgkampioenschappen op de zelfde dag plaatsvinden. 

Aanpassing van de wedstrijdkalender is uitgesloten. 
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5. De wijze waarop een vereniging haar teams mag inschrijven wordt door het bestuur van 

het betreffende district bepaald.  

6. De wijze waarop een district haar teams mag inschrijven wordt door het bestuur van het 

betreffende gewest bepaald.  

7. Uitsluitend het districtsbestuur mag een districtsteam inschrijven. 

   8. Voor elk in te schrijven team kan het bestuur de betaling van inschrijfgeld verlangen. 

De hoogte daarvan, de wijze waarop, aan wie en wanneer dat inschrijfgeld dient te 

worden betaald, stelt het bestuur vast.  

 9.  Iedere vereniging is verplicht de bezoekende spelers in staat te stellen om rookvrij   te   

kunnen biljarten 

 

  

 

ad artikel 7005, lid 1 

Deze bepaling houdt niet in dat het ter beschikking te stellen biljart in het clublokaal van de 

desbetreffende vereniging moet staan. Een vereniging kan ook -al dan niet tijdelijk- gebruik 

maken van een biljart dat in een ander lokaal is opgesteld. Het gaat er alleen om dat wanneer 

een team een thuiswedstrijd moet spelen, de betrokken vereniging er voor zorgt dat zij haar 

gasten kan ontvangen. 

Uiteraard moeten de wedstrijdleiding en het uitspelende team weten in welk lokaal moet wor-

den gespeeld. 

 

ad artikel 7005, lid 2 
Het betreffende artikel uit het Wedstrijdreglement luidt: “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 deel-

neemt 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".” 

 

ad artikel 7005 lid 3 

Deze dispensatie is bedoeld om problemen bij districtscompetities beter te kunnen oplossen. 

Men dient er zich wel goed van bewust te zijn dat deze mogelijkheid tot competitievervalsing 

kan leiden als men deze vrijheid al te gemakkelijk hanteert. Hier ligt dus een belangrijke taak 

voor de wedstrijdleider 
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Artikel 7007 

Terugtrekken van een team 

 

1. Als een team een of meer wedstrijden heeft gespeeld en daarna uit de competitie wordt 

teruggetrokken, dan vervallen alle door en tegen dat team behaalde resultaten, behou-

dens het bepaalde in het tweede lid. De individuele resultaten van de spelers van de 

teams en de individuele resultaten van hun tegenstanders worden voor het bepalen van 

het algemeen gemiddelde wel bewaard.  

* 2. Geschiedt terugtrekken nadat de eerste helft van de competitie is gespeeld en hebben 

alle andere teams in de eerste helft tegen het teruggetrokken team gespeeld, dan blijven 

alle tegen dat team in die eerste helft behaalde resultaten gelden. 

3. Wordt, naar het oordeel van de wedstrijdleiding, door het vervallen van de resultaten 

als bedoeld in het eerste lid de vaststelling van het eindklassement op onredelijke wijze 

beïnvloed, dan kan zij besluiten, dat die resultaten geheel of gedeeltelijk gehandhaafd 

blijven. 

 

ad artikel 7007, lid 2 

Het vervallen verklaren van resultaten behaald tegen een tijdens de competitie teruggetrokken 

team is noodzakelijk, omdat anders van de overblijvende teams het ene team meer wedstrijden 

zou kunnen spelen dan het andere. Er is dan niet meer van gelijkwaardige omstandigheden 

sprake. Heeft een teruggetrokken team in de eerste helft tegen alle andere teams gespeeld, dan 

is van niet gelijkwaardige omstandigheden geen sprake - ook al kan men van mening verschil-

len over de waarde van een uit- en een thuiswedstrijd - en is het vervallen verklaren van tegen 

dat team in de eerste helft behaalde resultaten niet noodzakelijk. 

 

 

Artikel 7008 

Vaststelling speelsterkte van een speler 

 

1.  Een officieel algemeen gemiddelde wordt in onderstaande volgorde vastgesteld uit ten 

minste vier partijen gespeeld in: 

a. het direct voorafgaande seizoen van de Landscompetitie;  

b. het huidige of direct voorafgaande seizoen van de Sectie Driebanden;  

c. het huidige of direct voorafgaande seizoen van de Kadercompetitie;  

d. een persoonlijk kampioenschap in het huidige of in het direct voorafgaande seizoen.  

In alle andere gevallen is van een niet-officieel algemeen gemiddelde sprake. 

 

2.   Een niet-officieel algemeen gemiddelde wordt in onderstaande volgorde vastgesteld uit 

ten minste vier partijen gespeeld in een eerder dan het direct voorafgaande seizoen van: 

a. de Landscompetitie; 

b. de Kadercompetitie;   

c. de Driebandencompetitie,  van de Sectie Driebanden; 

d. een persoonlijk kampioenschap; 

Is geen enkel van bovenstaande gemiddeldes bekend dan wordt het niet-officieel gemid-

delde bepaald aan de hand van minimaal vier gespeelde testpartijen. 
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3. Spelers met een officieel gemiddelde die in een relatief korte periode aanzienlijk in speel-

sterkte zijn vooruit gegaan, mogen op eigen verzoek op een hoger algemeen gemiddelde 

voor de competitie worden geplaatst. Dit hoger algemeen gemiddelde dient over ten min-

ste vier opeenvolgende partijen te zijn behaald en dient als officieel vastgesteld te worden 

beschouwd. 

 

4. Overige bepalingen: 

a. Een speler met een N/O gemiddelde mag op eigen verzoek eerder dan na vier partijen 

verhoogd worden. Zo’n speler blijft de status van nieuwe speler behouden op wie de 

bepalingen uit lid 2 van toepassing zijn.  

b. Moet een speler tijdens de competitie een andere spelsoort gaan spelen dan wordt, in 

geval van deze speler in de andere spelsoort geen officieel gemiddelde bekend is, zijn 

algemeen gemiddelde voor deze nieuwe spelsoort vastgesteld aan de hand van de C1-

klasse keuzetabel in aanhangsel A. Dit is een niet-officieel gemiddelde dat na 4 par-

tijen officieel wordt vastgesteld en waar de 10/20% regeling uit lid 2a, niet op van toe-

passing is. 

c. Het bestuur is op elk moment bevoegd om de partijlengte van een speler aan te passen 

als, na onderzoek door de wedstrijdleiding, blijkt dat het op enig moment geldend  al-

gemeen gemiddelde niet representatief is voor de werkelijke speelsterkte van die spe-

ler op dat moment.  

d. Het bestuur is verplicht om in zo’n geval te motiveren waarom een verhoging of een 

verlaging is doorgevoerd.  
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Artikel 7009 

Materiaal 

 

1. Alle partijen van een competitiewedstrijd dienen te worden gespeeld op en met hetzelfde 

materiaal als in het SAR Hoofdstuk II is omschreven. De CSC is bevoegd aanvullende 

of beperkende voorwaarden van toepassing te verklaren. 

* 2. Slechts indien dit noodzakelijk of gewenst is en beide partijen daarmede instemmen, 

mag tijdens een competitiewedstrijd van materiaal worden gewisseld. 

* 3. Bij het niet naleven van het bepaalde in dit artikel is de wedstrijdleiding bevoegd - op 

verzoek van het niet in overtreding zijnde team - de partij(-en) waarbij de bepalingen 

van het eerste of tweede lid niet zijn nageleefd, als niet gespeeld te beschouwen. 

 

ad artikel 7009, lid 2 

Staan bij voorbeeld in een lokaal twee biljarts en wordt afgesproken dat de competitiewedstrijd 

op slechts een van deze biljarts zal worden gespeeld, dan is het toch willen gebruiken van het 

tweede biljart als wisseling van materiaal te beschouwen. Het gebruiken van dat tweede biljart 

mag dus alleen, als beide partijen daarmede instemmen. Het uitlopen van een partij kan daar-

voor de aanleiding zijn. 

 

ad artikel 7009, lid 3 

Een wisseling van materiaal - bij voorbeeld in een zelfde wedstrijd afwisselend met wat zwaar-

dere of lichtere ballen laten spelen - kan een bewuste handeling zijn om bepaalde spelers te 

bevoordelen. Dit moet als onsportief handelen worden beschouwd, omdat zoveel mogelijk elke 

speler onder dezelfde omstandigheden moet kunnen spelen. Om dit onsportief handelen te kun-

nen tegengaan, moet een wedstrijdleiding handelend kunnen optreden. Dit kan door het toe-

passen van een sanctie genoemd in artikel 7013 lid 1 sub b. 

 

Artikel 7010 

Wedstrijdprogramma 

 

1. Het bestuur, onder wiens leiding een wedstrijdprogramma wordt gespeeld, is gehouden 

het wedstrijdprogramma ten minste veertien dagen vóór de aanvang van de eerste wed-

strijd aan de ingeschreven teams bekend te maken.  

 2. In een wedstrijdprogramma dient in elk geval te worden opgenomen op welke datums - 

eventueel in welke periode - de wedstrijden moeten worden gespeeld. 

3. Van een wedstrijdprogramma mag alleen worden afgeweken als de wedstrijdleiding 

daarvoor toestemming heeft gegeven. 
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Artikel 7011 

Vaststelling uitslag; samenstelling klassement 

 

1. Algemeen 

a. Voor de vaststelling van de uitslag of de samenstelling van het klassement moet 

gebruik worden gemaakt van één van de in het tweede tot en met vierde lid ge-

noemde systemen. 

*  b. Het bestuur onder wiens verantwoordelijkheid de competitie wordt gespeeld, maakt 

vóór aanvang van de competitie bekend welk systeem in de betreffende competi-

tievorm, niveau, spelsoort en klassen wordt toegepast, zoals omschreven in de arti-

kelen 7003, 7101 en 7102. 

c. Het toepassen van andere dan in dit artikel genoemde systemen is niet toegestaan. 

 

2. Wedstrijdpuntensysteem 

a. De winnaar van een partij krijgt twee partijpunten.  

 Voor een gelijk geëindigde partij, indien beide spelers in de eerste en enige beurt 

van de partij het vastgestelde aantal caramboles hebben gemaakt, krijgt elke speler 

twee partijpunten.  

 In andere gevallen krijgt elke speler voor en gelijk geëindigde partij één partijpunt. 

De verliezer van de partij krijgt geen partijpunten. 

b. Het team dat in een wedstrijd de meeste partijpunten behaalt, wordt twee wedstrijd-

punten toegekend. Indien beide teams een zelfde aantal partijpunten behalen, krij-

gen beide teams één wedstrijdpunt. 

c. Indien dit is vastgelegd in artikel 7203 (districtscompetitiereglement) of een daartoe 

strekkend besluit is genomen, kan aan een team dat alle partijen van één wedstrijd 

wint één extra wedstrijdpunt worden toegekend. 

 Het extra wedstrijdpunt wordt alleen toegekend indien de daarvoor in aanmerking 

komende partijen zijn gespeeld. 

 Er wordt geen extra wedstrijdpunt toegekend indien partijpunten zijn toegekend 

door het niet opkomen van de tegenstander of bij toepassing van de 10%- of 20%-

regeling overeenkomstig artikel 7208 lid 2 sub c (1). 

d. Bij de samenstelling van een klassement geldt voor alle competitievormen, behou-

dens het bepaalde in artikel 7608 en artikel 7708, dat als twee of meer teams een 

zelfde aantal wedstrijdpunten hebben behaald, het team met het minste aantal ge-

speelde wedstrijden vóór dat andere team wordt geplaatst. Vervolgens worden de 

teams onderling gerangschikt in volgorde van: 

-  behaalde wedstrijdpunten; 

-  behaalde partijpunten; 

- percentages van het aantal gemaakte caramboles ten opzichte van de aantallen 

te maken caramboles (bij de berekening van de percentages vindt geen afronding 

plaats); 

-  bij een zelfde percentage wordt het team dat ten opzichte van de andere teams 

de meeste caramboles heeft gemaakt boven de andere teams geplaatst. 
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3. Partijpuntensysteem 

a. De winnaar van een partij krijgt twee partijpunten.  

 Voor een gelijk geëindigde partij, indien beide spelers in de eerste en enige beurt 

van de partij het vastgestelde aantal caramboles hebben gemaakt, krijgt elke speler 

twee partijpunten. In andere gevallen krijgt elke speler voor een gelijk geëindigde 

partij één partijpunt. De verliezer van de partij krijgt geen partijpunten. 

*  b. Indien dit is vastgelegd in artikel 7203 (districtscompetitiereglement) of een daartoe 

strekkend besluit is genomen, kan één extra partijpunt worden toegekend aan het 

team dat van het totale aantal te maken caramboles procentueel de meeste caram-

boles heeft gemaakt. Aan beide teams wordt een half extra partijpunt toegekend, 

als dat percentage voor beide teams gelijk is. 

 Bij de berekening van een extra punt worden de resultaten behaald in partijen waar-

van de tegenstander niet is opgekomen of partijen waar de 10%- of 20%-regeling 

overeenkomstig artikel 7208 lid 2 sub c (1) van toepassing is, buiten beschouwing 

gelaten. 

c. Bij de samenstelling van een klassement geldt, dat als twee of meer teams een 

zelfde aantal partijpunten heeft behaald, het team met het minste aantal gespeelde 

wedstrijden boven de andere teams wordt geplaatst. Vervolgens worden de teams 

onderling gerangschikt in volgorde van: 

-  behaalde partijpunten; 

- percentages van het aantal gemaakte caramboles ten opzichte van de aantallen 

gemaakte caramboles (bij de berekening van de percentages vindt geen afron-

ding plaats); 

-  bij een zelfde percentage wordt het team dat ten opzichte van de andere teams 

de meeste caramboles heeft gemaakt, boven de andere teams geplaatst. 

 

4. Carambolepuntensysteem 

*  a. Voor elke 10% gemaakte caramboles van het aantal te maken caramboles krijgt de 

speler één punt. Afronding is altijd naar beneden. 

b. Indien dit is vastgelegd in artikel 7203 (districtscompetitiereglement) of een daartoe 

strekkend besluit, kunnen twee extra punten worden toegekend voor een gewonnen 

partij. Indien beide spelers in de eerste en enige beurt van de partij het vastgestelde 

aantal caramboles hebben gemaakt, krijgt elke speler twee punten extra. 

 Extra punten worden alleen toegekend indien de daarvoor in aanmerking komende 

partij is gespeeld. 

 Er worden geen extra punten toegekend in de partijen waarbij punten zijn toege-

kend door het niet opkomen van de tegenstander of bij toepassing van de 10%- of 

20%-regeling overeenkomstig artikel 7208 lid 2 sub c (2). 

c. Bij de samenstelling van een klassement geldt dat als twee of meer teams een zelfde 

aantal punten hebben behaald, het team met het minste aantal gespeelde wedstrijden 

boven de andere teams wordt geplaatst. Vervolgens worden de teams onderling ge-

rangschikt in volgorde van: 

-  behaalde punten; 

-  percentages van het aantal gemaakte caramboles ten opzichte van de aantallen 

te maken caramboles (bij de berekening van de percentages vindt geen afronding 

plaats); 
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- bij een zelfde percentage wordt het team dat ten opzichte van de andere teams 

de meeste caramboles heeft gemaakt, boven de andere teams geplaatst. 

 

 

ad artikel 7011, lid 1 sub b 

In een district kan worden bepaald dat per klasse een ander puntensysteem worden toegepast.  

 

ad artikel 7011, lid 3 sub b 

Voorbeeld 1 

Worden de partijlengten van 3 spelers van team A bij elkaar opgeteld, dan komt men b.v. tot 

een aantal caramboles van                  205 

 In de wedstrijd maken zij aan caramboles             196 

Het percentage is dan 196 gedeeld door 205 is                      95,60% 

Het totaal van de partijlengten van de 3 spelers van team B is aan caramboles 230 

In de wedstrijd maken zij aan caramboles             220 

Het percentage is dan 220 gedeeld door 230            95,65% 

Het percentage van team B is dus hoger dan dat van team A en het extra partijpunt wordt aan 

team B toegekend.  

 

Voorbeeld 2 

Het totaal van de partijlengte van team A is             200 

In totaal maken de spelers van dat team aan caramboles        180 

Het percentage is dan 180 gedeeld door 200 is                       90,0% 

Het totaal van de partijlengten van team B is            230   

In totaal maken de spelers van dat team aan caramboles        207 

Het percentage is dan 207 gedeeld door 230 is                      90.0% 

Beide percentages zijn gelijk en beide teams wordt nu een half extra partijpunt toegekend. 

 

ad artikel 7011, lid 4 sub a 

De berekening van het aantal toe te kennen punten dient op de volgende wijze te geschieden. 

 

C (aantal gemaakte caramboles) 

---------------------------------------- x 10 = P (aantal punten) * 

N (aantal te maken caramboles) 

 

* de decimalen weglaten 

VOORBEELD: 

Speler A te maken 47 caramboles, gemaakt 47 caramboles. 

Speler B te maken 38 caramboles, gemaakt 33 caramboles. 

 

Speler A:    C = 47 

    -------    x 10 = 10 punten 

    N = 47 

 

Speler B:    C = 33 

    -------    x 10 = 8 punten 

    N = 38 
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Artikel 7012 

Arbiters; schrijvers 

 

1. Een speler mag tijdens het spelen van een partij niet als arbiter of schrijver fungeren. 

De wedstrijdleiding kan hem wel verplichten bij andere partijen van dezelfde wedstrijd 

of dezelfde ronde als arbiter of schrijver te fungeren. 

 

Artikel 7013 

Sancties; administratief verzuim. 

 1.  Algemeen 

* a. In dit CR zijn maatregelen opgenomen die van toepassing zijn op teams en/of deelne-

mers van een in dit CR genoemde competitievormen. Het niet opvolgen, of  incorrect 

uitvoeren van deze maatregelen kan sancties tot gevolg hebben, of het opleggen van 

een heffing als gevolg van administratief verzuim. 

Sancties en administratief verzuim als vastgelegd in dit CR zijn geen straffen in de zin 

van de tuchtrechtspraak binnen de KNBB. 

b. sancties bestaan uit: 

(1) het niet toekennen van partij- of wedstrijdpunten; 

(2) het in mindering brengen van partij- of wedstrijdpunten; 

(3) het over laten spelen van een partij of wedstrijd; 

(4) het uit de competitie nemen van een team indien het goede verloop van een com-

petitie in gevaar komt; dit kan pas plaats vinden na overleg met de CSC. 

c. administratief verzuim: 

       (1)  is het niet of incorrect uitvoeren of toepassen van bepalingen van de wedstrijd- 

              reglementen. 

(2) is een heffing als gevolg van administratief verzuim; de heffing is bedoeld ter 

financiële compensatie van meerkosten die de wedstrijdorganisatie moet maken 

als gevolg van het niet of incorrect uitvoeren of toepassen van de bepalingen van 

de wedstrijdreglementen; 

(3) een financiële sanctie kan opgelegd worden in combinatie met een andere sanctie; 

(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 admini-

stratief verzuim; 

(5) deze heffingen dienen te allen tijde in proportie te zijn met de daadwerkelijk 

te maken kosten. Voor de verschillende competitievormen en/of stadia van een 

competitie (districts-, gewestelijke-, landelijke ronde of voor zover van toepas-

sing play-offs) kunnen afwijkende tarieven vastgesteld worden. 

 

* 2. De bepalingen waarvoor een sanctie of heffing als gevolg van administratief verzuim kan 

worden opgelegd zijn in dit lid 2 opgenomen en zijn van toepassing op alle competities en 

competitievormen genoemd in dit CR, WRJ en WRD. 

a. door een vereniging intrekken van een aanvaarde inschrijving van een team; 

b. zonder toestemming van de wedstrijdleiding wijzigen van de samenstelling van een 

team; 

c. spelen van een wedstrijd op een andere datum en/of plaats, zonder toestemming 

van de wedstrijdleiding; 
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d. later beginnen van een wedstrijd dan op het vastgestelde aanvangsuur; 

e. onrechtmatig spelen van een partij door een speler; 

f. spelen van een partij door een foutief opgestelde speler of niet gerechtigde speler; 

g. spelen van een dubbelpartij door een ander dan de als laatst opgestelde speler; 

h. spelen van een partij met een foutief aantal caramboles 

i. niet spelen van een wedstrijd, alhoewel het team aanwezig is; 

j. niet uitspelen van een begonnen wedstrijd; 

k. niet uitspelen van een begonnen partij; 

l. niet spelen van een partij door een aanwezige speler; 

* m. niet opkomen van een team; 

n. niet of te laat inleveren van tellijsten; 

* o. niet of te laat inleveren van een uitslagformulier; 

p. onjuist of onvolledig invullen van een uitslagformulier; 

q. niet of niet geheel naleven van bestuursbesluiten waarin per seizoen aanvullende 

voorwaarden voor de gehele competitie of een onderdeel daarvan zijn vastgelegd; 

r. niet of niet volledig naleven van de kledingeisen 

* s. (onsportief) handelen als gesteld in dit reglement artikel 7009.  

* 3. In de gevallen als bedoeld in het tweede lid, sub e tot en met sub h is de wedstrijdleiding 

bevoegd aan het nalatige team de toegekende partijpunten af te nemen. Deze afgenomen 

partijpunten worden aan het andere team toegekend tenzij dat team - in dezelfde partij 

of partijen - eveneens in overtreding was. In een dergelijk geval worden de partijpunten 

aan geen van beide teams toegekend. Resultaten behaald in partijen waarop het in dit 

lid bepaalde wordt toegepast, worden niet opgenomen in de berekening van de algemeen 

gemiddelden en/of de toekenning van het extra partijpunt, daar deze resultaten ongeldig 

zijn. 

4. Naast het bepaalde in het derde lid is de wedstrijdleiding bevoegd in gevallen waarbij 

partij-, of wedstrijdpunten niet worden toegekend, deze aan het andere, niet in overtre-

ding zijnde team, toe te kennen.  

 

 

ad artikel 7013, lid 1 

Sancties en 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 worden afgehandeld, het betreffende bestuur zal in voorkomend geval 

een klacht moeten indienen bij het tuchtorgaan van de KNBB. 

 

ad artikel 7013, lid 2 

Bepalingen opgenomen in het WR en SAR  zijn eveneens van toepassing. In artikel 7001, lid 1 

sub b en sub c  zijn genoemde reglementen van toepassing verklaard.     

 

ad artikel 7013, lid 2 sub m 
In artikel 7104, lid 7 en lid 8, artikel 7605, lid 4 en lid 6 en artikel 7705 lid 4 en lid 6 worden 

de overtreding bij het niet opkomen van een team of speler nader toegelicht, alsmede het niet 

toekennen en in mindering brengen van partijpunten.   
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ad artikel 7013, lid 2 sub o 

In artikel 7209 lid 1, artikel 7610, lid 2 en artikel 7710, lid 2 wordt het opleggen van sancties 

voor het  niet of niet tijdig toezenden van een uitslagformulier nader toegelicht. 

 

 

ad artikel 7013, lid 2 sub s 

In artikel 7009 lid 3, wordt het opleggen van een sanctie nader toegelicht. 

  

ad artikel 7013, lid 3 

Het kan gebeuren dat door het niet naleven van een bepaling een team ten onrechte partijpunten 

heeft behaald, bij voorbeeld door een verkeerde, veel te sterke speler in een team op te stellen 

of door een verkeerde speler een dubbelpartij te laten spelen of door het laten spelen van een 

dubbelpartij alhoewel dat was verboden, enzovoort. 

Het is logisch dat ten onrechte behaalde partijpunten moeten worden afgenomen, zo het even 

logisch is dat als beide teams in een zelfde partij in overtreding zijn geweest, aan geen van 

beide teams de partijpunten mogen worden toegekend. 

 

Voorbeeld 1: team A stelt zijn spelers in de juiste volgorde 1-2-3-4 op, team B echter in de 

onjuiste volgorde 1-3-2-4. Daardoor worden de partijen A 2 - B 3  en  A 3 - B 2 gespeeld in 

plaats van A 2 - B 2  en  A 3 - B 3. 

In dit voorbeeld wint de A 3-speler zijn partij, de A 2-speler verliest echter. Team B is schuld 

aan de verkeerde opstelling, dus de door de B 3-speler tegen de A 2-speler behaalde partijpun-

ten worden van team B afgenomen en aan team A toegekend. 

 

Voorbeeld 2: team A stelt zijn spelers op in de onjuiste volgorde 1-2-4-3, team B maakt ook een 

fout en stelt zijn spelers in de volgorde 1-3-2-4 op. 

Partij A1 - B1 is correct; 

Partij A2 - B3 is onjuist door foutief handelen van team B. 

Wint B3, dan worden de partijpunten toch aan team A toegekend; 

Partij A4 - B2 is onjuist door foutief handelen van beide teams.  

Aan geen van deze teams worden partijpunten toegekend. 

Partij A3 - B4 is onjuist door foutief handelen van team A. 

Wint A3, dan worden de partijpunten toch aan team B toegekend.  

In dit voorbeeld wordt alleen het resultaat dat in de eerste partij werd behaald opgenomen in 

de berekening van het extra partijpunt, althans indien B3 en A3 zouden hebben gewonnen en 

de door hen behaalde partijpunten werden afgenomen. 
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HOOFDSTUK II 

 

BEPALINGEN VOOR DE LANDSCOMPETITIE 

 

Deel 1: algemene bepalingen 

 

 

Artikel 7101 

Organisatie van de landscompetitie 

 

 

1.   De landscompetitie bestaat uit drie rondes: 

a. op districtsniveau: de Districtronde; 

b. op gewestelijk niveau: de Gewestelijke ronde; 

c. op nationaal niveau: de Nationale ronde. 

2.   Het districtsbestuur heeft in de districtronde en de gewestelijke commissie in de geweste-

lijke ronde de administratief technische wedstrijdleiding.  

3.   De vereniging van het thuisspelende team heeft in de districtronde de wedstrijd-technische 

leiding.  

4.   De namens het districtbestuur organiserende vereniging heeft in de gewestelijke ronde de 

wedstrijd-technische leiding, de wedstrijd-technische eindverantwoordelijkheid berust bij 

het organiserende districtsbestuur. 

5.   De algehele wedstrijdleiding voor de centraal te spelen delen van de nationale finale be-

rust bij de CSC. Wordt niet centraal gespeeld, dan heeft de CSC de administratief techni-

sche wedstrijdleiding en de Gewestelijke commissies, voor het hun toegewezen deel, de 

wedstrijd-technische leiding.  

 

Artikel 7102 

Spelsoorten; klassen 

 

Driebanden Groot: 

Klasse A. 

Gemiddeldegrens van 0.200 en hoger. 

 

Driebanden Klein: 

 

1. Klasse B1. 

Gemiddeldegrens van 0,440 en hoger. 

 

2. Klasse B2. 

Gemiddeldegrens van 0,000 tot 0,560. 

Dispensatiespelers met een gemiddelde boven de 0,560  mogen in de samenstelling van 

een team worden opgenomen. Er mag één dispensatiespeler met een gemiddelde boven de 

0,560 in de opstelling worden opgenomen.  
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Libre klein: 

 

Damesbeker, gemiddeldegrens van 0,00 tot 5,00 

Dispensatiespelers met een gemiddelde tot 7,00  mogen in de samenstelling van een team 

worden opgenomen. Er mag één dispensatiespeler met een gemiddelde tot 7,00 in de opstel-

ling worden opgenomen.  

 

C4 klasse, gemiddeldegrens van 0,00 tot 1,40  

1. Dispensatiespelers met een gemiddelde tot 2,00  mogen in de samenstelling van een team 

worden opgenomen. Er mag één dispensatiespeler met een gemiddelde tot 2,00 in de op-

stelling worden opgenomen.  

 

C3 klasse, gemiddeldegrens van 1,00 tot 2,40  

2. Dispensatiespelers met een gemiddelde tot 3,40  mogen in de samenstelling van een team 

worden opgenomen. Er mag één dispensatiespeler met een gemiddelde tot 3,40 in de op-

stelling worden opgenomen.  

 

C2 klasse, gemiddeldegrens van 2,00 tot 4,00 

1. Dispensatiespelers met een gemiddelde tot 6,00 mogen in de samenstelling van een team 

worden opgenomen. Er mag één dispensatiespeler met een gemiddelde tot 6,00 in de op-

stelling worden opgenomen. 

 

C1 klasse, gemiddeldegrens van 3,00 tot 15,00 

1. Uitsluitend in deze klasse mogen ook teams bestaande uit spelers in de spelsoorten libre 

GH (Grote Hoek), kader 38/2, kader 57/2 of bandstoten worden samengesteld.  

2. De opstelling van een team moet ten minste bestaan uit twee libre spelers waarvan maxi-

maal één speler libre GH.  

3. Voor alle spelsoorten geldt dezelfde intervaltabel (zie aanhangsel A).  

4. Komt het libre-klein gemiddelde van een speler bij een tussentijdse herziening te liggen 

op 15,00 of hoger, dan moet deze speler een keuze maken tussen kader 38/2 of libre GH.  

5. Komt het libre GH gemiddelde van een speler bij een tussentijdse herziening te liggen op 

15,00 of hoger, dan moet deze speler vanaf dat moment verplicht kader 38/2 spelen. 

6. Komt het kader 38/2 gemiddelde van een speler bij een tussentijdse herziening te liggen 

op 15,00 of hoger, dan moet deze speler vanaf dat moment verplicht de spelsoort kader 

57/2 spelen.* 

7. Komt het kader 57/2 gemiddelde van een speler bij een tussentijdse herziening te liggen 

op 15,00 of hoger, dan moet deze speler vanaf dat moment verplicht de spelsoort bandsto-

ten spelen.* 

8. Indien het gemiddelde van een speler, na afloop van de competitie, officieel is vastgesteld 

en ligt onder de ondergrens van de spelsoort welke door deze speler werd beoefend, dan 

valt deze speler voor de volgende competitie terug naar het hoogste interval van de direct 

onderliggende spelsoort.  

 

Tijdens een districtsronde is een district vrij om hier van af te wijken echter bij inschrijving 

voor de gewestelijke en nationale ronde zijn bovenstaande regels zonder meer van kracht. 

Voldoet een speler van een team bij inschrijving aan deze eisen (bv een te hoog gemiddelde) 

dan wordt deze speler niet geaccepteerd voor de gewestelijke en nationale ronde. 
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Voor alle klassen; Spelers die tijdens het lopende seizoen boven de gestelde gemiddelde 

grenzen uitkomen zijn vrijgesteld van de beperkingen (qua gemiddelde bovengrens) voor de 

teamopstelling mits zij voldeden aan de eisen bij aanvang van het seizoen en het een officieel 

gemiddelde betreft. 

 

In aanhangsel A zijn de gemiddeldegrenzen en intervallen voor alle spelsoorten bepaald.  

GH = voor libre GH is het bepaalde in SAR artikel 5302 lid 2 en lid 3 (verboden zones) als-

mede het bepaalde in SAR artikel 5303 lid 2   (vastliggende ballen bij topklasse) van toepas-

sing. 
* Is het gemiddelde van een libre , libre GH, kader 38/2 of kader 57/2 speler na het eind van 

de districtsronde 15,00 of hoger dan is de speler verplicht in het vervolgkampioenschap de 

spelsoort libre GH, kader 38/2, kader 57/2, respectievelijk bandstoten te spelen. 

 

Artikel 7103  

Samenstelling en opstelling van een team;  

het spelen van een dubbelpartij 

 

* 1. Voor de samenstelling van een team gelden de volgende regels. 

a. Voor alle klassen mogen – met in achtneming van het bepaalde in het derde lid – 

in alle klassen teams worden samengesteld van maximaal acht spelers. 

b. Uit de samenstelling van een team wordt per wedstrijd het voor de desbetreffende 

klasse bepaalde aantal spelers opgesteld. 

2. 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 vast-

gelegd op het daarvoor bestemde uitslagformulier. Na het vastleggen van de opstellin-

gen mogen deze niet meer worden gewijzigd. 

 Het toestaan van het spelen van een dubbelpartij is voorbehouden aan het district. Het 

district kan bepalen onder welke voorwaarden het spelen van een dubbelpartij is toege-

staan. 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 dubbelpartij is de partij van de laagst opgestelde spelers. De dubbelpartij 

betreft de partij tussen de laagst opgestelde spelers. De speler die een dubbelpartij speelt 

wordt verhoogd met 2 intervalstappen. Een district mag besluiten dit terug te brengen 

tot 1 intervalstap. 

* 3. Aan de hand van de partijlengten worden de spelers door hun teamleider ingedeeld. 

De speler met de grootste partijlengte krijgt het partijnummer 1, de speler met de op een 

na grootste partijlengte partijnummer 2, enzovoort. 

 Hebben twee of meer spelers een zelfde partijlengte, dan worden zij volgens hun alge-

meen gemiddelde ingedeeld, als eerste die met het hoogste algemeen gemiddelde, 

daarna die met het op een na hoogste algemeen gemiddelde, enzovoort. 

 Hebben twee of meer spelers dezelfde partijlengte en hetzelfde algemeen gemiddelde, 

dan worden zij onderling in alfabetische volgorde ingedeeld. 

Indien in de teamopstelling van een team spelers band, kader 57/2, kader 38/2 of libre-

GH zijn opgenomen, dan bepaalt de spelsoort de volgorde; eerst band, dan kader 57/2 

dan kader 38/2, dan libre-GH, en tenslotte libre-KH. 

* 4. De partijen van een wedstrijd dienen te worden gespeeld door spelers aan wie - over-

eenkomstig het bepaalde in het vijfde lid - hetzelfde partijnummer is toegekend. 
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 De volgorde waarin de partijen van een wedstrijd zullen worden gespeeld, wordt door 

de teamleider van het thuis spelende team vastgesteld en voor de aanvang van de wed-

strijd aan de teamleider van het andere team bekendgemaakt. 

 

 

5. Indien door de afwezigheid van een speler een partij niet op het vastgestelde tijdstip kan 

beginnen, dan worden de twee partijpunten van de daardoor niet gespeelde partij toege-

kend aan het volledig opgekomen team. 

 Indien door de afwezigheid van een speler van beide teams een partij niet op het vast-

gestelde tijdstip kan worden begonnen, dan worden de partijpunten van de daardoor niet 

gespeelde partij aan geen van beide teams toegekend. 

* 6. Indien door de afwezigheid van twee of meer spelers van een team de partijen van de 

desbetreffende wedstrijd niet op de daarvoor vastgestelde tijdstippen kunnen worden 

begonnen, dan wordt dat team als niet opgekomen beschouwd. In dat geval wordt dat 

team het aantal partijpunten in mindering gebracht dat hem zou zijn toegekend, als de 

wedstrijd wel was gespeeld en dat team alle partijen had gewonnen. 

 Bestaat daartoe de mogelijkheid en acht de wedstrijdleiding dat noodzakelijk of ge-

wenst, dan wordt de wedstrijd opnieuw vastgesteld en wel in het lokaal van het opge-

komen team. 

 Blijkt tegen het einde van een ronde dat een wedstrijd niet opnieuw kan worden vastge-

steld of komt hetzelfde team weer niet op en kan daardoor het bepalen van de winnaar 

van die ronde op een kennelijk onredelijke wijze worden beïnvloed, dan is de wedstrijd-

leiding bevoegd het in aanmerking komende aantal partijpunten aan het opgekomen 

team toe te kennen. 

 

ad artikel 7103, lid 1 

Dat wil dus zeggen, dat in de oorspronkelijk opgegeven klasse tot het einde van de competitie 

kan worden gespeeld, tenzij dit door een andere bepaling verboden is, b.v. speler libre gh of 

kader mag alleen uitkomen in de C1 klasse of door bepalingen geldende voor het gewest of de 

nationale finale. 

 

ad artikel 7103, lid 5 

De spelers worden in de eerste plaats volgens de hun toegekende partijlengten ingedeeld. Zijn 

de partijlengten gelijk, dan volgens hun algemeen gemiddelde (doorrekenen tot drie cijfers 

achter de komma, bij driebanden tot vier cijfers achter de komma).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld: 
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Vóór begin van de eerste helft Bij begin van de tweede helft 

speler A  2.75  84 caramboles 

speler B  2.30  70 caramboles 

speler C  1.95 58 caramboles 

speler B  3.01  96 caramboles 

speler C  2.60  78 caramboles 

speler A  2.35  70 caramboles 

 

 

* speler B heeft in de 2e helft een hogere partijlengte dan A, hij wordt nu als eerste man 

opgesteld. 

** speler A heeft in de 2e helft een lager algemeen gemiddelde dan speler C, daardoor wordt 

speler A in de 2e helft als derde speler in plaats van speler C opgesteld. 

 

ad artikel 7103, lid 6 

Het is geen eis dat de partijen volgens een vaste volgorde moeten worden gespeeld. Het kan 

voorkomen dat een speler met goedvinden van de andere partij, zonder dat een goed verloop 

van de wedstrijd in gevaar komt, wat later komt. Bepaalt de teamleider van het thuisspelende 

team de volgorde van de partijen, dan dient hij daarbij met redelijke verlangens van de tegen-

partij rekening te houden. Weet hij dat speler 3 door werkzaamheden vóór het einde van de 

wedstrijd moet vertrekken, dan is het niet sportief als hij bewust die speler voor het spelen van 

de laatste partij van de wedstrijd aanwijst. 

 

ad artikel 7103, lid 8 

Het is niet te aanvaarden dat een team geen kampioen kan worden alleen omdat een ander 

team zijn wedstrijd niet wil of kan spelen. Heeft bij voorbeeld team A in 20 wedstrijden 30 

punten behaald en team B in 19 wedstrijden 29 punten (met nog één partij te spelen tegen 

team C), dan zou dat team geen kampioen kunnen worden, als team C die wedstrijd niet wil of 

kan spelen. In zo'n geval is de wedstrijdleiding bevoegd team B alsnog de met die wedstrijd te 

behalen punten aan hem toe te kennen. Is dat niet kunnen spelen van de wedstrijd B - C mede 

te wijten aan onvoldoende medewerking van team B (elke datum die de wedstrijdleiding vast-

stelt stuit op bezwaren), dan zal de wedstrijdleiding van haar bevoegdheden geen gebruik ma-

ken. 
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Deel 2: de Districtsronde 

 

Artikel 7201 

Indeling; organisatie 

 

1. Een districtsronde mag worden georganiseerd als ten minste vier teams in dezelfde 

klasse zullen deelnemen. 

2. Hebben in een district voor de libre-klein competitie voor een klasse drie of minder 

teams ingeschreven, dan dient - in overleg met de wedstrijdleiding van het gewest - 

te worden getracht deze teams samen te brengen met die van een ander district, opdat 

het bepaalde in het eerste lid kan worden nagekomen.  

 In onderling overleg bepalen de daarbij betrokken districten welk district voor de wed-

strijdleiding van de districtsronde zal zorgen. Laatstbedoeld district past de bepalingen 

toe van artikel 7203, met dien verstande, dat elk district de inschrijfformulieren van de 

teams van zijn eigen verenigingen in ontvangst neemt, controleert en deze vervolgens 

naar het organiserend district zendt. Hebben in een district voor de driebanden-klein 

competitie voor een klasse drie of minder teams ingeschreven, dan is de districtscom-

petitieleider - in overleg met de wedstrijdleiding van het gewest - bevoegd de klasse 

B1 en klasse B2 samen te voegen. Hierbij dient volgens B2 interval te worden gespeeld.  

* 3. Kan door samenwerking tussen twee districten het beoogde aantal van vier teams niet 

worden behaald, dan dient de gewestelijke commissie na te gaan of door samenwerking 

met nog meer districten dat aantal wel kan worden behaald. 

 Eventueel kan - mits na overleg tussen en goedkeuring van de daarbij betrokken gewes-

telijke commissies - samenwerking worden gezocht door districten uit verschillende ge-

westen. 

* 4. De districtsronde dient vóór een door de gewestelijke commissie vastgestelde datum te 

zijn beëindigd. 

 

ad artikel 7201, lid 3 

Uitgangspunt is dat teams in een bepaalde klasse zijn ingeschreven, in die klasse dienen te 

spelen. Omdat een gewestelijke commissie een overzicht heeft van hetgeen in haar gewest mo-

gelijk is, is het juist dat deze commissie poogt voornoemd uitgangspunt te verwezenlijken. 

Duidelijk is dat als op korte termijn moet worden gehandeld - tussen de termijn van sluiting en 

aanvang competitie ligt dikwijls niet zo veel tijd, zeker niet als daarbij meer districten worden 

betrokken - de wedstrijdleider van het gewest zal handelen, mits hij zo spoedig mogelijk daarna 

zijn commissie informeert. 

 

ad artikel 7201, lid 4 

Zou een districtsronde op een te late datum worden beëindigd, dan kan de organisatie van de 

gewestelijke ronde in gevaar komen. Het te laat beëindigen van een districtsronde kan dus tot 

gevolg hebben dat het desbetreffende district voor de gewestelijke ronde geen teams meer kan 

inschrijven. 
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Artikel 7202 

Wedstrijdprogramma 

 

1. Voor wat betreft de districtsrondes zijn de districten bevoegd de organisatie hiervan zelf 

te bepalen; onder toepassing van het gestelde in de overige leden van dit artikel. 

2. Elk team dient een minimum aantal van tien wedstrijden gespeeld te hebben aan het 

einde van de districtsronde. 

3. Elk team dient een nagenoeg gelijk aantal uit- en thuiswedstrijden gespeeld te hebben. 

4. Het wedstrijdprogramma dient te worden gezonden naar de betrokken gewestelijke 

commissie en alle verenigingen waarvan een of meer teams aan de districtsronde zullen 

deelnemen. 

5. De overige hoofdstukken en artikelen van het competitiereglement blijven onverkort 

van kracht. 

 

Artikel 7203 

Districtscompetitiereglement 

 

1. Een districtsbestuur is bevoegd voor zijn districtsronde afwijkende of aanvullende be-

palingen toe te passen, mits deze bepalingen in een districtscompetitiereglement zijn 

opgenomen. Het districtscompetitiereglement dient vóór de aanvang van de districts-

ronde op de in het huishoudelijk reglement omschreven wijze te worden gepubliceerd. 

Een exemplaar van dit reglement zendt het districtsbestuur uiterlijk drie maanden vóór 

de aanvang van de districtsronde aan het bestuur. 

* 2. Het districtscompetitiereglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de 

in artikel 7001 lid 1 en met de in deel drie (gewestelijke ronde) genoemde reglementen 

of strijdig zijn met de principes van het CR. 

3. Afwijkende of aanvullende bepalingen in een districtscompetitiereglement mogen geen 

invloed hebben op wedstrijden in de gewestelijke ronde of in de nationale finale. 

* 4. Het bestuur vraagt advies aan de CSC, en indien gewenst aan de CRW, omtrent het 

districtscompetitiereglement. Het bestuur deelt haar beslissing schriftelijk en gemoti-

veerd, indien zij haar goedkeuring onthoudt, uiterlijk twee maanden na inzending van 

dat districtscompetitiereglement aan het districtsbestuur mede. 

5. Heeft een districtsbestuur geen districtscompetitiereglement samengesteld of is dat re-

glement nog niet officieel aanvaard, dan gelden de bepalingen van het in dit CR Aan-

hangsel B opgenomen Standaard Districtscompetitiereglement. 

 

ad artikel 7203, lid 2 

Tegen de principes van het CR wordt b.v. gehandeld als: 

-  wordt toegestaan dat in een wedstrijd twee dubbelpartijen worden gespeeld;  

-  in het district andere partijlengten worden vastgesteld dan in Aanhangsel A vermeld en 

daarbij de onderlinge verhoudingen als in dat aanhangsel verwerkt, verloren gaan. 

- wordt afgeweken van de bepalingen met betrekking tot het opleggen van sancties of van 

een  heffingen als gevolg van administratief  verzuim;  

- bij gelijk eindigen van twee of meer teams beslissingswedstrijden worden georganiseerd, 

anders dan in het CR aangegeven. 

- bij een niet gespeelde wedstrijd de daarbij behorende partijpunten aan een van beide 

teams worden toegekend. Het principe is dat punten moeten worden verdiend en niet 

weggegeven.  
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Bij de toepassing van de bepaling van artikel 7104, lid 8, is het toekennen van punten, ondanks 

dat een wedstrijd niet is gespeeld, wel mogelijk, maar dan is van een bijzonder geval, te beoor-

delen door de wedstrijdleiding, sprake. 

 

ad artikel 7203, lid 4 

Om de competitie eerlijk en gelijkmatig te doen verlopen is het nodig dat de door de districten 

noodzakelijk geachte wijzigingen in het CR door het bestuur worden goedgekeurd. In een lan-

delijke biljartcompetitie prevaleert de uniformiteit. Daarom dient het CR zoveel mogelijk te 

worden toegepast. Het bestuur heeft de taak daarop toe te zien. 

 

Artikel 7204 

Inschrijvingen; inschrijfgeld 

 

* 1. Voor elk in te schrijven team dient door de vereniging een formulier in tweevoud te 

worden ingediend bij het districtsbestuur. 

2. Elk districtsbestuur bepaalt vóór welke datum de inschrijfformulieren  moeten zijn in-

gediend. 

 3. Een districtsbestuur kan voor elk team een vast bedrag aan inschrijfgeld vaststellen en 

bepalen op welke wijze en wanneer dit moet zijn voldaan. 

 

ad artikel 7204, lid 1 

Het origineel van het inschrijfformulier is bestemd voor de wedstrijdleiding van het district. 

Het duplicaat dient door de districtswedstrijdleiding aan de wedstrijdleider van het gewest te 

worden gezonden. Dit toezenden geschiedt na de sluiting van de inschrijving voor de districts-

ronde. 

 

 

Artikel 7206 

Wijziging in de samenstelling van een team 

 

*1. Een district kan, al dan niet onder aanvullende voorwaarden gedurende het seizoen 

teamwijzigingen toestaan, behoudens het bepaalde in dit CR artikel 7606 en 7706.  

2. De wedstrijdleiding mag, ter dekking van de te maken administratiekosten, de betaling 

van een bedrag verlangen dat niet groter is dan de helft van de bondscontributie. 

 

ad artikel 7206, lid 1 

Hierbij kan gedacht worden aan voorwaarden met betrekking tot het officieel en niet officieel 

gemiddelde,   
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Artikel 7207 

Vaststelling partijlengten vóór aanvang van de districtsronde 

 

1. Voor aanvang van de districtsronde stelt het districtsbestuur voor iedere speler diens partij-

lengte vast, volgens het bepaalde in dit CR Aanhangsel A. 

2. Heeft een speler in het direct voorafgaande seizoen aan de landscompetitie deelgenomen, 

dan is zijn algemeen gemiddelde voor de eerste helft van de districtsronde bepaald volgens: 

- Het algemeen officieel gemiddelde, dus over ten minste vier partijen, dat de speler in het 

 voorgaande seizoen (2015-2016) heeft behaald, nadat de districtsronde geheel was gespeeld, 

 en verder volgens aanhangsel B van het CR 2015-2016. 

 Dit is ook als zodanig in biljartpoint verwerkt. 

 

Artikel 7208 

Wijziging partijlengte tijdens de districtsronde 

 

1.    Gedurende de competitie vindt eenmaal een algemene herziening plaats van officiële ge-

middelden. Bij deze herziening geldt dat:  

a. het verschil in het aantal wedstrijden voor en na de herziening niet groter mag zijn 

dan één wedstrijd.  

b. een speler minimaal vier partijen moet hebben gespeeld.  

c. in geval een speler op het moment van de algemene herziening minder dan vier 

partijen heeft gespeeld, wordt de herziening uitgesteld tot het moment waarop de 

speler vier partijen heeft gespeeld.  

d. aan de hand van het nieuw berekende algemeen gemiddelde, de partijlengte op-

nieuw wordt vastgesteld zoals in Aanhangsel A is bepaald.  

e. het herziene gemiddelde de speelvolgorde kan beïnvloeden. 

f. Een speler kan, indien hij door de herziening op een lager gemiddelde uitkomt 

maximaal 1 interval zakken. Is zijn herziende gemiddelde dusdanig lager dat dit 

meerdere intervallen betreft dan wordt zijn herziende gemiddelde vastgelegd op de 

ondergrens van de direct onderliggende interval ten opzichte van zijn aanvangs-

gemiddelde. 

 

*      2. Is het algemeen gemiddelde van een speler voor de aanvang van de districtsronde niet offi-

cieel vastgesteld, dan wordt, als een speler vier partijen heeft gespeeld zijn algemeen ge-

middelde op dat moment berekend. De wedstrijdleiding mag het vaststellen eerder doen 

geschieden dan nadat vier partijen zijn gespeeld, als het niet-officieel vastgestelde alge-

meen gemiddelde lager is dan 1,00 libre-klein. De nieuwe berekende algemene gemiddelde 

worden als officieel algemeen gemiddelde beschouwd, waarna het gestelde in het eerste 

lid van toepassing is. 

Dit officieel gemiddelde wordt gezien als het aanvangsgemiddelde van het betreffende 

seizoen. 

Is het algemeen gemiddelde op dat moment: 

a. gelijk aan of lager dan de maximum algemeen gemiddelde grens van zijn aan-

vankelijk vastgestelde interval, dan vindt geen wijziging van de partijlengte plaats; 

b.   minder dan 20% hoger (voor de spelsoorten driebanden minder dan 10% hoger) 

dan de maximum algemeen gemiddelde grens van zijn aanvankelijk vastgestelde inter-

val, dan wordt zijn partijlengte voor de nog te spelen partijen van de eerste helft van de 
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districtsronde vastgesteld aan de hand van het nieuw berekende algemeen gemiddelde, 

waarbij het bepaalde in het eerste lid, 2e alinea eveneens van toepassing is. 

 Geschiedt het herberekenen van het algemeen gemiddelde als de eerste helft van de 

districtsronde is gespeeld, dan geldt de nieuw vastgestelde partijlengte voor de nog 

te spelen partijen van de tweede helft van de districtsronde. 

d. 20% of meer hoger (voor de spelsoorten driebanden 10% of meer hoger) dan de 

maximum algemeen gemiddelde grens van zijn aanvankelijk vastgestelde interval, dan 

wordt zijn partijlengte vastgesteld als bij sub b. 

e.  

(1) Wedstrijd- en partijpuntensysteem 

Bovendien worden zijn team de door de betrokken speler op dat moment behaalde partij-

punten afgenomen, echter alleen van de partijen waarin hij 20% of meer (voor de spelsoor-

ten driebanden 10% of meer) sterker heeft gespeeld dan de maximum algemeen gemiddelde 

grens van de desbetreffende interval.  

Het team of de teams waartegen het team van de betrokken speler heeft gespeeld, worden 

deze afgenomen partijpunten alsnog toegekend. 

Is het hiervoor bepaalde van toepassing op beide spelers van een zelfde partij, dan worden 

de partijpunten aan geen van de teams toegekend. 

Bij de toekenning of berekening van het extra wedstrijd- of partijpunt dient rekening te 

worden gehouden met het bepaalde in artikel 7011. 

 

(2) Carambolepuntensysteem 

Bovendien worden zijn team de door de betrokken speler op dat moment behaalde punten 

afgenomen, echter alleen van de partijen waarin hij 20% of meer (voor de spelsoort drie-

banden 10% of meer) sterker heeft gespeeld dan de maximum algemeen gemiddelde grens 

van de betreffende interval. Dit met inachtneming van het volgende: 

- aan de hand van het gespeeld algemeen gemiddelde wordt vastgesteld hoeveel caram-

boles gemaakt moe(s)ten worden; 

-  aan de hand van het nieuwe aantal te maken caramboles worden de punten opnieuw 

berekend; voor de berekening van de punten zie artikel 7011, vierde lid, sub a; 

-  de in mindering te brengen punten (minder toegekend) worden aan het andere team toe-

gekend. Het totaal kan nimmer het maximaal aantal toe te wijzen punten (10) voor één 

partij te boven gaan. 

Is het hiervoor bepaalde van toepassing op beide spelers van een zelfde partij, dan wor-

den in mindering gebrachte punten aan geen van de teams toegekend. 

 

d. Wordt sub a, sub b en sub c toegepast op een speler die vier partijen heeft ge-

speeld, dan is verder voor hem van een officieel vastgesteld algemeen gemid-

delde sprake. 

Kon voor een speler, ongeacht de oorzaak, voor de tweede helft van de districts-

ronde diens algemeen gemiddelde niet officieel worden vastgesteld en blijkt dat 

na afloop van de districtsronde zijn algemeen gemiddelde 20% of meer hoger 

(voor de spelsoorten driebanden 10% of meer hoger) te zijn dan het vóór de aan-

vang van de districtsronde opgegeven algemeen gemiddelde, dan is het bepaalde 

in sub c op de daarvoor in aanmerking komende partijen van toepassing, onge-

acht het totale aantal door hem gespeelde partijen. 
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* 3.  a. Sancties als bedoeld in artikel 7208, tweede lid mogen tijdens het seizoen in dezelfde 

          competitie  en klasse maar eenmaal  aan een speler worden opgelegd.  

*  b. Moet een speler tijdens de competitie een andere spelsoort gaan spelen dan wordt 

          zijn algemeen gemiddelde opnieuw vastgesteld, dit is een niet-officieel gemiddelde, 

 (1) tenzij van een speler in deze andere spelsoort een officieel algemeen gemiddelde 

           bekend is, dan wordt dat gemiddelde als een officieel algemeen gemiddelde be-

schouwd; 

 (2)  wordt zijn algemeen gemiddelde na vier partijen officieel vastgesteld en is dat 

 20% of meer hoger dan de maximum algemeen gemiddelde grens van zijn 

 aanvankelijk vastgestelde interval, mogen geen sancties worden opgelegd. 

*  c.  Het gestelde in het tweede lid, sub b (2), is niet van toepassing op spelers die bij 

aanvang van de competitie een niet-officieel gemiddelde hebben. 

4 Heeft het bestuur van een vereniging die kort vóór de aanvang van de districtsronde in 

haar geheel tot de vereniging Carambole is toegetreden zijn spelers kennelijk met een te 

hoog algemeen gemiddelde opgegeven, dan is het districtsbestuur bevoegd die algemeen 

gemiddelden te verlagen en daardoor de toegekende partijlengten in te korten tot deze 

naar zijn oordeel redelijk is. Deze inkortingen mogen slechts geschieden tot en met het 

moment waarop van de districtsronde een derde deel is of vier partijen zijn gespeeld. 

Heeft het bestuur van een vereniging die kort vóór de aanvang van de districtsronde in 

zijn geheel tot de vereniging Carambole is toegetreden zijn spelers kennelijk met een te 

laag algemeen gemiddelde opgegeven, dan is het districtsbestuur bevoegd op elk gewenst 

moment die algemeen gemiddelden te verhogen en de partijlengten te verlengen tot deze 

naar zijn oordeel redelijk zijn. Het bepaalde in het tweede lid, sub c, is dan op reeds be-

haalde resultaten van toepassing.  

Na de hiervoor bedoelde aanpassing is verder het tweede lid ook van toepassing op de 

spelers van de in de eerste alinea van het vierde lid bedoelde vereniging. 

5. Het gestelde in artikel 7207 vijfde lid, sub a en sub b kan in voorkomend geval worden 

toegepast. 
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ad artikel 7208, lid 2 

Is het gemiddelde van een speler niet officieel vastgesteld, dan kan deze speler met een te laag 

algemeen gemiddelde worden opgegeven en daardoor aan hem een te korte partijlengte worden 

toegekend. Had men vóór de aanvang van de competitie het juiste algemeen gemiddelde gewe-

ten, dan was van een verkeerde, dus te korte partijlengte geen sprake geweest. 

Om te voorkomen dat een speler met een niet-officieel-vastgesteld algemeen gemiddelde te lang 

met een voor hem verkeerde partijlengte kan spelen, dient na vier door hem gespeelde partijen, 

eventueel op de helft van de districtsronde, te worden vastgesteld welk algemeen gemiddelde 

hij op dat moment heeft behaald. Voor spelers die pas beginnen geldt dat zij door wat oefening 

snel in sterkte vooruit kunnen gaan, bovendien is er onder de speelsterkte libre-klein 1,00 van 

zeer dicht op elkaar volgende intervallen sprake.  

Om te voorkomen dat een te late aanpassing problemen gaat opleveren, mag voor die spelers 

de districtswedstrijdleiding tot aanpassing overgaan als zij dat gewenst acht en zonder daarbij 

aan het minimum van vier gespeelde partijen te zijn gebonden.  

Mede daardoor is bepaald, dat het nemen van de sanctie, aangegeven bij de 10%- of 20%-

regeling, voor deze spelers niet moet, maar wel mag worden toegepast. Deze sanctie altijd 

toepassen kan - vooral bij beginnende spelers - zeker onredelijk zijn. 

Een partijlengte mag tijdens een seizoen niet worden ingekort, behoudens de in artikel 7208, 

lid 4 bedoelde uitzondering. 

 

Voorbeeld voor de spelsoort libre-klein: 

 

niet-officieel vastge-

steld alg.gemiddelde 

na 4 partijen even-

tueel na de 1e helft 

komt in vol-

gende interval 

daardoor 

nieuwe partij-

lengte  

toepassing 

sanctie 20%-

regel 

0.77 

0.90 

1.77 

0.98 

1.01 

2.18 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

mag  * 

neen ** 

ja   *** 

 

* Het verschil tussen de maximum grens van de desbetreffende interval en het nieuw bere-

kende algemeen gemiddelde is 0,18 en dat is meer dan 20% van die maximum interval-

grens.  

 De sanctie mag worden toegepast. 

** Het verschil is minder dan 20%, daarom geen sanctie toepassen maar wel een nieuwe 

partijlengte vaststellen. 

*** Het verschil is meer dan 20%, daarom een nieuwe partijlengte vaststellen en de sanctie 

toepassen. Bij een speelsterkte van 1,00 of hoger in het libre-klein is dat verplicht. 

 

Artikel 7208 is daarom zo'n belangrijk artikel, omdat het toelaten van een speler met een te 

korte partijlengte de spelvreugde van andere spelers teniet kan doen, daargelaten dat van een 

sportieve krachtmeting moeilijk meer kan worden gesproken. 

 

ad artikel 7208, lid 2 sub c (2) 

Bij het carambolepuntensysteem dienen naast de winst- en remisepartijen ook de verliespartijen 

in beschouwing te worden genomen. 
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ad artikel 7208, lid 3 sub a 

Wordt een speler te laag opgegeven en verzoekt deze na enkele partijen te worden herzien, 

dan zal de wedstrijdleiding sancties moeten toepassen op de reeds  gespeelde partijen en in 

voorkomend geval de vier partijen welke gespeeld worden om het algemeen gemiddelde offici-

eel vast te stellen. In dit geval is er sprake van eenmaal opleggen van een sanctie. 

 

 

ad artikel 7208,lid 3 sub b, (1) 

Bijvoorbeeld een speler die aan de landscompetitie C-1 klasse en kadercompetitie deel neemt. 

 

 

ad artikel 7208, lid 3 sub b (2) 
Wordt een niet-officieel gemiddelde na vier partijen officieel vastgesteld en ligt dit 20% of 

meer hoger dan de maximum algemeen gemiddelde grens van de vastgestelde interval dan 

worden sancties toegepast. In dit geval wordt de speler echter door de wedstrijdleiding in een 

bepaalde interval geplaatst, de speler heeft tijdens de competitie niet de gelegenheid om 

door middel van oefenpartijen zijn speelsterkte te bepalen. Het is daarom niet redelijk hem dan 

sancties op te leggen 

 

 

ad artikel 7208, lid 3 sub c 
Spelers die na afloop van het seizoen overgaan naar een andere spelsoort en met een niet-

officieel gemiddelde het nieuwe seizoen aanvangen, hebben de gelegenheid om door middel 

van oefenpartijen te bepalen of de interval waarin zij zijn geplaatst te laag is. Zij kunnen voor 

aanvang van het seizoen verzoeken om in een andere, hoger interval, geplaatst te worden. 

 

 

ad artikel 7208, lid 4 

Dit artikel heeft geen betrekking op nieuwe leden die door een reeds enige tijd bij de vereniging 

Carambole aangesloten vereniging worden opgegeven, maar op verenigingen die in hun geheel 

in KNBB-verband gaan spelen. De ervaring heeft geleerd dat spelen in KNBB-verband toch 

moeilijker is dan het lijkt. Ook al hebben spelers van een "nieuwe" vereniging - al of niet in 

georganiseerd verband - al eerder competitie gespeeld, dan biedt dit toch onvoldoende waar-

borgen met betrekking tot het werkelijke spelpeil in de KNBB. Hierdoor kan het voorkomen dat 

- ondanks alle goede bedoelingen van de betrokken bestuursleden - spelers met een kennelijk 

veel te hoog of te laag algemeen gemiddelde worden opgegeven. Vandaar dat na een korte 

gewenningsperiode de algemeen gemiddelden van de betrokken spelers moeten worden beke-

ken en zo nodig andere partijlengten moeten worden vastgesteld. In dit geval kan het zelfs nodig 

zijn dat een kortere partijlengte wordt vastgesteld. Begint iemand vol goede moed in de KNBB, 

maar wordt hij door een voor hem te lange partijlengte met alleen maar nederlagen geconfron-

teerd, dan is de kans groot dat hij na een relatief korte tijd de KNBB weer gaat verlaten. 
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Artikel 7209 

Uitslagformulieren 

 

1. De uitslag van een wedstrijd dient op door de vereniging Carambole ter beschikking 

gestelde uitslagformulieren bij de wedstrijdleiding te worden ingeleverd. Het uitslag-

formulier dient correct, volledig en duidelijk te zijn ingevuld en door beide teamleiders 

voor akkoord te zijn getekend. Het bestuur van de thuisspelende vereniging is verant-

woordelijk voor het op de juiste wijze en tijdig inzenden van het uitslagformulier. 

De periode waarbinnen het inleveren van een uitslagformulier dient te geschieden wordt 

bepaald door de met de organisatie belastte wedstrijdleiding. Indien het uitslagformulier 

niet binnen de gestelde termijn wordt ontvangen, kunnen aan het verantwoordelijke 

team sancties worden opgelegd als gevolg van administratief verzuim; bij herhaalde 

overtreding kunnen sancties opgelegd worden als genoemd in artikel 7013, eerste lid, 

sub b.                                               

* 2. De wedstrijdleiding kan bepalen dat, gelijktijdig met het uitslagformulier, het bestuur 

van de vereniging van het thuis spelende team de tellijsten, behorende bij de partijen 

van de wedstrijd, aan de wedstrijdleiding zendt. Heeft de wedstrijdleiding een dergelijk 

besluit niet genomen, dan dient het bestuur van de vereniging van het thuis spelende 

team die tellijsten tot het begin van het volgende seizoen te bewaren en op eerste vor-

dering van het districtsbestuur aan dat bestuur te overhandigen. 

3. De wedstrijdleiding dient vóór het begin van de gewestelijke ronde de eindstand van de 

districtsronde te publiceren. 

 

 

ad artikel 7209, lid 2 

Wordt bij het overnemen van de resultaten op het uitslagformulier een fout gemaakt, dan kan 

deze meestal alleen worden achterhaald als de tellijsten kunnen worden geraadpleegd.  

Worden die tellijsten niet gelijktijdig meegezonden, dan moet de wedstrijdleiding die eerst op-

vragen, waardoor vertraging bij het verwerken van de uitslagen ontstaat. 

De wedstrijdleiding dient zelf vast te stellen of bedoelde vertraging niet storend is, zodat het 

thuisspelende team de tellijsten dient te bewaren en de portokosten kan besparen, of wel storend 

is en de tellijsten dus wel bij het uitslagformulier moeten worden gevoegd. 

 

Artikel 7210 

Extra wedstrijd-, partijpunten 

 

1. In uitsluitend de districtsronde kunnen extra wedstrijdpunten of partijpunten worden 

toegekend. 
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Artikel 7211 

Winnaar districtsronde; titel 

 

1. De nummer 1 van een klasse, aan te wijzen volgens het bepaalde in artikel 7011, wordt 

de titel Teamkampioen toegekend. Aan deze titel wordt de naam van het desbetref-

fende district toegevoegd, alsmede de aanduiding van het seizoen en de klasse waarin 

die titel wordt behaald. 

2. Moet een districtsbestuur, gezien het aantal deelnemende teams, een klasse van de dis-

trictsronde in twee of meer groepen laten spelen, dan bepaalt het zelf op welke wijze de 

als eerste in elke groep geëindigde teams tegen elkaar zullen spelen, opdat uit die teams 

de nummer 1 van die klasse kan worden bepaald. 

 

Artikel 7212 

Biljartgelden; reis- en verblijfkosten 

 

* 1. Biljartgelden komen voor rekening van de vereniging van het thuis spelende team. De 

jaarvergadering van een district is bevoegd te bepalen dat biljartgelden door de spelers 

van het thuis en het uit spelende team dienen te worden betaald. Voornoemd besluit 

dient vóór de aanvang van de districtsronde in het districtscompetitiereglement te wor-

den opgenomen. 

2. Door spelers te maken reis- en verblijfkosten komen niet voor rekening van het district. 

 

ad artikel 7212, lid 1 

Het kan voorkomen dat een vereniging voor de competitie een andere dag dan de normale 

clubavond moet gebruiken en speciaal voor dat doel een of meer biljarts moet huren. Er kan 

dus aanleiding zijn om gedeeltelijke betaling van die huur door het uitspelende team te verlan-

gen, mits hierover met betrokkenen is gesproken en een desbetreffende beslissing is genomen. 

De jaarvergadering van het district is daarvoor het aangewezen orgaan. 
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Deel 3: de Gewestelijke ronde 

 

Artikel 7301 

Indeling; organisatie 

 

1. Een gewestelijke commissie bepaalt op welke wijze de gewestelijke ronde wordt ge-

speeld, een indeling van zijn districten in een Afdeling I en Afdeling II daarbij inbegre-

pen. 

* 2. Is het door het aantal deelnemende teams en/of de beschikbare accommodatie niet mo-

gelijk de gewestelijke ronde in toernooivorm te spelen, dan dient de gewestelijke ronde, 

eventueel alleen dat deel dat niet in toernooivorm kan worden gespeeld, zodanig te wor-

den samengesteld dat elk team een gelijk aantal keren een uit- en een thuiswedstrijd 

speelt, dit al of niet tegen verschillende andere teams. 

* 3. Is het noodzakelijk - gezien het aantal ingeschreven en aanvaarde teams - meer dan één 

voorronde te spelen, dan dienen, conform het bepaalde in het tweede lid, twee voorron-

den te worden gespeeld. 

4. De gewestelijke ronde dient vóór een door de CSC bekendgemaakte datum, in elk geval 

vóór 1 juni van het desbetreffende seizoen, te zijn beëindigd. 

 

ad artikel 7301, lid 2 en 3 

Wordt in de gewestelijke ronde - geheel of gedeeltelijk - anders dan in toernooivorm gespeeld, 

dan kunnen de wedstrijden als volgt worden ingedeeld met: 

- 2 teams: A thuis tegen B en B thuis tegen A; 

- 3 teams: A thuis tegen B, B thuis tegen C en C thuis tegen A; 

- 4 teams: A thuis tegen B, B thuis tegen C, C thuis tegen D en D thuis tegen A. 

Het spelen van wedstrijden op zogenaamd neutraal terrein (dus in een lokaal waarin de deel-

nemende teams normaal niet hun thuiswedstrijden spelen) wordt geacht overeen te komen met 

een gelijk aantal keren een uit- en een thuiswedstrijd spelen. Met 2, 3 of 4 teams mag men dus 

op een dag alle wedstrijden in een zelfde neutraal lokaal spelen. 

Van elke groep van een voorronde wordt een eindklassement samengesteld, zoals dat in artikel 

7011, lid 3, is geregeld. Moet een 2e gewestelijke voorronde worden georganiseerd, dan plaat-

sen de nummers 1 van de eerste voorronde zich voor de tweede ronde. Moet een 2e voorronde 

niet worden georganiseerd, dan plaatsen de winnaars zich voor de eindstrijd. 

Aanwijzing van de deelnemende teams aan de eindstrijd, indien twee of meer teams in de voor-

ronde met gelijke resultaten eindigen, op een andere manier als hiervoor aangegeven (bij voor-

beeld door loting), is niet toegestaan. 

 

Artikel 7302 

Wedstrijdprogramma 

 

* 1. Worden in een gewestelijke ronde één of twee voorronden en een eindstrijd gespeeld, 

dan mag de wedstrijdleiding, in afwijking van het bepaalde in artikel 7010, het pro-

gramma van elk deel van die ronde tot uiterlijk zeven dagen voor de aanvang van elk 

deel ter kennis brengen van de deelnemende verenigingen, de betrokken districtsbestu-

ren en de CSC. 
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ad artikel 7302 

Door gebrek aan tijd zal het meestal niet mogelijk zijn het programma van een gewestelijke 

voorronde veertien dagen vóór de eerste speeldag toe te zenden. Daarom is een termijn van 

zeven dagen toegelaten. 

Dit behoeft geen problemen op te leveren omdat de in aanmerking komende spelers wel weten 

wanneer zij moeten spelen. Alleen de gegevens van hun tegenstanders zullen zij wat later ont-

vangen. 

 

Artikel 7303 

Gewestelijk competitiereglement 

 

1. Een gewestelijke commissie is bevoegd voor zijn ronde aanvullende bepalingen toe te 

passen, mits deze bepalingen in een gewestelijk competitiereglement zijn opgenomen. 

 Het gewestelijk competitiereglement dient vóór de aanvang van de gewestelijke ronde 

op de in het algemeen reglement artikel 15 nader omschreven wijze te worden gepubli-

ceerd. 

2. Voor een gewestelijk competitiereglement gelden dezelfde bepalingen als in artikel 

7203 voor een districtscompetitiereglement zijn opgenomen, met dien verstande, dat 

voor "districtsbestuur", "districtsronde" en "districtscompetitiereglement" respectieve-

lijk moet worden gelezen: "gewestelijke commissie", "gewestelijke ronde" en "gewes-

telijk competitiereglement". 

3. Aanvullende bepalingen in een gewestelijk competitiereglement mogen geen invloed 

hebben op nationaal niveau. 

 

Artikel 7304 

Inschrijvingen 

 

1. Elke gewestelijke commissie bepaalt voor zijn districten vóór welke datum deelne-

mende teams bij dat bestuur moeten zijn ingeschreven. 

2. Voor een gewestelijke ronde mogen de teams worden ingeschreven die in de districts-

ronde in de desbetreffende klasse als nummer 1 zijn geëindigd. Is een team verhinderd 

aan de gewestelijke ronde deel te nemen, dan wel van dat deelnemen uitgesloten, dan 

mag het als nummer 2 geëindigde team, mits uit dezelfde klasse en hetzelfde district 

afkomstig, worden ingeschreven. Is ook dat team verhinderd deel te nemen, dan wel van 

dat deelnemen uitgesloten, dan het als nummer 3 geëindigde team, enzovoort. 
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3. Nemen aan een districtsronde teams uit twee of meer districten aan een gecombineerde 

competitie deel, dan mag een districtsbestuur haar hoogst geëindigde team inschrijven 

voor de gewestelijke ronde indien: 

a. het ten minste vier of meer teams voor de gecombineerde competitie heeft inge-

schreven; 

b. het minder dan vier teams in de gecombineerde competitie heeft ingeschreven het 

team dat: 

- bij de eerste drie in de rangschikking eindigt als twee districten de gecombi-

neerde competitie vormen; 

- bij de eerste vier in de rangschikking eindigt als drie districten de gecombineerde 

competitie vormen. 

- en zo voorts waarbij steeds de betreffende plaats die in de eindrangschikking 

bereikt mag zijn één hoger is dan het aantal districten dat de gecombineerde 

competitie vormen. 

c. Indien geen van de districten ten minste vier teams in de gecombineerde competitie 

heeft, is op elk district het derde lid, sub b van toepassing. 

 Wordt een districtsronde in twee of meer groepen gespeeld, dan is het hiervoor 

bepaalde ook op de uitslag per groep van toepassing. 

 Is een team verhinderd aan de gewestelijke ronde deel te nemen, dan wel van dat 

deelnemen uitgesloten, dan is het daarop in volgorde geëindigde team, mits afkom-

stig uit hetzelfde district en voldoet aan het gestelde in het derde lid, sub a en sub 

b, gerechtigd te worden ingeschreven. 

 Komen uit bedoeld district geen teams voor inschrijving in aanmerking, dan wordt 

de open gekomen plaats niet door teams uit andere districten ingenomen. 

 Onder toepassing van het hiervoor bepaalde wordt een team van een district dat 

heeft deelgenomen aan een districtsronde georganiseerd door een district dat niet 

ressorteert onder het gewest waartoe zijn district behoort, ingeschreven voor de ge-

westelijke ronde van zijn eigen gewest. 

 Organiseert een district een districtscompetitie waarin de klassen (B1 en B2),  ge-

combineerd zijn dan mag een districtsbestuur de hoogst geëindigde teams van een 

klasse inschrijven voor de gewestelijke ronde: 

- indien ten minste vier teams uit dezelfde klasse zijn ingeschreven; 

- indien drie teams uit een klasse zijn ingeschreven, dan moet dat team bij de eer-

ste drie in de eindrangschikking eindigen; 

- indien één of twee teams uit een klasse zijn ingeschreven, dan moet dat team bij 

de eerste twee in de eindrangschikking eindigen. 

Is een team verhinderd aan de gewestelijke ronde deel te nemen, dan wel van dat 

deelnemen uitgesloten, dan is het daarop volgende geëindigde team gerechtigd te 

worden ingeschreven mits het voldoet aan het bepaalde in de vorige alinea. 

4. Behoudens het recht op inschrijven als in het tweede en derde lid omschreven, kan op 

basis van een evenredige vertegenwoordiging een district het recht worden toegekend 

meer dan één team uit een zelfde klasse in te schrijven. 

 Tijdig voor de afloop van de districtsronde maakt de CSC bekend of van dat recht ge-

bruik mag worden gemaakt, zo ja, op welke wijze de in aanmerking komende districten 

meer teams voor een bepaalde klasse mogen inschrijven. 

 

 

 



 

KONINKLIJKE  

NEDERLANDSE  

BILJARTBOND 
 

 Pagina 35 van 61 CR - 01 augustus 2016 

 

Artikel 7305 

Voorwaarden voor het inschrijven van een team 

 

1. Spelers die in de districtsronde in meer dan één team hebben gespeeld mogen ook voor 

meer dan één team worden ingeschreven. Zij moeten, wanneer de finales op gewestelijk 

en/of nationaal niveau op dezelfde dag worden gespeeld, kiezen aan welke finale zij 

wensen deel te nemen. Finales worden nooit voor deze reden naar een andere datum 

verzet. Spelers, die bij de aanvang van de competitie geen officieel algemeen gemid-

delde hadden, dienen in de districtsronde ten minste vier partijen te hebben gespeeld. 

 

* 2. Wijziging in de samenstelling van een ingeschreven en aanvaard team is niet toegestaan, 

tenzij daarvoor, naar het oordeel van de gewestelijke commissie, van een dringende 

reden sprake is. Hierbij dient de gewestelijke commissie in het bezit te worden gesteld 

van voldoende gegevens - in het lopende seizoen verkregen - ten einde de speelsterkte 

van de vervangende speler op afdoende wijze te kunnen bepalen.  

 Bovendien mag een gewestelijke commissie aan zijn toestemming aanvullende voor-

waarden verbinden. 

3. Voor de gewestelijke ronde mogen alleen teams worden ingeschreven en aanvaard die 

de districtsronde conform het CR of conform een overeenkomstig artikel 7203 goedge-

keurd districtscompetitiereglement hebben gespeeld.  

4. Voor de gewestelijke ronde en nationale finale mogen alleen teams worden ingeschre-

ven waarvan de spelers minimaal 4 partijen hebben gespeeld in de districtsronde (van 

het zelfde seizoen)  

 

 

ad artikel 7305, lid 2 

Een aanvullende voorwaarde kan bij voorbeeld zijn dat een vervangende speler ten minste vier 

partijen heeft gespeeld. Overigens bepaalt de gewestelijke commissie zelf wat het dienaan-

gaande noodzakelijk of gewenst acht. 

 

 

Artikel 7306 

Vaststelling partijlengten 

 

* 1. Bij de inschrijving, als in artikel 7305 bedoeld, dienen de districten het algemeen ge-

middelde van de spelers op te geven: 

a. aan het begin van de districtsronde; 

- van spelers startend met een niet officieel gemiddelde het algemeen gemiddelde na 

4 partijen 

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

c. nadat de gehele districtsronde was gespeeld. 

 Met het bij b of c bedoelde algemeen gemiddelde wordt slechts rekening gehouden, als 

dit wordt berekend aan de hand van resultaten in ten minste vier partijen behaald. 

 Het algemeen gemiddelde berekend is bepalend voor het aantal te maken caramboles 

tijdens de gewestelijke en nationale ronde.  
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ad artikel 7306 lid 1 

Voorbeelden: 

 

Aanvang 

districts-

ronde 

Na spelen eerste 

helft districtsronde 

Nadat de gehele dis-

trictsronde is gespeeld 

Gemiddelde voor 

deelname aan de 

gewestelijke ronde  

Gemidelde-

volgend sei-

zoen 

        2.00 

        2.00   

        2.00   

                 1.90   

                 2.10 

                 2.20   

               1.95   

               2.05   

               2.30  

              1,95 

              2.10 

              2.20 

1,95 

2.05           

2.30 

 

 Het in de een na laatste kolom aangegeven gemiddelde bepaalt de partijlengte van de 

speler in de gewestelijke ronde en de nationale ronde. 

  

Let op: voor de Gewestelijke rondes c.q. finale en Nationale finale wordt men niet verlaagd! Een 
eventuele verlaging na afloop van de districtsronde geldt pas in het nieuwe seizoen.  
 

Artikel 7308 

Uitslagformulieren 

 

1. De uitslag van een wedstrijd dient op door de vereniging Carambole ter beschikking 

gestelde uitslagformulieren bij de wedstrijdleiding te worden ingeleverd. De teamleider 

van het thuis spelende team zorgt voor het in tweevoud invullen van de uitslagformu-

lieren bij wedstrijden die niet in toernooivorm worden gespeeld. Nadat beide teamlei-

ders van de bij de wedstrijd betrokken teams dat formulier voor akkoord hebben 

getekend, zorgen de besturen van de betrokken verenigingen - elk voor zich - voor de 

toezending aan de wedstrijdleiding. De periode waarbinnen dit toezenden dient te ge-

schieden bedraagt - tenzij de wedstrijdleiding anders heeft bepaald - drie dagen na de 

speeldag. 

 De wedstrijdleiding zelf zorgt voor het invullen van de uitslagformulieren voor het deel 

van de gewestelijke ronde dat in toernooivorm wordt gespeeld. 

2. De wedstrijdleiding kan bepalen dat, gelijktijdig met het uitslagformulier, het bestuur 

van de vereniging van het thuis spelende team de tellijsten aan de wedstrijdleiding 

zendt. Heeft de wedstrijdleiding een dergelijk besluit niet genomen, dan dient het be-

stuur van de vereniging van het thuis spelende team die tellijsten tot het begin van het 

volgende seizoen te bewaren en op eerste vordering van de gewestelijke commissie aan 

deze commissie te overhandigen. 

 Wordt een gewestelijke ronde - geheel of gedeeltelijk - in toernooivorm gespeeld, dan 

bewaart de wedstrijdleiding tot het begin van het volgende seizoen de tellijsten van de 

betrokken wedstrijden. 

3. De wedstrijdleiding dient vóór het begin van de wedstrijden van de nationale ronde de 

eindstand van de gewestelijke ronde ter kennis van de daarbij betrokken verenigingen 

en districten te brengen. 
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Artikel 7309 

Winnaar gewestelijke ronde; titel 

 

 Aan de nummer 1 van een klasse wordt de titel Teamkampioen toegekend. Aan deze 

titel wordt de naam van het desbetreffende gewest, eventueel de aanduiding van de af-

deling van dat gewest, alsmede van het seizoen en de klasse waarin die titel wordt be-

haald, toegevoegd. Elke teamkampioen ontvangt een door de vereniging Carambole 

beschikbaar gestelde kampioensplaquette. 

 

 

Deel 4: de nationale finale 

 

Artikel 7401 

Indeling; organisatie 

 

1. De CSC maakt, vóór de gewestelijke ronde begint, bekend op welke wijze en of de 

nationale finale in juni of september wordt gespeeld. Wordt de nationale finale in sep-

tember gespeeld, dan maakt de CSC gelijktijdig aanvullende bepalingen bekend, nood-

zakelijk in verband met het spelen in een volgend seizoen. 

2. Wordt de nationale finale centraal gespeeld, dan kan deze als volgt in twee delen worden 

gespeeld: een halve finale gevolgd door de eindstrijd of een halve competitie in twee of 

meer groepen, gevolgd door een eindronde van de finale, waarin volgens een afvalsys-

teem of een halve competitie wordt gespeeld. 

3. In het geval als bedoeld in het tweede lid wordt de nationale finale op één dag gespeeld. 

In de overige gevallen wordt op 2 dagen gespeeld, in welk geval tussen beide dagen 

geen termijn langer dan twee weken mag liggen. 

* 4. Wordt een nationale finale niet centraal gespeeld, dan bestaat deze uit een halve finale, 

gevolgd door een eindstrijd. De CSC bepaalt dan welk gewest één of meer klassen van 

de halve finale en/of de eindstrijd dient te organiseren. Elke gewestelijke commissie 

zorgt voor de hun toegewezen klassen voor geschikte accommodatie en arbiters, als-

mede voor de wedstrijd-technische leiding van de wedstrijd. 

 

ad artikel 7401, lid 4 

Bij het uitnodigen van arbiters dienen de gewesten zo mogelijk districtsarbiters, gewestelijke 

arbiters en (inter-)nationale arbiters te betrekken. De deelnemers hebben ook in de nationale 

ronde recht op een zo goed mogelijke arbitrage, zodat zoveel mogelijk goed opgeleide en voor 

hun taak berekende arbiters dienen te worden ingeschakeld. 

 

Artikel 7402 

Wedstrijdprogramma 

 

1. Indien in de finale in één groep wordt gespeeld, dan is dat een rechtstreekse finale. Daarin 

wordt in een halve competitie gespeeld.  

2 Indien per klasse in twee groepen wordt gespeeld, wordt dat gedeelte van de finale halve 

finale genoemd. Elke groep bestaat uit ten hoogste vier teams die een halve competitie 

spelen. De als nummer één geëindigde teams spelen in de finale om de eerste en de tweede 

plaats, de nummers twee om de plaatsen drie en vier.  
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3. Indien per klasse in vier groepen wordt gespeeld, wordt dat gedeelte van de finale kwart 

finale genoemd. Elke groep bestaat uit ten hoogste vier teams die een halve competitie 

spelen. De als nummer één geëindigde teams spelen de halve finale. De winnaars van de 

halve finale spelen de finale, de verliezers van de halve finale spelen om de derde en 

vierde plaats 

 

 

 

 

Artikel 7403 

Opgave districten van ingeschreven teams 

 

* 1. De districten dienen vóór 1 oktober van het lopende seizoen de CSC mede te delen 

hoeveel teams - per klasse en per vereniging -door onder hen vallende verenigingen zijn 

ingeschreven. Toezending van de vereniging Carambole-inschrijfformulieren dient via 

de wedstrijdleiding van het gewest te geschieden. 

* 2. Gastteams dienen te worden opgegeven door het organiserende district, volgens het be-

paalde in artikel 7201 lid 2. 

3. Districten die het bepaalde in dit artikel niet tijdig nakomen, verliezen het recht op in-

schrijving van teams voor de gewestelijke ronde en de nationale finale. 

 

ad artikel 7403, lid 1 

De datum van 1 november dient stipt te worden nagekomen, omdat de CSC tijdig moet kunnen 

bepalen hoeveel teams een district  in het kader van de evenredige vertegenwoordiging voor de 

gewestelijke ronde mag inschrijven. Zendt een district zijn opgave niet of te laat in, dan verbeurt 

het daardoor het recht op inschrijving van een 2e team, indien het daarvoor in aanmerking zou 

zijn gekomen. Duidelijk is, dat als een team niet op de voorgeschreven wijze is opgegeven, het 

dan niet voor deelneming aan de gewestelijke ronde in aanmerking kan komen. Vergissingen 

of iets van dien aard kunnen door de CSC niet als een gemotiveerd excuus worden aanvaard. 

Het inzenden van de opgave via de gewestelijke wedstrijdleider is gewenst, omdat deze wed-

strijdleider zo snel mogelijk op de hoogte moet zijn van de omstandigheden van belang voor de 

organisatie van de gewestelijke ronde. 

 

ad artikel 7403, lid 2 

Een organiserend district draagt de kosten van de organisatie van de districtsronde. Het is dan 

logisch dat een vereniging die een gastteam inschrijft, het inschrijfgeld niet aan zijn eigen dis-

trict, maar aan het gastgevende district afdraagt. 

Voor elk ingeschreven team moet aan de vereniging Carambole een bedrag worden betaald, 

op de betaling waarvan controle moet worden uitgeoefend. Omdat een vereniging aan het or-

ganiserende district inschrijfgeld betaalt, moet dat district voor de betaling aan de vereniging 

Carambole zorgen, opdat een goede controle mogelijk is. Anders zou dat organiserende district 

- als hetzelf niet voor de betaling aan de vereniging Carambole zou moeten zorgen - eerst een 

bedrag aan het andere district moeten overmaken, waarna dat district op zijn beurt weer dat 

bedrag aan de vereniging Carambole zou moeten overmaken. En dat is niet de meest efficiënte 

wijze van werken. 
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Artikel 7404 

Inschrijvingen. 

 

1. Afhankelijk van het aantal teams dat door het gewest afgevaardigd mag worden per klasse, 

bepaalt het gewest bij aanvang van het  seizoen hoe de afvaardiging naar de nationale fi-

nale is geregeld 

2.  

 

Artikel 7405 

Voorwaarden voor het inschrijven van een team 

 

1. Het bepaalde in artikel 7305 is ook van toepassing bij de nationale finale, met dien ver-

stande, dat voor gewestelijke commissie moet worden gelezen: "Commissie Sportzaken 

Carambole". 

 

 

Artikel 7408 

Uitslagformulieren 

 

1. Voorafgaande aan het seizoen bepaalt de CSC op welke datum en wijze de gegevens 

van de deelnemende teams aan de nationale finale aangeleverd moeten worden. 

2. De CSC brengt de resultaten behaald in de nationale finale ter kennis aan de betrokken 

districtsbesturen en publiceert het eindklassement in de Officiële Mededelingen. 

 

 

Artikel 7409 

Winnaar nationale finale; titel 

 

1. Aan de nummer 1 van een klasse wordt de titel Teamkampioen van Nederland toege-

kend. Aan deze titel wordt de aanduiding van het seizoen en de klasse waarin die titel 

wordt behaald toegevoegd. 

 

 

Artikel 7410 

Prijzen; Joop-van-der-Hoek-bokaal 

 

1. De vereniging, of het district indien het een districtsteam betreft, van een "Teamkampi-

oen van Nederland" ontvangt een kampioensbeker. De spelers van het team ontvangen 

ieder een vergulde kampioensmedaille. 

2. De spelers van de teams die als tweede of derde eindigen, ontvangen ieder een medaille 

waarop onder andere is vermeld op welke plaats hun team in de eindstrijd is geëindigd. 

3. Alle spelers die alleen aan de halve finale hebben deelgenomen ontvangen een herin-

neringsvaantje. Alle verenigingen waarvan een team aan de nationale finale heeft deel-

genomen ontvangen, ongeacht het resultaat, een herinneringsvaantje. De uitvoering 

van het vaantje stelt het bestuur vast. 
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* 4. De teamkampioen met het hoogste percentage caramboles ten opzichte van het aantal 

te maken caramboles, wordt voor één jaar de wisselbeker Joop-van-der-Hoek-bokaal 

toegekend. In geval van een gelijk percentage wordt de bokaal toegekend aan het team 

dat zijn totaal gemiddelde procentueel het hoogst overschreed dan wel het dichtst be-

naderde. Brengt dat geen beslissing, dan beslist het lot. 

 

ad artikel 7410, lid 4 

De toekenning van de Joop-van-der-Hoek-bokaal geschiedt aan een van de kampioensteams. 

Een team dat niet kampioen wordt, komt nimmer voor deze toekenning in aanmerking. 

Doordat de nationale finale meestal niet op één dag en/of altijd op één plaats kan worden ge-

speeld, wordt de Joop-van-der-Hoek-bokaal bij de afsluiting van de nationale ronde niet uitge-

reikt. 
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HOOFDSTUK III 

 

BEPALINGEN VOOR DE KADER-, TOPTEAM- EN 

BEKERCOMPETITIE KADER 

 

Deel 1: algemene bepalingen 

 

Artikel 7501 

Toe te passen bepalingen 

 

1. De bepalingen in Hoofdstuk I en de bepalingen die het bestuur vóór aanvang van het 

wedstrijdseizoen in een Officiële Mededeling bekend maakt, gelden  voor de in dit 

hoofdstuk genoemde competitievormen. 

* 2. Daarnaast gelden de afwijkende en/of aanvullende bepalingen die de  CSC van toepas-

sing verklaart op een tijdelijke wijziging of vooruitlopend op een definitieve wijziging.       

 Een afwijkende bepaling behoeft de goedkeuring van het bestuur. De in dit lid ge-

noemde bepalingen moeten tijdig middels een Officiële Mededeling bekend gemaakt 

worden.  

 

 

ad artikel 7501, lid 2 

Aanvullende bepalingen zijn in de regel uitvoeringsbepalingen die vaak per seizoen aanpassing 

behoeven. Afwijkende bepaling is een (tijdelijke) wijziging van een artikel, en behoeft, evenals 

reglementswijzigingen, de goedkeuring van het bestuur. 

 

 

Artikel 7502 

Wedstrijdleiding 

 

1. De administratief en technische wedstrijdleiding van de competitievormen in dit hoofd-

stuk berusten bij de CSC. De wedstrijdtechnische leiding van de wedstrijden berust, 

tenzij anders bepaald, bij het bestuur van de vereniging van het thuisspelende team. 

 

 

Artikel 7503 

Organisatie 

 

1. De CSC stelt het wedstrijdprogramma vast. 

2. De competitievormen worden gespeeld in één of meer groepen, divisies of poules. 

In de desbetreffende delen wordt dit per competitievorm nader bepaald.  
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Artikel 7504 

Inschrijvingen 

 

1. Tijdig vóór aanvang van het seizoen maakt de CSC bekend: 

a. of voor het deelnemen aan de competitievorm een licentie verplicht is, aan welke 

eisen moet worden voldaan en op welke wijze een licentie kan worden verkregen; 

b. op welke wijze een team moet worden ingeschreven; 

c. vóór welke datum een inschrijving op het daarvoor bedoelde formulier dient te ge-

schieden; 

d. aan welke voorwaarden een inschrijving moet voldoen. 

2. Licenties worden toegekend door het bestuur.. 

a. Het aanvragen van een licentie dient schriftelijk en gemotiveerd te geschieden bij 

de CSC. Deze voorziet de aanvraag van advies waarbij de totale speelsterkte van 

het team mede bepalend is. 

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

betrokkenen schriftelijk mededelen. 

b. Wanneer de licentiehouder het lidmaatschap van de KNBB beëindigt, vervalt de 

licentie aan de KNBB vereniging Carambole. 

* c. Maakt een licentiehouder geen gebruik van zijn rechten verbonden aan een licentie, 

of niet kan voldoen aan de gestelde eisen, dan vervalt de licentie aan de KNBB 

vereniging Carambole. 

* d. Overdracht van een licentie, van licentiehouder naar licentieontvanger of van licen-

tiehouder naar de spelers van een team, is niet toegestaan. 

 

ad artikel 7504, lid 2 sub c en sub d 

Het is mogelijk dat een  vereniging, geen compleet team kan formeren,of niet meer de 

beschikking heeft  over de vereiste faciliteiten. In dat geval vervalt de licentie aan de 

vereniging Carambole. Het is niet toegestaan om de licentie te behouden voor een volgend 

seizoen of “tijdelijk” beschikbaar te stellen aan derden. 

 

Artikel 7505 

Buitenlandse spelers 

 

*1. Een vereniging mag een team inschrijven met een buitenlandse speler als: 

a. die speler lid is van de inschrijvende vereniging; 

b. gelijktijdig met het inschrijfformulier voor die speler een verklaring van de desbe-

treffende buitenlandse biljartorganisatie kan worden overlegd waaruit blijkt dat: 

i. tegen zijn deelnemen aan de met name genoemde KNBB-competitie geen be-

zwaar bestaat; 

ii. hij niet zal deelnemen aan dezelfde competitievorm van die buitenlandse biljart-

organisatie als die competitievorm een internationaal vervolg heeft; 

 2. Het opnemen van  meerdere buitenlandse spelers in de samenstelling en opstelling van 

een team is aan een maximum gebonden, zie het gestelde in artikel 7604, artikel 7605, 

artikel 7704 en artikel 7705.  
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ad artikel 7505, lid 1 
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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Deel 2: Kadercompetitie 

 

Artikel 7601 

Organisatie 

 

1. De CSC stelt het wedstrijdprogramma vast. 

2. De kadercompetitie wordt gespeeld in één of meer poules.  

 

Artikel 7602 

Speelsterkte; te spelen spelsoort 

 

1. Vóór de sluiting van de inschrijving publiceert de CSC een ranglijst met de namen van 

de spelers en het door hen behaalde algemeen gemiddelde. Tevens dient in die ranglijst 

te zijn vermeld of bedoeld algemeen gemiddelde officieel is vastgesteld, of niet officieel 

is vastgesteld; 

2. Speelsterkte en te spelen spelsoort. 

a. Van de in te schrijven spelers dient het algemeen gemiddelde in de spelsoort  

kader 38/2 6,00 of hoger te zijn. De CSC is bevoegd in voorkomende gevallen hier 

van af te wijken. 

b. Is geen algemeen gemiddelde kadercompetitie bekend dan: 

i. is het in de persoonlijke kampioenschappen behaalde algemeen gemiddelde be-

palend voor de speelsterkte en te spelen spelsoort in de competitie; 

ii.  is dit algemeen gemiddelde twee jaar of ouder dan wordt de speler één interval 

lager ingeschaald; in dat geval wordt het als een niet-officieel algemeen gemid-

delde kader  beschouwd; 

iii. spelers die in de nationale ranglijst persoonlijke kampioenschappen voor de 

spelsoort kader 57/2 zijn opgenomen dienen in de kadercompetitie spelsoort ka-

der 57/2 te spelen, tenzij het bepaalde in het tweede lid, sub c iii van toepassing 

is; 

iv. na verkregen toestemming van de CSC mogen  spelers, waarvan geen kader  

algemeen gemiddelde bekend is, worden opgegeven mits de betreffende speler 

minimaal een algemeen gemiddelde 11,00 libre heeft behaald in de competitie 

en/of persoonlijk kampioenschap; hiervoor dient de inschrijving van deze speler 

te zijn voorzien van een verklaring van de desbetreffende districtswedstrijdlei-

der. 

c. Voor de volgende spelers geldt dat zij in de kadercompetitie de spelsoort 57/1 moe-

ten spelen: 

Spelers die voor het betreffende seizoen voorkomen op de nationale ranglijst van 

een van de volgende spelsoorten in de ereklasse: 47/1, 47/2 en 71/2;  

d. Is van een speler geen algemeen gemiddelde kader bekend dan wordt door de CSC 

een niet officieel algemeen gemiddelde vastgesteld. 
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Artikel 7603 

Vaststelling partijlengten voor aanvang competitie 

 

1. Vóór de sluiting van de inschrijving publiceert de CSC jaarlijks voor elke spelsoort de 

algemeen gemiddelde-intervallen met de daaraan gekoppelde partijlengten. 

2. a. Zodra het bestuur van een vereniging of de met de uitvoering van de competitie 

belaste organisatie vaststelt of op grond van redelijke vermoedens meent dat een 

onder dat bestuur of organisatie behorende speler, door resultaten in andere wed-

strijden of anderszins, zodanig in speelsterkte is vooruit gegaan dat die niet over-

eenkomt met de opgegeven speelsterkte in de competitie, dan is het verplicht de 

wedstrijdleiding van de betreffende competitie te verzoeken het algemeen gemid-

delde van die speler aan te passen. De wedstrijdleiding is verplicht te onderzoeken 

of een verhoging gerechtvaardigd is en bij het toepassen van een verhoging dit te 

motiveren. 

b. Wordt van een speler het algemeen gemiddelde opnieuw vastgesteld naar aan lei-

ding van resultaten behaald in een officiële wedstrijd van ten minste vier partijen 

in dezelfde spelsoort dan wordt dit als een officieel gemiddelde beschouwd. 

        Wordt het op een andere wijze vastgesteld dan wordt dit als een niet-officieel 

        gemiddelde beschouwd. 

 

Artikel 7604 

Samenstelling van een team 

 

1. a. Voor een team moeten ten minste vijf en mogen ten hoogste acht spelers worden 

opgegeven; 

b. In de samenstelling van een team mogen niet meer dan drie buitenlandse spelers 

worden opgenomen als bedoeld in artikel 7505. 

 

 

Artikel 7605 

Opstelling van een team 

 

1. a. In de opstelling van een team mogen niet meer dan twee buitenlandse spelers 

worden opgenomen als bedoeld in artikel 7505; 

b. De opstelling van de teams wordt vóór de aanvang van een wedstrijd bekend ge-

maakt, eerst door de teamleider van het thuisspelende team en vervolgens door de 

teamleider van het andere team. De teamleider van het thuisspelende team legt di-

rect daarna die opstelling vast op het voor die wedstrijd bestemde uitslagformulier.  

Zodra één van de partijen is begonnen mogen de opstellingen niet meer worden 

gewijzigd. 

2. In de competitie worden per team vier spelers opgesteld: 

a. eerst, indien aanwezig, de spelers kader 57/1 in volgorde van hun partijlengte en 

indien de partijlengten gelijk zijn volgens hun algemeen gemiddelde; 

b. daarna de spelers neokader 57/2 in volgorde van hun partijlengte en indien de par-

tijlengten gelijk zijn volgens hun algemeen gemiddelde; 

c. daarna de spelers kader 57/2 in volgorde van hun partijlengte en hun algemeen ge-

middelde; 
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d. daarna de spelers kader 38/2 in volgorde van hun partijlengte en hun algemeen ge-

middelde; 

e. in volgorde van deze opstelling wordt aan de spelers een rangnummer toegekend 

van 1 tot en met 4. 

3. De partijen van een wedstrijd worden gespeeld tussen de spelers met hetzelfde rang-

nummer. De volgorde waarin de partijen worden gespeeld, wordt voor de aanvang van 

de wedstrijd door de teamleider van het thuisspelende team bekend gemaakt. 

4. Indien door de afwezigheid van een speler een partij niet op het daarvoor vastgestelde 

tijdstip kan worden gespeeld, worden de twee partijpunten toegekend aan het team dat 

volledig is opgekomen. Indien door de afwezigheid van een speler van beide teams een 

partij niet op het daarvoor vastgestelde tijdstip kan worden gespeeld, worden voor die 

partij geen partijpunten toegekend. 

5. a. Indien één speler van een volledig opgekomen team niet voor het spelen van een 

partij in een wedstrijd kan worden aangewezen wegens het niet aanwezig zijn van 

een speler van het andere team, is de teamleider van het volledig opgekomen team 

bevoegd te bepalen welke speler van zijn team voor het niet-spelen van een partij in 

aanmerking komt. 

 b. Maakten de teamleiders vóór de aanvang van de wedstrijd de opstelling van hun 

teams aan elkaar bekend, hoewel op dat moment één of meer spelers nog niet aan-

wezig waren en blijkt tijdens de wedstrijd dat van een team of van beide teams een 

speler niet is opgekomen, dan mag tijdens het verdere verloop van die wedstrijd in 

geen geval van het bepaalde in het derde lid worden afgeweken; 

c. Indien een speler van een volledig opgekomen team voor het niet-spelen van een 

partij wordt aangewezen omdat van het andere team een speler niet is opgekomen, 

dan wordt dat op het uitslagformulier aangetekend onder vermelding van de naam 

van de speler die voor het niet-spelen van een partij is aangewezen. 

6. a. Indien door de afwezigheid van twee of meer spelers van een team de desbetref-

fende partijen van een wedstrijd niet kunnen worden gespeeld, dan wordt dat team 

als niet opgekomen beschouwd. Per wedstrijd worden dan aan een team twee wed-

strijdpunten en acht partijpunten in mindering gebracht. Tevens kunnen sancties in 

het kader van administratief verzuim worden opgelegd. 

b. De wedstrijd zal zo snel mogelijk opnieuw worden vastgesteld door de wedstrijd-

leiding, te spelen in het lokaal van het team dat wel opgekomen was. Blijkt tegen 

het einde van de competitie dat die wedstrijd niet opnieuw kon worden vastgesteld, 

of niet worden gespeeld, waardoor het bepalen van het eindklassement, naar het 

oordeel van de CSC, op onredelijke wijze wordt beïnvloed, dan is de CSC bevoegd 

het opgekomen team de wedstrijd- en de partijpunten toe te kennen. 

 

Artikel 7606 

Wijziging in de samenstelling van een team 

 

1. Tot vier wedstrijden voor het einde van de competitie kan een schriftelijk en gemoti-

veerd verzoek bij de CSC worden ingediend tot wijziging van of aanvulling op de team-

samenstelling. 

2. De CSC kan in zwaarwegende gevallen, dit ter beoordeling van de CSC, van het ge-

stelde in lid 1 afwijken. 
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Artikel 7607 

Wijziging partijlengten tijdens de competitie 

 

 

Artikel 7608 

Winnaar competitie. 

 

1. Winnaar van de in dit hoofdstuk genoemde competitievorm is het team, dat volgens het 

bepaalde in artikel 7011, behoudens het bepaalde in dit artikel, als nummer 1 in het 

eindklassement is geëindigd. 

2. a. Wordt een competitievorm in twee of meer  poules gespeeld, dan  plaatsen de num-

mers 1 van deze  poules zich voor de (halve) finaleronde. 

b. Afhankelijk van het aantal poules en/of ingeschreven teams kunnen extra teams 

worden uitgenodigd voor de (halve) finaleronde. De CSC deelt vóór aanvang van 

het seizoen mede op welke wijze deze teams zich kunnen plaatsen. 

c. Het eindklassement van de (halve) finale ronde wordt bepaald volgens het gestelde 

in artikel 7011. 

3. De CSC deelt vóór aanvang van het seizoen mede op welke wijze en volgens welk sys-

teem de (halve) finaleronde wordt gespeeld. 

 

Artikel 7609 

Titel en prijzen 

 

1. De winnaar van de kadercompetitie wordt:  

 a  de titel Kampioen van Nederland toegekend met daaraan toegevoegd de aandui-

ding van de competitievorm en het seizoen waarin de titel wordt behaald; 

b. een beker toegekend met de vermelding van de competitievorm en het seizoen 

waarin deze titel wordt behaald. 

2. De spelers van het kampioensteam ontvangen ieder een kampioensmedaille waarop is 

vermeld: Kampioen van Nederland, de competitievorm alsmede de aanduiding van 

het desbetreffende seizoen. De spelers van de teams die op de tweede, respectievelijk 

derde plaats, zijn geëindigd, ontvangen ieder een medaille waarop is vermeld de com-

petitievorm, 2e respectievelijk 3e plaats, alsmede de aanduiding van het desbetreffende 

seizoen. 

3. Per seizoen bepaalt het bestuur of prijzengeld al dan niet beschikbaar wordt gesteld. 

Indien prijzengeld beschikbaar wordt gesteld, wordt de hoogte daarvan vastgesteld. 

 

Artikel 7610 

Uitslagformulieren 

 

1. De uitslag van een in dit hoofdstuk opgenomen competitiewedstrijd dient op het door 

de vereniging Carambole ter beschikking gestelde uitslagformulier binnen de in de aan-

vullende voorwaarden opgenomen wijze bij de CSC te worden ingediend. 

2. Indien het uitslagformulier niet binnen de gestelde termijn wordt ontvangen, kunnen 

aan het verantwoordelijke team sancties worden opgelegd als gevolg van administratief 

verzuim. Bij herhaalde overtreding kunnen sancties opgelegd worden als genoemd in 

artikel 7013, eerste lid, sub b.  
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* 3. Het uitslagformulier dient correct, volledig en duidelijk te zijn ingevuld en door beide 

teamleiders voor akkoord te zijn getekend. 

4. De tellijsten van de partijen dienen tot een maand na beëindiging van de competitie te 

worden bewaard. 

5. De teamleider alsmede het bestuur van de vereniging van het thuisspelende team, zijn 

verantwoordelijk voor de uitvoering van hetgeen in dit artikel is bepaald. 

 

ad artikel 7610, lid 3 

Het voor akkoord tekenen van het uitslagformulier houdt in dat de teamleiders verklaren dat 

de op dat formulier vermelde gegevens door hen als juist worden erkend. 

Uiteraard mogen na het aftekenen van het formulier geen gegevens meer worden opgenomen, 

doorgehaald of gewijzigd. 
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Deel 3: Topteamcompetitie 

 

Artikel 7701 

Organisatie 

 

1. De CSC stelt het wedstrijdprogramma vast. 

2. De topteamcompetitie wordt gespeeld in één of meer divisies en in één of meer poules.  

 

 

Artikel 7702 

Speelsterkte; dispensatie speler 

 

1. Vóór de sluiting van de inschrijving publiceert de CSC een ranglijst met de namen van 

de spelers en het door hen behaalde algemeen gemiddelde. Tevens dient in die ranglijst 

te zijn vermeld of bedoeld algemeen gemiddelde officieel of niet officieel is vastgesteld; 

2. Een speler mag worden ingeschreven indien hij is opgenomen in de nationale ranglijst 

van één van de volgende spelsoorten: ankerkader 47/1, 47/2, 57/2, 71/2, bandstoten-

groot en libre-groot.  

3. Er mogen ten hoogste twee dispensatiespelers worden ingeschreven. Dispensatie spelers 

moeten ten minste gerechtigd zijn in te schrijven voor persoonlijk kampioenschap anker 

kader 38/2 1e klasse of libre-klein topklasse  

 

 

Artikel 7703 

Partijlengten 

 

1. Vóór de sluiting van de inschrijving publiceert de CSC jaarlijks de te spelen spelsoorten  

met de daarbij behorende aantal te maken caramboles. 

 

 

Artikel 7704 

Samenstelling van een team;  

 

1. a.  Voor een team in de topteamcompetitie moeten vijf en mogen ten hoogste acht 

spelers worden opgegeven, waaronder minimaal vijf niet-dispensatiespelers. 

b. In de samenstelling van een team mogen niet meer dan drie buitenlandse spelers 

zijn opgenomen  als bedoeld in artikel 7505. 

.   
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Artikel 7705 

Opstelling van een team 

 

1. a. In de opstelling van een team mogen: 

i. niet meer dan één buitenlandse spelers opgenomen worden als bedoeld in  ar-

tikel 7505; 

ii. niet meer dan één dispensatie speler opgenomen worden als bedoeld in artikel 

7702, derde lid. 

b. De opstelling van de teams wordt vóór de aanvang van een wedstrijd bekend ge-

maakt, eerst door de teamleider van het thuisspelende team en vervolgens door de 

teamleider van het andere team. De teamleider van het thuisspelende team legt di-

rect daarna die opstelling vast op het voor die wedstrijd bestemde uitslagformulier.  

Zodra één van de partijen is begonnen mogen de opstellingen niet meer worden 

gewijzigd. 

2. In de competitie worden per team drie spelers opgesteld. In volgorde van de opstelling 

wordt de spelers een rangnummer van 1 tot en met 3 toegekend. 

a. In de eredivisie speelt speler 1 ankerkader 47/2, speler 2 ankerkader 71/2 en speler 

3 bandstoten-groot.  

b. In de eerste divisie speelt speler 1 libre-groot, speler 2 ankerkader 47/2 en speler 3 

bandstoten-groot. 

* c. Indien één partij, om welke reden dan ook, niet gespeeld kan worden dan vervalt: 

i. in de eredivisie de partij in de spelsoort ankerkader 47/2; 

ii. in de eerste divisie de partij in de spelsoort libre-groot. 

3. De partijen van een wedstrijd worden gespeeld tussen de spelers met hetzelfde 

rangnummer. De volgorde waarin de partijen worden gespeeld, wordt voor de aanvang 

van de wedstrijd door de teamleider van het thuisspelende team bekend gemaakt. 

4. Indien door de afwezigheid van een speler een partij niet op het daarvoor vastgestelde 

tijdstip kan worden gespeeld, worden de twee partijpunten toegekend aan het team dat 

volledig is opgekomen. Indien door de afwezigheid van een speler van beide teams een 

partij niet op het daarvoor vastgestelde tijdstip kan worden gespeeld, worden voor die 

partij geen partijpunten toegekend. 

5. a. Indien één speler van een volledig opgekomen team niet voor het spelen van een 

partij in een wedstrijd kan worden aangewezen wegens het niet-aanwezig-zijn van 

een speler van het andere team, is de teamleider van het volledig opgekomen team 

bevoegd te bepalen welke speler van zijn team voor het niet-spelen van een partij 

in aanmerking komt. 

b. Maakten de teamleiders vóór de aanvang van de wedstrijd de opstelling van hun 

teams aan elkaar bekend, hoewel op dat moment één of meer spelers nog niet aan-

wezig waren en blijkt tijdens de wedstrijd dat van een team of van beide teams een 

speler niet is opgekomen, dan mag tijdens het verdere verloop van die wedstrijd in 

geen geval van het bepaalde in het derde lid worden afgeweken. 

c. Indien een speler van een volledig opgekomen team voor het niet-spelen van een 

partij wordt aangewezen omdat van het andere team een speler niet is opgekomen, 

dan wordt dat op het uitslagformulier aangetekend onder vermelding van de naam 

van de speler die voor het niet-spelen van een partij is aangewezen. 

 

6. a. Indien door de afwezigheid van twee of meer spelers van een team de desbetref-

fende partijen van een wedstrijd niet kunnen worden gespeeld, dan wordt dat team 
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als niet opgekomen beschouwd. Per wedstrijd worden dan aan een team twee wed-

strijdpunten en zes partijpunten in mindering gebracht. Tevens kunnen sancties in 

het kader van administratief verzuim worden opgelegd.  

b. Bestaat daartoe de mogelijkheid en acht de CSC dat noodzakelijk, dan wordt de 

wedstrijd opnieuw vastgesteld in het lokaal van het opgekomen team. Blijkt tegen 

het einde van de competitie dat die wedstrijd niet opnieuw kan worden vastgesteld 

of komt hetzelfde team weer niet op, waardoor het bepalen van het eindklassement, 

naar het oordeel van de CSC, op onredelijke wijze wordt beïnvloed, dan is de CSC 

bevoegd het opgekomen team de wedstrijd- en de partijpunten toe te kennen. 

 

ad artikel 7705, lid 2 sub c 

Welke speler of spelers er ontbreken en welke spelsoort zij bij een volledig opgekomen 

team zouden spelen is niet van belang De in artikel 7705, tweede lid, sub c genoemde 

spelsoort komt te vervallen. 

 

Artikel 7706 

Wijziging in de samenstelling van een team 

 

1. a. Het wijzigen van een teamsamenstelling is alleen toegestaan tijdens de over-

schrijvingsperiode die door de CSC voor aanvang van de competitie wordt bekend 

gemaakt. 

b. Een schriftelijk en gemotiveerd verzoek dient uiterlijk 14 dagen voor het einde van 

de overschrijvingsperiode te zijn ingediend. 

2. a. Schriftelijk goedkeuring is vereist van: 

i. de vereniging die het team inschreef, waarin de speler was  ingedeeld of lid was 

van die vereniging; 

ii. de vereniging die het team inschreef, waarin de over te schrijven speler wenst te 

worden opgenomen; 

b.  Voor teamwijziging komen alleen in aanmerking, spelers die niet opgenomen wa-

ren in een team, of spelers opgenomen in een team maar in de eerste helft van de 

competitie geen wedstrijden hebben gespeeld voor dat team. 

c.   Vóór aanvang van de tweede helft van de competitie stelt de CSC de betrokken 

verenigingen op de hoogte van het door haar genomen besluit. 
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Artikel 7708 

Winnaar competitie; promotie/degradatie 

 

1. Winnaar van de in dit hoofdstuk genoemde competitievorm is het team, dat volgens het 

bepaalde in artikel 7011, behoudens het bepaalde in dit artikel, als nummer 1 in het 

eindklassement is geëindigd. 

2. a. Wordt een onderdeel van de competitievorm in twee of meer  poules gespeeld, dan  

plaatsen de nummers 1 van deze  poules zich voor de finaleronde. 

b. Afhankelijk van het aantal poules en/of ingeschreven teams kunnen extra teams 

worden uitgenodigd voor de finaleronde. De CSC deelt vóór aanvang van het sei-

zoen mede op welke wijze deze teams zich kunnen plaatsen. 

3. De CSC maakt vóór aanvang van het seizoen het aantal teams bekend dat promoveert 

en degradeert alsmede de wijze waarop de promotie- en/of degradatie- wedstrijden wor-

den gespeeld. 

 

 

 

Artikel 7709 

Titel en prijzen 

 

1. De winnaar van de topteamcompetitie wordt:  

 a  de titel Kampioen van Nederland toegekend met daaraan toegevoegd de aandui-

ding van de competitievorm en het seizoen waarin de titel wordt behaald; 

b. een beker toegekend met de vermelding van de competitievorm en het seizoen 

waarin deze titel wordt behaald. 

2. De spelers van het kampioensteam ontvangen ieder een kampioensmedaille waarop is 

vermeld: Kampioen van Nederland, de competitievorm alsmede de aanduiding van 

het desbetreffende seizoen. De spelers van de teams die op de tweede, respectievelijk 

derde plaats, zijn geëindigd, ontvangen ieder een medaille waarop is vermeld de com-

petitievorm, 2e respectievelijk 3e plaats, alsmede de aanduiding van het desbetreffende 

seizoen. 

3. Per seizoen bepaalt het bestuur of prijzengeld al dan niet beschikbaar wordt gesteld. 

Indien prijzengeld beschikbaar wordt gesteld, wordt de hoogte daarvan vastgesteld. 

 

 

 

 

Artikel 7710 

Uitslagformulieren 

 

1. De uitslag van een in dit hoofdstuk opgenomen competitiewedstrijd dient op het door 

de vereniging Carambole ter beschikking gestelde uitslagformulier  binnen de in de aan-

vullende voorwaarden opgenomen wijze bij de CSC te worden ingediend. 

2. Indien het uitslagformulier niet binnen  de gestelde termijn wordt ontvangen, kunnen 

aan het verantwoordelijke team sancties worden opgelegd als gevolg van administratief 

verzuim. Bij herhaalde overtreding kunnen sancties opgelegd worden als genoemd in 

artikel 7013, lid 1 sub b.  
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* 3. Het uitslagformulier dient volledig en duidelijk te zijn ingevuld en door beide teamlei-

ders voor akkoord te zijn getekend. 

4. De tellijsten van de partijen dienen tot een maand na beëindiging van de competitie te 

worden bewaard. 

5. De teamleider alsmede het bestuur van de vereniging van het thuisspelende team zijn 

verantwoordelijk voor de uitvoering van hetgeen in dit artikel is bepaald. 

 

 

 

ad artikel 7710, lid 3 

Het voor akkoord tekenen van het uitslagformulier houdt in dat de teamleiders verklaren 

dat de op dat formulier vermelde gegevens door hen als juist worden erkend. 

Uiteraard mogen na het aftekenen van het formulier geen gegevens meer worden opgeno-

men, doorgehaald of gewijzigd. 

 

 

 

 

Artikel 7711 

Biljartgelden; reis- en verblijfkosten 

 

1. Te betalen biljartgelden komen voor rekening van de vereniging van het thuisspelende 

team. Wordt in een neutraal lokaal gespeeld dan komen de te betalen biljartgelden voor 

rekening van beide teams. 

2. De door de spelers te maken reis- en verblijfkosten komen voor rekening van de desbe-

treffende spelers 
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Deel 4: Bekercompetitie kader 

 

Artikel 7801 

Organisatie 

 

1. a. De CSC organiseert namens de Vereniging Carambole jaarlijks bij voldoende in-

schrijvingen een bekercompetitie voor de teams uitkomende in de kadercompetitie. 

Teams die uitkomen in de kadercompetitie hebben het recht om in te schrijven. 

* b. De ingeschreven teams worden ingedeeld in vier gewesten. Van de ingeschreven 

teams kunnen teams geplaatst worden. De CSC maakt bij de inschrijfvoorwaarden 

bekend onder welke voorwaarden teams geplaatst kunnen worden. 

c. De bekercompetitie wordt gespeeld middels, kwalificatieronde, voorronden en een 

finaleronde. 

d. De samenstelling van de partijen in de kwalificatieronde en voorronden geschiedt 

door loting. 

e. Een speelronde bestaat uit een thuiswedstrijd en een uitwedstrijd. De volgorde 

wordt door loting bepaald. Het eerst vermelde team heeft het recht de eerste wed-

strijd thuis te  spelen. 

f. Direct na elke loting maakt de CSC het wedstrijdprogramma bekend in een officiële 

mededeling. 

g. De vier gewestelijke winnaars plaatsen zich voor de finaleronde. Voor aanvang van 

de finale vindt de loting plaats. 

h. De finaleronde wordt middels knock-out systeem gespeeld, de verliezers spelen een 

extra wedstrijd voor de derde en vierde plaats. De winnaars spelen  voor de eerste 

en tweede plaats. 

 

ad artikel 7801, lid 1 sub b 

Door het plaatsen van team(s) wordt voorkomen dat de sterkste teams elkaar in de eerste ronde  

ontmoeten.  

 

Artikel 7802 

Speelsterkte 

 

1. De spelers spelen het algemeen gemiddelde dat voor hen is vastgesteld in de kadercom-

petitie. 

2. a. Tussentijdse aanpassingen van het algemeen gemiddelde in de competitie, met de 

daar bijbehorende wijziging van de partijlengte, zijn direct van toepassing op de te 

spelen wedstrijden in de bekercompetitie. 

b. Herziening van het algemeen gemiddelde na de eerste helft van de kadercompetitie 

is mogelijk in de eerstvolgende ronde van de bekercompetitie, mits alle teams  hun 

partijen van de eerste helft hebben gespeeld en de partijlengten zijn aangepast. 

c. Is de aanpassing van een speler met een niet-officieel algemeen gemiddelde 20% 

of meer hoger, dan heeft dit geen consequenties voor de gespeelde partijen in de 

bekercompetitie. 

3. Resultaten behaald in de bekercompetitie worden niet meegenomen in de berekening 

van het algemeen gemiddelde van de kadercompetitie. 
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Artikel 7803 

Partijlengten 

 

1. Het aantal te maken caramboles is gelijk aan het aantal te maken te maken caramboles 

in de kadercompetitie. Wijzigingen van de partijlengte in de kadercompetitie zijn direct 

van toepassing op de te spelen wedstrijden in de bekercompetitie.  

 

 

Artikel 7804 

Samenstelling van een team 

 

1. Spelers die opgenomen zijn in de samenstelling van een team in de kadercompetitie 

zijn gerechtigd namens hun team uit te komen in de bekercompetitie.   

 

 

Artikel 7805 

Opstelling van een team 

 

1. De bepalingen opgenomen in deel 2 kadercompetitie artikel 7605, zijn volledig van toe-

passing op de teamopstellingen in de bekercompetitie. 

 

 

Artikel 7807 

Vaststelling uitslag 

 

1. Vaststelling van de uitslag in de kwalificatie en voorronden wordt na twee wedstrijden 

bepaald door: 

a. de wedstrijdpunten; 

b. de partijpunten; 

c. percentage gemaakte caramboles; 

d. totaal aantal gemaakte caramboles; 

e. hoogste serie zo nodig gevolgd door steunserie(s). 

2. Vaststelling van de uitslag in de finaleronde wordt na een wedstrijd bepaald conform 

het gestelde in het eerste lid. 

 

 

Artikel 7808 

Winnaar competitie;  

 

1. Winnaar is het team, dat volgens het bepaalde in artikel 7807, als nummer 1 in het eind-

klassement van de finaleronde is geëindigd. 
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Artikel 7809 

Titel en prijzen 

 

1. a. De winnaar van de bekercompetitie kader wordt de titel toegekend winnaar be-

kercompetitie kader met daaraan toegevoegd de aanduiding van het seizoen waarin 

de titel wordt behaald. 

b. Worden prijzen beschikbaar gesteld dan wordt dit bij inschrijving van de competitie 

bekend gemaakt. 

 

Artikel 7810 

Uitslagformulieren 

 

1. De uitslag van een wedstrijd dient op het door de vereniging Carambole ter beschikking 

gestelde uitslagformulier binnen de in de aanvullende voorwaarden opgenomen wijze 

bij de CSC te worden ingediend. 

2. Indien het uitslagformulier niet binnen  de gestelde termijn wordt ontvangen, kunnen 

aan het verantwoordelijke team sancties worden opgelegd als gevolg van administratief 

verzuim. Bij herhaalde overtreding kunnen sancties opgelegd worden als genoemd in 

artikel 7013, eerste lid, sub b.  

* 3. Het uitslagformulier dient volledig en duidelijk te zijn ingevuld en door beide teamlei-

ders voor akkoord te zijn getekend. 

4. De tellijsten van de partijen dienen tot een maand na beëindiging van de competitie te 

worden bewaard. 

5. De teamleider alsmede het bestuur van de vereniging van het thuisspelende team zijn 

verantwoordelijk voor de uitvoering van hetgeen in dit artikel is bepaald. 

 

ad artikel 7810, lid 3 

Het voor akkoord tekenen van het uitslagformulier houdt in dat de teamleiders verklaren 

dat de op dat formulier vermelde gegevens door hen als juist worden erkend. 

Uiteraard mogen na het aftekenen van het formulier geen gegevens meer worden opgeno-

men, doorgehaald of gewijzigd. 
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HOOFDSTUK IV 

 

SLOTBEPALINGEN 

 

Artikel 7900 

Onvoorziene gevallen 

 

1. In gevallen waarin dit Competitiereglement niet voorziet, beslist het bestuur op advies 

van de CSC. 

2. Indien een wedstrijdleiding zonder voorafgaande toestemming in een niet voorzien ge-

val zelfstandig moet handelen, is zij verplicht de CSC direct daaromtrent te informeren.  

 

Artikel 7901 

Inwerkingtreding; wijzigingen 

 

1. Dit Competitiereglement (CR) is inwerking getreden per 1 augustus 2016 en werd voor 

het laatst aangepast per 31 juli 2016. 

2. 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 bekendmaken is niet noodzakelijk als een wijziging wordt opgenomen in een 

nieuw competitiereglement of in een officieel wijzigingsblad op het CR. 

3. Eerder uitgegeven competitiereglementen, alsmede de wijzigingen daarop, zijn door de 

inwerkingtreding van dit CR niet meer van kracht. 

 

AANHANGSEL A 

 

KLASSEN; ALGEMEEN GEMIDDELDE GRENZEN; AANTAL SPELERS PER TEAM; 

 

klasse algemeen gemiddelde grens 

van          tot 

aantal 

spelers 

per team 

A 

B1 

B2 

C 1 libre 

C1 libre GH* 

C 1 kader 38/2 

C 1 kader 57/2 

C 1 bandstoten 

C 2 

C 3 

C 4 

Damesbeker 

0,000 

0,440 

0,000 

3,00 

10,00 

9,00 

9,00 

5,00 

2,00 

1,00 

0,00 

0,00 

onbepaald 

onbepaald 

0,560 

15,00 

15,00 

15,00 

15,00 

15,00 

 4,00 

 2,40 

 1,40 

 5,00 

drie 

drie 

drie 

drie 

één 

één 

één 

één 

drie 

drie 

drie 

drie 

 
*  GH = voor libre GH is het bepaalde in SAR artikel 5302 lid 2 en lid 3 (verboden zones) alsmede het bepaalde in SAR artikel 5303 

lid 2 (vastliggende ballen bij topklasse) van toepassing. 
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GEMIDDELDE-(MOYENNE)TABELLEN C KLASSE (C4; C3; C2; C1; DAMES (C5)) 
GEMIDDELDE   C4  C3  C2  C1  DAMES 

van   tot   CAR 
DUB-
BELP> 

 CAR 
DUB-
BELP> 

 CAR 
DUB-
BELP> 

 CAR 
DUB-
BELP> 

 CAR 
DUB-
BELP> 

0,00 - 0,25   12 15  34 40  60 70  75 83  14 16 

0,25 - 0,30   13 17  34 40  60 70  75 83  14 16 

0,30 - 0,35   15 18  34 40  60 70  75 83  15 18 

0,35 - 0,40   17 20  34 40  60 70  75 83  16 19 

0,40 - 0,45   18 22  34 40  60 70  75 83  18 21 

0,45 - 0,50   20 24  34 40  60 70  75 83  19 22 

0,50 - 0,55   22 26  34 40  60 70  75 83  21 24 

0,55 - 0,60   24 28  34 40  60 70  75 83  22 25 

0,60 - 0,65   26 30  34 40  60 70  75 83  24 27 

0,65 - 0,70   28 32  34 40  60 70  75 83  25 28 

0,70 - 0,75   30 34  34 40  60 70  75 83  27 30 

0,75 - 0,80   32 35  34 40  60 70  75 83  28 30 

0,80 - 0,85   34 37  34 40  60 70  75 83  29 31 

0,85 - 0,90   35 39  34 40  60 70  75 83  30 33 

0,90 - 0,95   37 42  34 40  60 70  75 83  31 35 

0,95 - 1,00   39 45  34 40  60 70  75 83  33 38 

1,00 - 1,10   42 49  34 40  60 70  75 83  35 41 

1,10 - 1,20   45 52  37 43  60 70  75 83  38 44 

1,20 - 1,30   49 57  40 46  60 70  75 83  41 47 

1,30 - 1,40   52 61  43 49  60 70  75 83  44 50 

1,40 - 1,50   57 65  46 52  60 70  75 83  47 53 

1,50 - 1,60   61 69  49 55  60 70  75 83  50 56 

1,60 - 1,70   65 73  52 58  60 70  75 83  53 59 

1,70 - 1,80   69 77  55 61  60 70  75 83  56 62 

1,80 - 1,90   73 85  58 65  60 70  75 83  59 66 

1,90 - 2,00   77 93  61 70  60 70  75 83  62 72 

2,00 - 2,20  85 101  65 78  60 70  75 83  66 77 

2,20 - 2,40  93 109  70 84  65 75  75 83  72 83 

2,40 - 2,60  101 117  78 90  70 79  75 83  77 87 

2,60 - 2,80  109 125  84 96  75 84  75 83  83 92 

2,80 - 3,00  117 133  90 102  79 88  75 83  87 97 

3,00 - 3,20  125 141  96 110  84 92  75 83  92 101 

3,20 - 3,40  133 149  102 118  88 96  79 87  97 106 

3,40 - 3,60  141 157  110 126  92 100  83 91  101 110 

3,60 - 3,80  149 165  118 146  96 111  87 95  106 119 

3,80 - 4,00  157 173  126 166  100 124  91 105  110 132 

4,00 - 4,50     146 186  111 137  95 115  119 147 

4,50 - 5,00     166 206  124 150  105 125  132 162 

5,00 - 5,50     186 226  137 165  115 135  147 177 

5,50 - 6,00     206 246  150 180  125 145  162 192 

6,00 - 6,50        165 200  135 160  177 207 

6,50 - 7,00        180 225  145 175  192 222 

7,00 - 8,00        200 250  160 190    

8,00 - 9,00        225 275  175 205    

9,00 - 10,00        250 325  190 230    

10,00 - 11,00        275 375  205 255    

11,00 - 13,00        325 425  230 300    

13,00 - 15,00        375 500  255 350    

15,00  17,00           300 400    

17,00  20,00           350 450    

20,00  25,00           400 500    
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KEUZE VERVOLG BIJ OVERSCHRIJDING VAN BOVENGRENS NAAR ANDERE SPELSOORT 

VAN LIBRE KLEINE HOEK 
 

NAAR LIBRE GH 

DUBBELP> 
 

GEMIDDELDE 
CAR  

GEMIDDELDE 
CAR  

VAN   TOT 
 

VAN   TOT   
10,00 - 11,00 205 

 
          

 
11,00 - 13,00 230 

 
          

 
13,00 - 15,00 255 

 
9,00 - 10,00 190 230 Zakt men onder 9.00 LGH 

15,00 - 17,00 300 10,00 - 11,00 205 255 dan wordt dit 14,99 libre kleine hoek 

17,00 - 20,00 350 11,00 - 13,00 230 300 
 

20,00 - 25,00 400 13,00 - 15,00 255 350 
 

VAN LIBRE GH 
 

NAAR KADER 38/2 

DUBBELP> 
 

GEMIDDELDE 
CAR  

GEMIDDELDE 
CAR  

VAN   TOT 
 

VAN   TOT   
10,00 - 11,00 205 

 
6,50 - 7,00 145 175 Zakt men onder 6.50 Kader 38/2 

11,00 - 13,00 230 
 

7,00 - 8,00 160 190 dan wordt dit 14,99 LGH 

13,00 - 15,00 255 
 

8,00 - 9,00 175 205 
 

15,00 - 17,00 300  9,00 - 10,00 190 230 
 

17,00 - 20,00 350 10,00 - 11,00 205 255 
 

20,00 - 25,00 400 11,00 - 13,00 230 300 
 

25,00 - >>  n.v.t. 
 

13,00 - 15,00 255 350 
 

VAN KADER 38/2 
 

NAAR KADER 57/2 

DUBBELP> 
 

GEMIDDELDE 
CAR  

GEMIDDELDE 
CAR  

VAN   TOT 
 

VAN   TOT   

15,00 - 17,00 300  9,00 - 10,00 190 230 Zakt men onder 9.00 Kader 57/2 

17,00 - 20,00 350 10,00 - 11,00 205 255 dan wordt dit 14,99 kader 38/2 

20,00 - 25,00 400 11,00 - 13,00 230 300 
 

25,00 - >>  n.v.t 13,00 - 15,00 255 350 
 

VAN KADER 57/2 
 

NAAR BANDSTOTEN 

DUBBELP> 
 

GEMIDDELDE 
CAR  

GEMIDDELDE 
CAR  

VAN   TOT 
 

VAN   TOT   

15,00 - 17,00 300  5,00 - 5,50 115 135 Zakt men onder 5.00 bandstoten 

17,00 - 20,00 350  5,50 - 6,00 125 145 dan wordt dit 14,99 kader 57/2 

20,00 - 25,00 400  6,00 - 6,50 135 160 
 

25,00 - >>>  n.v.t  6,50 - 7,00 145 175 
 

     
7,00 - 8,00 160 190 

 

     
8,00 - 9,00 175 205 

 

     
9,00 - 10,00 190 230 

 

     
10,00 - 11,00 205 255 

 

     
11,00 - 13,00 230 300 

 

     
13,00 - 15,00 255 350 

 

     
15,00 - 17,00 300 400 

 

     
17,00 - 20,00 350 450 

 

     
20,00 - 25,00 400 500 

 
*  GH = voor libre GH is het bepaalde in SAR artikel 5302 lid 2 en lid 3 (verboden zones) alsmede het bepaalde in SAR artikel 

5303 lid 2   (vastliggende ballen bij topklasse) van toepassing 
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GEMIDDELDE-TABELLEN B KLASSE (B2; B1; A) 

GEMIDDELDE  B2  B1  A       

van   tot  CAR 
DUB-
BELP> 

 CAR 
DUB-
BELP> 

 CAR 
DUB-
BELP> 

      

0,000 - 0,300  15 17  23 27  15 17       

0,300 - 0,320  16 18  23 27  16 18       

0,320 - 0,340  17 19  23 27  17 19       

0,340 - 0,360  18 21  23 27  18 21       

0,360 - 0,400  19 23  23 27  19 23       

0,400 - 0,440  21 25  23 27  21 25       

0,440 - 0,480  23 27  23 27  23 27       

0,480 - 0,520  25 29  25 29  25 29       

0,520 - 0,560  27 31  27 31  27 31       

0,560 - 0,600  29 33  29 33  29 33       

0,600 - 0,640  31 35  31 35  31 35       

0,640 - 0,680  33 37  33 37  33 37       

0,680 - 0,720  35 39  35 39  35 39       

0,720 - 0,760  37 41  37 41  37 41       

0,760 - 0,800  39 45  39 45  39 45       

0,800 - 0,880  41 49  41 49  41 49       

0,880 - 0,960  45 53  45 53  45 53       

0,960 - 1,040  49 57  49 57  49 57       

1,040 - 1,120  53 62  53 62  53 62       

1,120 - 1,200  57 70  57 70  57 70       

1,200 - 1,360  62 78  62 78  62 78       

1,360 - 1,520  70 86  70 86  70 86       

1,520 - 1,680  78 93  78 93  78 93       

1,680 - 1,840  86 100  86 100  86 100       

1,840 - 2,000  93 107  93 107  93 107       

2,000 - ∞  100 114  100 114  100 114      
 

 

 

 

 

 

Tabel 4: kadercompetitie, kader 38/2, kader 57/2 en kader 57/1 

Voor de intervaltabel van de Kadercompetitie wordt verwezen naar de inschrijfvoorwaarden. 
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AANHANGSEL B CR 2015-2016: Opzet gemiddelde berekeining voor seizoen 2015-2016 

DUS NIET VAN TOEPASSING OP SEIZOEN 2016-2017 

 


