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Hoofdstuk 1

HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Paragraaf 1.1 ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1.1.1
Wanneer in dit reglement gesproken wordt over leden, dan worden daarmee de aangesloten
verenigingen van de Roosendaalse Biljartbond bedoeld.
Artikel 1.1.2
Wanneer in dit reglement gesproken wordt over individuele leden wordt daarvoor de term persoon
of speler gebruikt.
Artikel 1.1.3
In dit reglement wordt de naam Roosendaalse Biljartbond afgekort tot RBB.
Artikel 1.1.4
De RBB kent 2 afdelingen:
- afdeling Senioren
- afdeling Veteranen
Artikel 1.1.5
De wedstrijdleiding is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de afdeling.
Artikel 1.1.6
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.
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Paragraaf 1.2 BESTUUR
Artikel 1.2.1
1.
2.
3.

Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
Het bestuur bestaat minimaal uit 5 bestuursleden.
De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen.
Binnen het bestuur worden de volgende taken verdeeld:
vicevoorzitter;
2e secretaris;
2e penningmeester;
wedstrijdleider en 2e wedstrijdleider competities;
wedstrijdleider en 2e wedstrijdleider persoonlijke kampioenschappen en toernooien;
applicatiebeheerder Biljartpoint;
functionaris AVG;
beheer website;
redactie Pomerans;
beheer reglementen.

Artikel 1.2.2
Bestuursleden worden op voordracht van het bestuur of tenminste 3 leden door de algemene
ledenvergadering gekozen voor een periode van 3 jaar.
Artikel 1.2.3
Indien meerdere kandidaten zich aanmelden voor dezelfde bestuursfunctie zal door stemming
worden bepaald wie wordt benoemd.
Indien geen van de kandidaten een meerderheid heeft gekregen wordt een tweede stemming
gehouden en wel tussen de 2 kandidaten die in de eerste ronde de meeste stemmen hadden.
Wordt ook nu geen meerderheid behaald, dan beslist het lot.
Artikel 1.2.4
Ten behoeve van de verkiezing van de bestuursleden is een rooster van aftreden opgesteld.
Artikel 1.2.5
Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
Artikel 1.2.6
In een tussentijdse vacature kan door het bestuur worden voorzien met dien verstande dat deze
benoeming bekrachtiging behoeft van de eerstvolgende algemene ledenvergadering.
Artikel 1.2.7
Degene die in een tussentijdse vacature is benoemd neemt op het rooster van aftreden de plaats in
van degene die hij vervangt.
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Artikel 1.2.8
Indien een bestuurslid niet goed functioneert kan, op voordracht van het bestuur of tenminste 3
leden, het betreffende bestuurslid worden ontslagen. Hiertoe is alleen de algemene
ledenvergadering gerechtigd. Aan een dergelijk besluit moet tenminste twee/derde van de geldig
uitgebrachte stemmen ten grondslag liggen.
Artikel 1.2.9
Het bestuurslidmaatschap kan ook eindigen door bedanken.
Artikel 1.2.10
De voorzitter is belast met het algemene beleid van de bond. Hij roept de algemene
ledenvergaderingen bijeen evenals de bestuursvergaderingen en zit deze voor.
De vicevoorzitter vervangt bij afwezigheid de voorzitter.
Artikel 1.2.11
De secretaris is verantwoordelijk voor:
1. het opstellen van de agenda’s van bestuurs- en andere vergaderingen van de RBB;
2. het opstellen van een presentielijst voor de algemene ledenvergaderingen;
3. het notuleren van alle vergaderingen en ledenraadplegingen. Daarbij kan hij gebruik maken van
een notulist;
4. het voeren van alle correspondentie van de RBB;
5. het bijhouden van het archief;
6. het opstellen van een jaarverslag dat ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering wordt
voorgelegd.
Artikel 1.2.12
De penningmeester is verantwoordelijk voor:
1. het uitvoeren van het financieel beleid van de bond;
2. het innen van de contributies inschrijfgelden en andere baten;
3. het innen van de advertentieopbrengsten van de Pomerans;
4. het opstellen van het jaarverslag, de balans, de staat van baten en lasten en de begroting, welke
jaarlijks, ter goedkeuring, aan de algemene ledenvergadering moeten worden voorgelegd;
5. het afsluiten en vastleggen van het contract met de drukker voor de Pomerans;
6. het regelen van de jaarlijkse kascontrole.
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Artikel 1.2.13
De wedstrijdleider competities is verantwoordelijk voor:
1. het opstellen van een algemeen wedstrijdschema dat ieder jaar ter goedkeuring aan de
algemene ledenvergadering moet worden voorgelegd;
2. de indeling van de teamcompetities;
3. het invoeren en bijhouden van de wedstrijdresultaten van de teamcompetities;
4. het beleggen van een ledenraadpleging met zowel de afdelingen senioren als de afdeling
veteranen;
5. de matchpuntencorrecties en het aanpassen van moyennes;
6. het opstellen en publiceren van deze gemiddelden en wijzigingen.
Artikel 1.2.14
De wedstrijdleider persoonlijke kampioenschappen en toernooien is verantwoordelijk voor:
1. het organiseren van de wedstrijden om de persoonlijke kampioenschappen en toernooien;
2. het opstellen van de inschrijfformulieren;
3. het verzenden van de inschrijfformulieren op de data zoals aangegeven in het algemene
wedstrijdschema;
4. het indelen van de wedstrijden;
5. het vaststellen van de data waarop gespeeld zal worden;
6. het vastleggen van de lokalen waar gespeeld zal worden;
7. het aanschaffen van bekers/medailles;
8. het vastleggen van de afspraken met de lokaalhouders en leden;
9. het verzorgen van het wedstrijdverslag en dit doorgeven aan de redactie van de Pomerans.
Artikel 1.2.15
De applicatiebeheerder Biljartpoint is verantwoordelijk voor:
1. controleren aanmeldingen voor competities op juistheid en volledigheid;
2. het indelen van klassen per competitie en invoeren van teams in Biljartpoint;
3. het samenstellen van competitieboekjes.
Artikel 1.2.16
De redacteur Pomerans is verantwoordelijk voor:
1. het coördineren van de werkzaamheden ten behoeve van het uitgeven van de Pomerans;
2. het opstellen van een lijst met data waarop de kopij moet worden ingeleverd en wanneer de
Pomerans verschijnt;
3. het samenvoegen van de aangeleverde kopij en aan de hand daarvan een inhoudsopgave
maken;
4. eenmaal per jaar de adverteerders benaderen voor advertenties;
5. de facturen opmaken voor de adverteerders en deze verzenden;
6. aan de penningmeester een lijst ter hand stellen met de bedragen die de adverteerders moeten
betalen;
7. eenmaal per jaar de advertentiepagina’s indelen;
8. het bewaken van de deadlines voor aanlevering bij de drukkerij.
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Artikel 1.2.17
De beheerder van de website is verantwoordelijk voor:
1. de opbouw en lay-out van de website;
2. het actueel houden van de informatie op de website;
3. het plaatsen van relevante informatie.
Artikel 1.2.18
De functionaris AVG regelt alle werkzaamheden in verband met de gegevensbescherming voor de
RBB.
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Paragraaf 1.3 VERGADERINGEN
Artikel 1.3.1

De RBB kent de volgende vergaderingen:
1. Algemene ledenvergaderingen
2. Ledenraadplegingen van de afdelingen
3. Bestuursvergaderingen.
Algemene ledenvergadering
Artikel 1.3.2
Algemene ledenvergaderingen worden tweemaal per jaar gehouden en wel in februari en augustus
van ieder jaar. De uitnodiging hiertoe vergezeld van de agenda dient tenminste 14 dagen voor
aanvang van de vergadering in het bezit van de leden te zijn.
Artikel 1.3.3
1.

2.
3.

Het bestuur is verplicht een algemene ledenvergadering bijeen te roepen, nadat het hiertoe een
schriftelijk verzoek van de leden heeft ontvangen. Dit verzoek moet de handtekening dragen
van tenminste een tiende deel van de leden die in de algemene ledenvergadering stemrecht
hebben De termijn waarbinnen dit moet gebeuren is 4 weken na ontvangst van het verzoek.
Indien het bestuur aan het verzoek, als omschreven in lid 1, geen gevolg geeft, dan kunnen de
indieners van het verzoek zelf de vergadering bijeenroepen. Zij kunnen dan zelf de leiding van
de vergadering op zich nemen en de notulen verzorgen.
Het bestuur kan, indien het van mening is dat daartoe aanleiding is, een buitengewone
ledenvergadering bijeenroepen.

Artikel 1.3.4
De agenda voor de algemene ledenvergadering in februari wordt door de secretaris opgesteld aan
de hand van zaken die op dat moment spelen. In ieder geval moeten op de agenda van deze
vergadering de opening en notulen vorige vergadering en de begroting voor het volgende seizoen
worden opgenomen.
Artikel 1.3.5
Op de agenda van de algemene ledenvergadering in augustus dienen in ieder geval de volgende
punten te worden op genomen:
1. Opening
2. Notulen vorige algemene ledenvergadering
3. Verslag penningmeester over het voorafgaande jaar. Door goedkeuring van de lijst van baten en
lasten wordt de penningmeester decharge verleend.
4. Verslag kascontrolecommissie
5. Benoeming leden kascontrolecommissie
6. Jaarverslagen van secretaris en wedstrijdleiders
7. Aanbevelingen ballotage door bestuur
8. Vaststellen matchpuntentelling voor de teamcompetities
9. Rondvraag
10. Sluiting
8
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Artikel 1.3.6
In de algemene ledenvergadering hebben naast het bestuur, alle leden toegang en personen die
benoemd zij tot erelid, of lid van verdiensten.
Artikel 1.3.7
Per lid heeft slechts een persoon stemrecht. Bestuursleden, ereleden en leden van verdienste
hebben geen stemrecht.
Artikel 1.3.8
Bij aanvang van een algemene ledenvergadering dient een persoon, die namens een lid is
afgevaardigd, de presentielijst te tekenen.
Artikel 1.3.9
Bij het tekenen van de presentielijst ontvangt de afgevaardigde een groene en rode kaart, waarmee
hij/zij bij stemming door opsteken van een van beiden kan stemmen. Groen is voor. Rood is tegen.
Artikel 1.3.10
Besluiten worden genomen op basis van meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
Wijzigingen in het huishoudelijk reglement en wedstrijdreglement kunnen slechts doorgevoerd
worden indien een voorstel met 2/3 meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen wordt
aangenomen.
Artikel 1.3.11
Over personen wordt schriftelijk en over zaken bij handopsteking gestemd.
Artikel 1.3.12
Bij een schriftelijke stemming worden stembriefjes uitgedeeld. Het aantal uit te reiken stembriefjes
is gelijk aan het aantal ingeleverde machtigingsformulieren.
Artikel 1.3.13
Als ongeldig uitgebrachte stemmen worden beschouwd stembriefjes die blanco zijn of waarop
toevoegingen zijn aangebracht.
Artikel 1.3.14
Voor het tellen van de stemmen wordt, uit de vergadering, een commissie van 3 leden benoemd. Zij
brengen de resultaten van de stemming ter kennis van de vergadering.
Artikel 1.3.15
Ieder lid heeft het recht om voorstellen aan de algemene ledenvergadering te doen, mits deze
voorstellen tenminste 7 dagen voor de datum van de betreffende vergadering schriftelijk bij de
bondssecretaris zijn ingediend.
RBB-reglementen versie februari 2020
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Artikel 1.3.16
Het bestuur heeft het recht niet-leden tot de algemene ledenvergadering toe te laten, als dit in het
belang van de bond is.
Ledenraadplegingen
Artikel 1.3.17
Ieder jaar dienen door de wedstrijdleiders van de senioren- en veteranenafdeling
ledenraadplegingen belegd te worden, waarbij alle spelers aanwezig mogen zijn.
Artikel 1.3.18
Deze ledenraadplegingen dienen plaats te vinden voorafgaande aan de algemene ledenvergadering
in augustus. De ledenraadplegingen dienen zodanig gepland te worden, dat suggesties en
voorstellen, die daaruit voortvloeien, door de secretaris op de agenda voor de algemene
ledenvergadering geplaatst kunnen worden.
Artikel 1.3.19
De agenda dient in ieder geval de volgende punten te vermelden:
1. Ballotage nieuwe leden hun afdeling betreffend.
2. Notulen vorige ledenraadpleging
3. Seizoen indeling + persoonlijke kampioenschappen.
4. Interval regeling of handicap regeling.
Artikel 1.3.20
Van de ledenraadplegingen dienen notulen te worden gemaakt. Een kopie hiervan dient aan de
secretaris ter hand te worden gesteld.
Bestuursvergaderingen.
Artikel 1.3.21
Het bestuur vergadert zo dikwijls als dit door de voorzitter nodig wordt geacht, of op verzoek van
tenminste 3 bestuursleden.
Artikel 1.3.22
De secretaris verzorgt de agenda van de bestuursvergaderingen en verzend deze tenminste 7 dagen
voor aanvang van de vergadering.
Artikel 1.3.23
De secretaris is verantwoordelijk voor het notuleren van de bestuursvergaderingen. Verder draagt
hij verantwoording dat de notulen tenminste 7 dagen voor aanvang van de volgende
bestuursvergadering in het bezit van de bestuursleden zijn.
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Paragraaf 1.4 GELDMIDDELEN
Artikel 1.4.1
De RBB kent de volgende bronnen van inkomsten:
1. inschrijfgeld per persoon
2. inschrijfgeld per team
3. inschrijfgeld persoonlijke kampioenschappen
4. doorberekening administratiekosten
5. inschrijfgeld toernooien
6. advertenties Pomerans
7. verkoop tel- en wedstrijdblocs
Het bestuur stelt de hoogte van bovenbedoelde bedragen vast met dien verstande dat, de algemene
ledenvergadering haar goedkeuring hieraan moet geven.
Artikel 1.4.2
De penningmeester is verplicht tot het voeren van een zodanige administratie dat te allen tijde
direct een inzicht verkregen kan worden van de aanwezige geldmiddelen en financiële
verplichtingen.
Artikel 1.4.3
Jaarlijks wordt, in de algemene ledenvergadering van augustus, de balans ter goedkeuring aan de
leden voorgelegd en legt de penningmeester verantwoording af over het door hem gevoerde
financieel beleid.
Artikel 1.4.4
Door het goedkeuren van de financiële stukken wordt hem decharge verleend.
Artikel 1.4.5
De penningmeester is verplicht de onderhavige stukken tenminste 10 jaar lang te bewaren.
Artikel 1.4.6
Onkosten die ten behoeve van de bond door de personen van het bestuur, leden of personen
worden gemaakt kunnen aan de bond in rekening worden gebracht onder overlegging van
bewijsstukken daarvoor.
Artikel 1.4.7
Bestuursleden ontvangen, indien zij voor zaken de bond betreffende gebruik maken van de eigen
auto, hiervoor een autokostenvergoeding. Deze vergoeding is conform de regels van de
Belastingdienst en bedraagt thans € 0,29 per km. Zij dienen deze kosten te declareren met
vermelding van het doel van de reis.
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Artikel 1.4.8
Jaarlijks zal op de algemene ledenvergadering een kascontrolecommissie worden benoemd,
bestaande uit drie personen.
Een van deze drie personen dient in het afgelopen jaar reeds zitting te hebben gehad in de
kascontrolecommissie en fungeert in zijn 2e controlejaar als commissievoorzitter. De eerst gekozene
van de twee nieuw aan te stellen commissieleden fungeert in het daaropvolgende jaar als voorzitter.
Geen enkel lid van deze commissie kan langer dan 2 jaar onafgebroken lid zijn van deze commissie
Deze commissie heeft tot taak de boeken van de penningmeester te controleren en daarover aan de
jaarvergadering verslag uit te brengen. De controle dient dus voor de jaarvergadering gehouden te
worden.
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Paragraaf 1.5 LIDMAATSCHAP
Artikel 1.5.1
Een lid verwerft het lidmaatschap van de RBB eerst nadat ballotage heeft plaatsgevonden volgens de
criteria zoals omschreven in paragraaf 1.6.
Artikel 1.5.2
Personen kunnen aangesloten zijn bij meerdere leden met dien verstande dat slechts voor één lid in
dezelfde spelsoort in één afdeling mag worden deelgenomen.
Artikel 1.5.3
Indien een persoon van een aangesloten lid wil overstappen naar een ander lid, dan is dit toegestaan
mits daarbij een bewijs wordt overlegd dat hij/zij geen achterstallige contributie aan het huidige lid
verschuldigd is.
Artikel 1.5.4
Is een persoon genegen om de achterstand in contributie aan zijn/haar huidige lid te voldoen, dan is
in zo’n geval dat lid verplicht dit te accepteren en alsnog een bewijs te verstrekken waarmee de
overgang naar een ander lid mogelijk wordt gemaakt.
Artikel 1.5.5
Een contributie achterstand van meer dan 3 maanden bij een aangesloten lid wordt door het
bestuur niet erkend en vormt als zodanig geen beletsel voor de overgang naar een ander lid.
De betreffende persoon mag slechts bij een ander lid worden opgesteld wanneer hij/zij een
contributie achterstand van 3 maanden bij het huidige lid heeft voldaan.
Artikel 1.5.6
Indien een persoon tussentijds van het ene lid naar het andere overgaat, dan mag deze persoon
voor het nieuwe lid, in het lopende seizoen, niet deelnemen aan bondswedstrijden in de spelsoort
waarin hij/zij reeds voor het vorige lid aan bondswedstrijden heeft deelgenomen.
Artikel 1.5.7
Wanneer het bestuur besluit tot royement van een lid over te gaan dan zal zij dit schriftelijk en met
redenen omkleed aan het lid kenbaar maken.
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Paragraaf 1.6 BALLOTAGE
Artikel 1.6.1
Elk lid dat zich bij de RBB aanmeldt moet geballoteerd worden. Deze ballotage dient plaats te vinden
wanneer het:
a. een nieuw lid betreft
b. een lid betreft dat gedurende 3 jaar niet meer aan de bondswedstrijden heeft deelgenomen
c. een lid betreft dat een andere lokaliteit betrekt.
Artikel 1.6.2
Bij aanmelding van een nieuw lid doet het bestuur een onderzoek, waarbij het aspirant-lid, aan de
hand van de criteria genoemd in artikel 1.6.7 wordt beoordeeld.
Artikel 1.6.3
Komt het bestuur tot een positief oordeel, dan doet zij een voorstel aan de algemene
ledenvergadering om de vereniging een jaar als proef aan de activiteiten van de RBB te laten
deelnemen. Deelname geschiedt dan onder de verantwoordelijkheid van het bestuur.
Artikel 1.6.4
Na het proefjaar zal het bestuur een voorstel aan de algemene ledenvergadering doen om de
vereniging definitief toe te laten of af te wijzen onder vermelding van de redenen die tot deze
handelwijze hebben geleid.
Artikel 1.6.5
De algemene ledenvergadering beslist over de definitieve toelating of uitsluiting.
Artikel 1.6.6
De ballotage richt zich op het toetreden van verenigingen en niet op personen. De ballotage van
laatstgenoemden is voorbehouden aan de verenigingen.
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Artikel 1.6.7
Bij de ballotage worden de volgende criteria gehanteerd:
1. Het minimum aantal personen van een lid dat wordt vereist is het aantal dat nodig is om aan
spelsoort te kunnen deelnemen;
2. Het lid verplicht zich het RBB reglement te aanvaarden;
3. De lokaliteit waarin gespeeld wordt moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
a. er moet een biljart staan van het formaat 230 x 115;
b. er moet voldoende vrije ruimte zijn om ongestoord te kunnen spelen;
c. er moet zo weinig mogelijk hinder van andere bezoekers zijn;
d. spelers dienen voldoende zitruimte te hebben met een goed uitzicht op het biljart en
het telbord waarop de stand wordt bijgehouden;
e. er mogen geen verstorende activiteiten in dezelfde ruimte plaatsvinden als waar wordt
gespeeld;
4. Per team dient een teamleider te worden aangewezen;
5. De vereniging en teamleider dienen telefonisch bereikbaar te zijn;
6. De vastgestelde inschrijfgelden dienen op tijd te worden voldaan;
7. Het lid verplicht zich tot deelname aan de gehele competitie;
8. Het lid heeft een eigen reglement, waarvan de bepalingen niet in strijd mogen zijn met de
statuten en reglementen van de RBB;
9. Het lid heeft een bestuur, dat als aanspreekpunt voor de RBB fungeert;
10. Het lid is verantwoordelijk voor een zorgvuldige ballotage van de bij hen aangesloten spelers;
11. Het lid verplicht zich tot het spelen in een clubtenue;
12. Het spelen in een gesubsidieerde instelling is verboden. Dit geldt niet voor de afdeling
veteranen.
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Paragraaf 1.7 KLACHTEN
Artikel 1.7.1

Klachten worden door het bestuur slechts in behandeling genomen als deze door een lid schriftelijk
aan de secretaris worden medegedeeld.
Artikel 1.7.2
De secretaris plaatst een dergelijke klacht op de agenda voor de eerstvolgende bestuursvergadering.
Artikel 1.7.3
Het bestuur bespreekt de klacht en dient, afhankelijk van de situatie, hoor en wederhoor toe te
passen.
Artikel 1.7.4
Nadat het bestuur een besluit heeft genomen zal dit schriftelijk en met redenen omkleed aan het
desbetreffende lid worden medegedeeld.
Artikel 1.7.5
Een klacht dient binnen een maand afgehandeld te worden. Vindt in die tijd geen
bestuursvergadering plaats dan zal de secretaris het desbetreffende lid schriftelijk bevestigen dat de
klacht is ontvangen en wanneer deze besproken zal worden.
Artikel 1.7.6
Indien een klacht tot gevolg zou hebben dat aan een lid een schorsing wordt opgelegd, dan kan het
desbetreffende lid hiertegen beroep aantekenen.
Artikel 1.7.7
In een dergelijk geval zal een commissie worden benoemd die bestaat uit 3 leden:
- een lid aangewezen door het desbetreffende lid;
- een lid aangewezen door het bestuur;
- en onafhankelijk lid.
Artikel 1.7.8
Deze commissie zal de klacht nogmaals onderzoeken, waarbij het bestuur verplicht is hun ter kennis
te brengen welke omstandigheden tot schorsing van het lid hebben geleid.
Artikel 1.7.9
De uitspraak van de commissie is voor het bestuur en het lid bindend.
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Paragraaf 1.8. AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 1.8
1. De RBB is niet aansprakelijk voor schade die spelers lijden als gevolg van de beoefening van de
biljartsport, hun deelname aan wedstrijden, dan wel door toedoen of nalaten van door de RBB
aangestelde personen of voorgeschreven materiaal.
2.

Leden en de spelers die schade toebrengen aan de eigendommen van de RBB dienen die
schade op eerste verzoek volledig te vergoeden.

3. Leden en spelers die schade toebrengen aan andere derden dan de RBB, zijn voor die schade
aansprakelijk en vrijwaren de RBB voor alle aanspraken die derden jegens de RBB zouden
kunnen doen gelden.
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Hoofdstuk 2

SANCTIEREGELING

Artikel 2.1
In deze regeling wordt onder reglementen verstaan alle door de ledenvergadering vastgestelde
regelingen en besluiten, zoals het huishoudelijk reglement, het wedstrijdreglement, het spel- en
arbitragereglement en de voor bijzondere toernooien vastgestelde reglementen.
Artikel 2.2
Wanneer het bestuur constateert, dat een persoon of een team in strijd met de reglementen
handelt of heeft gehandeld, stelt het bestuur het lid hiervan schriftelijk in kennis en geeft daarbij aan
voornemens te zijn een sanctie op te leggen. Het lid wordt in de gelegenheid gesteld binnen twee
weken zijn visie kenbaar te maken.
Artikel 2.3
1.

2.

Tenzij het lid kan aantonen, dat er bijzondere omstandigheden aanwezig waren, die hebben
geleid tot het begaan van de hierna genoemde overtreding, leidt zonder afmelding wegblijven
bij bondswedstrijden waarvoor men is aangemeld, of afmelding zonder opgave van een
geldige reden tijdens het spelen van persoonlijke kampioenschappen, tot uitsluiting van
betrokken speler(s)voor één jaar, ingaande de dag nadat het bestuursbesluit aan betrokken lid
is bekend gemaakt.
Spelers, die zonder opgaaf van reden, een partij in de teamcompetitie niet spelen, mogen in
de persoonlijke kampioenschappen van dat lopende seizoen niet inschrijven..
Bij een 2e, zelfde overtreding, volgt uitsluiting van alle wedstrijden in dat seizoen (dus ook
geen wedstrijden meer in een van de teamcompetities).

Artikel 2.4
1.

2.

3.
4.
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Wanneer een lid of speler door aan zijn schuld te wijten handelen de toegang wordt ontzegd tot
een etablissement waar een door de RBB georganiseerde wedstrijd of evenement wordt
gehouden, zal dit onherroepelijke uitsluiting van desbetreffende spelers en of team tot gevolg
kunnen hebben.
Indien het bestuur besluit, dat leden en/of spelers geroyeerd dienen te worden, wordt het
lidmaatschap van de RBB met onmiddellijke ingang na de bekendmaking van dit besluit
beëindigd.
Tenzij het bestuur anders heeft bepaald, kunnen betrokken spelers zich niet bij andere leden
inschrijven als speler bij de RBB.
Het bestuur bepaalt welke overige handelingen zodanig in strijd met de reglementen zijn, dat
het opleggen van een sanctie gerechtvaardigd is.
Het bestuur kan, op verzoek van de wedstrijdleider, de straf in artikel 2.3 genoemd, eventueel
verzwaren indien de overtreding dermate zwaar is dat hiertoe een gegronde reden bestaat.
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Artikel 2.5
Nadat het lid in de gelegenheid is gesteld zijn visie te geven, stelt het bestuur vast welke sanctie
wordt verbonden aan de overtreding van de reglementen en legt het lid schriftelijk de verplichting
op om de opgelegde sanctie uit te voeren. Een kopie hiervan wordt naar de betrokken speler(s)
gestuurd.
Artikel 2.6
Bij eventuele onterechte aanmelding van personen c.q. teams voor bondswedstrijden wordt het lid
aangesproken op het niet nakomen van de uit deze regeling voortvloeiende verplichting en zal het
bestuur corrigerend optreden door de aanmelding niet te accepteren.
Artikel 2.7
Wanneer een persoon ten aanzien van wie een sanctie loopt overgaat naar een ander lid, zal het
bestuur dat lid hiervan schriftelijk in kennis stellen en het lid de verplichting opleggen om de
uitvoering van de sanctie over te nemen.
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Hoofdstuk 3

SPEL- EN ARBITRAGE REGLEMENT

Paragraaf 3.1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN
Artikel 3.1.1 Biljart en banden
De biljarttafel vormt een rechthoekig vlak, zuiver waterpas gesteld.(alleen leien bladen zijn
toegestaan)
Het speelvlak wordt begrensd door banden van rubber van 36 - 37 mm. hoogte.
Vlak en banden zijn bekleed met groen- of een ander door KNBB goedgekeurd laken.
Het door de banden begrensd speelvlak van een groot biljart is 285 x 142,5 cm.
Het klein biljart is 230 x 115 cm.
De banden zijn gevat in een houten omlijsting, waarvan de gladde egaal gekleurde bovenkant
voorzien mag zijn van ingelegde witte ruitjes (afstandstekens of diamonds) geplaatst op onderlinge
afstanden van 1/8 van de lengte van het speelvlak.
Artikel 3.1.2

Ballen

De 3 ballen mogen van ivoor en van een normaal gangbare kunststof vervaardigd zijn.
Twee ballen zijn wit van kleur, de derde is rood. Een der witte ballen dient gemerkt te zijn met een,
of bij voorkeur twee onuitwisbare ronde stippen of cirkels.
Het spelen met een gele, een witte en een rode bal is ook toegestaan.
De diameter van de ballen is voor alle spelsoorten 61 - 61,5 mm
Artikel 3.1.3

Verlichting

De minimale hoogte tussen de onderzijde van een armatuur en het speelvlak bedraagt 80 cm.
De minimum verlichtingssterkte dient 560 lux te zijn,
Artikel 3.1.4

Acquits en afstootlijn

Acquits noemt men de punten van het laken, waarop de ballen bij de aanvang van een partij, bij
vastliggen en/of bij uitspringen of voor de gelijkmakende beurt, door de arbiter (en alleen door
HEM) worden geplaatst.
Drie van deze punten liggen in de verticale middenlijn van het biljart en wel zodanig dat zij deze in 4
gelijke delen verdelen;
bij de 2.85 tafel 4 x 71,125 cm.;
bij de 2.30 tafel 4 x 57,5 cm.;
De beide andere acquits liggen 18,25 cm.(bij 2.85 tafel) en 15 cm. bij de andere biljarts van die
middenlijn verwijderd op de lijn, evenwijdig aan de korte band, getrokken door het dichtst daarbij
gelegen acquit.
De denkbeeldige lijn die deze 3 punten verbindt, heet afstootlijn, het middelste punt benedenacquit
en de zijpunten linker- en rechterbenedenacquit.
De acquits moeten alle vijf duidelijk zichtbaar zijn.
Opplakken van gegomde ronde tafschijfjes is toegestaan.
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Artikel 3.1.5

De partij

In de teamcompetities worden de ballen onmiddellijk in de aanvangspositie op de desbetreffende
acquits geplaatst.(zie verder in dit hoofdstuk)
De thuisspeler begint en speelt met de ongemerkte witte bal.
Bij wedstrijden om persoonlijke kampioenschappen gaat de arbiter als volgt te werk;
De arbiter plaatst de beide witte ballen (of wit en geel) ter weerszijde van de benedenacquits
op het verlengde van de afstootlijn. Door deze handeling is de partij begonnen.
De spelers trekken gelijktijdig van de bovenband, Hij/Zij wiens bal het dichtst bij de
benedenband tot stilstand komt, heeft de keuze tussen beginstoot of nastoot.
Raakt een van de spelers tijdens het trekken een in beweging zijnde bal (aan) of stoot hij pas
af als de bal van zijn tegenstander reeds de bovenband heeft geraakt, dan wordt dit als fout
aangerekend en heeft de tegenstander de keus van de beurt.
Komen de ballen op gelijke afstand van de benedenband tot stilstand, dan wordt opnieuw
getrokken.
De speler die van acquit vertrekt speelt eerst in, daarna de speler die de nastoot heeft.
Artikel 3.1.6

Aanvangspositie

Voor de beginstoot plaatst de arbiter de ballen op de volgende manier op de acquits, de bal van de
speler die de nastoot heeft op de middelste benedenacquit en de ongemerkte witte bal van de
speler die de beginstoot heeft op een van de zijacquits volgens de aanwijzing van de speler.
In de aanvangspositie moet direct van de rode bal worden gespeeld.
Artikel 3.1.7

Loop van een partij

Een partij mag alleen met toestemming van de arbiter worden onderbroken.
Wie in strijd daarmee handelt, dan wel de partij niet uitspeelt, wordt als verliezer beschouwd.
Artikel 3.1.8

De carambole

Een carambole komt tot stand wanneer de bal van een speler door een met de pomerans van een
keu toegebrachte stoot de beide andere ballen raakt.
De carambole wordt geteld zodra alle ballen tot stilstand zijn gekomen, zich dan nog op het
speelvlak bevinden, mits daarbij geen fout gemaakt is en is voldaan aan eventuele extra
voorschriften. (bijvoorbeeld dedans)
Na het maken van een geldige carambole blijft de speler aan de beurt.
Elke carambole telt voor een punt.
Artikel 3.1.9

Vastliggende en uitspringende ballen

Het opnieuw plaatsen van vastliggende en/of uitspringende ballen gebeurt door de arbiter, met
inachtneming van artikel 3.1.6.
Bij de driebandenpartij is voor het opnieuw plaatsen van vastliggende en/of uitspringende ballen
artikel 3.2.9 van toepassing.
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Artikel 3.1.10 De keu
De speler mag uitsluitend spelen met de pomerans van de keu.
In moeilijke gevallen mag hij gebruik maken van een korte of lange keu en van de bok.
Bij het gebruiken van de bok is het niet toegestaan de steel van de bok te laten rusten op het
speelvlak, band of omlijsting.
Artikel 3.1.11 Einde van een partij
Is de laatste van het aantal caramboles, dat voor een partij of speler is vastgesteld, gemaakt en heeft
de aan de beurt zijnde speler een beurt meer gehad dan zijn tegenstander, dan heeft de
tegenstander het recht op een gelijkmakende beurt.
De arbiter plaatst de ballen weer in de aanvangspositie (ditmaal de gele bal of witte bal met
markering op een van de zij-acquits plaatsen).
Bereikt de speler in deze gelijkmakende beurt eveneens het gestelde aantal caramboles, dan wordt
de partij remise verklaard.
De partij eindigt in de teamcompetities ieder geval na 75 beurten.
Indien voor de eerste speler deze beurten zijn verstreken heeft de tegenstander recht op een
gelijkmakende beurt.
Artikel 3.1.12 Fouten
Het door eigen schuld maken van een of meerdere fouten, of het niet voldoen aan bijzondere
voorschriften, heeft tot gevolg dat de beurt van de speler eindigt.
Als fouten worden aangemerkt:
1.
Spelen vooraleer de ballen stilliggen.
2.
Aanraken van de op de biljarttafel liggende of rollende ballen, waaronder te verstaan;
aanraken met de hand, kledingstuk, keu of welk voorwerp dan ook, evenals het laten vallen
van krijt op een of meerdere ballen.
In al deze gevallen blijven de ballen liggen in de positie, die door het maken van de fout is
ontstaan.
3.
Het doen uitspringen van een of meerdere ballen.
4.
Biljarderen; er wordt gebiljardeerd wanneer de pomerans nog met de speelbal in aanraking
was op het moment dat die bal reeds de 2e bal of een band ontmoette (het z.g. vuil stoten).
5.
Direct spelen op een band, waartegen de speelbal vastligt, zonder vooraf met een kopstoot
(piqué of masse) de speelbal daarvan te hebben los gespeeld.
6.
Tijdens de stoot moet minstens een voet op de vloer rusten.
7.
Het maken van zichtbare tekens op band of laken of het wegleggen van het krijt op de
omlijsting als oriënteringspunt.
8.
Bij de aanvang van de beurt of tijdens de serie spelen met de bal van de tegenpartij.
In dit geval eindigt de beurt onmiddellijk, de ballen worden in de positie gelaten, die zij, na tot
stilstand te zijn gekomen, innemen en de tegenpartij vervolgt de partij met zijn eigen bal.
Wordt deze fout door de arbiter geconstateerd in de loop van de serie, dan tellen niettemin
de in deze beurt reeds gemaakte caramboles verminderd met de laatste carambole.
9.
Ballen aanraken om een klevend vuiltje te verwijderen of ballen die vastliggen verplaatsen.
In beide gevallen moet dit door de arbiter gebeuren. Alleen de arbiter heeft het recht beide
handelingen te doen.
Wordt bij het maken van een carambole een fout niet opgemerkt en is een daaropvolgende
carambole regelmatig tot stand gekomen, dan blijft de speler aan de beurt (met uitzondering van
het geval in sub. 8) en worden alle gemaakte caramboles van deze serie geteld.
22
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Fouten, niet veroorzaakt door de schuld van de speler (de ober loopt bijvoorbeeld tegen de keu)
worden hem niet aangerekend. Zijn de ballen daardoor verplaatst dan worden zij door de arbiter zo
goed mogelijk in de vorige positie teruggelegd.
De niet-aan-de-beurt-zijnde-speler heeft het recht de arbiter op een correcte manier duidelijk te
maken dat zijn tegenstander een fout maakt (bv. spelen met de verkeerde bal).
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Paragraaf 3.2 BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN VOOR ELKE PARTIJ
Artikel 3.2.1

De vrije partij

De vrije partij (libre) veroorlooft de speler over de gehele oppervlakte van het biljart, met
uitzondering van de verboden zones (in de 4 hoeken) een onbeperkt aantal caramboles te halen.
Artikel 3.2.2

Verboden zones

1. Ter weerszijden van elk hoekpunt wordt op het speelvlak langs de banden een afstand uitgezet
van 17 cm. De eindpunten worden door zeer dunne krijtstrepen met elkaar verbonden (plm. 24
cm.). Hierdoor ontstaan dus 4 gelijkbenige driehoeken van 17 x 17 x 24,04 cm. De door deze 4
driehoeken ingenomen oppervlakken noemt men de verboden zones, waarmee bedoeld wordt
dat binnen deze zones de voorschriften gelden voor ENTREE en DEDANS .
2. Een onbeperkt aantal caramboles mag worden gemaakt zolang de ballen waarop
gecaramboleerd moet worden zich niet allebei in dezelfde verboden zone bevinden.
Doet dit geval zich voor dan moeten de volgende voorschriften in acht worden genomen.
Komen de twee ballen waarop de carambole gemaakt moet worden, in de verboden zone
samen, dan ontstaat de positie ENTREE.
Maakt de speler in de positie entree een carambole en verlaat niet minstens een van de ballen
waarop gecaramboleerd moet worden de verboden zone, dan ontstaat de positie DEDANS.
In deze positie moet de speler er voor zorgen, dat bij het maken van de volgende carambole
minstens een van de ballen waarop gecaramboleerd moet worden, de verboden zone verlaat.
Zou in DEDANS-positie niet een van de 2 ballen waarop gecaramboleerd moet worden de
verboden zone verlaten (dus beiden in hetzelfde vak blijven) dan ontstaat de positie RESTER-DEDANS.
In dit geval telt de carambole niet en gaat de beurt over aan de tegenstander.
Werden in de positie ENTREE een of beide ballen waarop gecaramboleerd moet worden buiten
het vak gestoten en komen zij hierin terug dan ontstaat opnieuw de positie ENTREE.
Gebeurt hetzelfde in de positie DEDANS, dan ontstaat weer de positie ENTREE.
De arbiter annonceert "A CHEVAL" wanneer de ballen, waarop gecaramboleerd moet worden,
zich op zeer korte afstand van de schuine zijde van de driehoek bevinden.
3. Ligt een bal juist op de schuine zijde van een driehoek dan beslist de arbiter in het nadeel van de
speler.
Artikel 3.2.3

Uitspringende ballen

Indien een of meerdere ballen buiten het speelvlak springen (bij een libre- of een bandstootpartij)
worden de ballen alle drie in de aanvangspositie op de acquits geplaatst (zie artikel 3.1.6).
Artikel 3.2.4

Vastliggende ballen

Ligt de speelbal vast tegen een van de andere ballen, ofwel tegen beide andere ballen, dan heeft de
speler de keus tussen:
a.
De acquitstoot.
b.
Door een kopstoot (piqué of masse) zijn stootbal losspelen van de vastliggende bal of
vastliggende ballen.
c.
Spelen van losse band.
d.
Spelen van de losliggende bal.
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Artikel 3.2.5

Bandenpartijen

Er zijn 2 soorten bandenpartijen: de bandstootpartij en de driebandenpartij.
Beide worden gespeeld zonder kaderlijnen en zonder afgetekende hoeken.
Artikel 3.2.6

Bandstootpartijen

De speler moet, voordat zijn speelbal de derde bal raakt, zijn bal minstens een band laten raken.
De zogenaamde losse bandstoot, d.w.z., de speelbal een band laten raken voordat deze de tweede
bal raakt, is toegestaan.
Artikel 3.2.7

Vastliggende en uitspringende ballen bij bandstootpartij

Zoals bij een libre-partij. (zie ook artikel 3.2.3 en 3.2.4)
Artikel 3.2.8

Driebandenpartijen

De speelbal moet alvorens de derde bal te treffen minstens driemaal een of meer banden hebben
geraakt. Ook bij deze partij is de losse bandstoot toegestaan.
Artikel 3.2.9

Vastliggende en uitspringende ballen in een driebandenpartij

Alleen vastliggende of uitspringende ballen worden opgelegd
Bij uitspringende ballen als volgt handelen:
a. Springt de rode bal van het speelveld (biljart dus) dan de rode bal opzetten op de bovenacquit.
b. Springt de stootbal van het speelveld, dan opzetten op de middenacquit (wordt nu bal 2 voor de
tegenstander)
c. Springt bal 2 van het biljart (wordt de stootbal voor de tegenstander) dan opzetten op de beneden
midden acquit.
Voorbeeld. Springen alle drie de ballen van het biljart, dan worden de ballen in een rechte lijn
opgezet (ouderwets opgaan).
Bij vastliggende ballen als volgt handelen,
Ligt de speelbal vast tegen een van de andere ballen dan heeft de speler de keuze:
a. het spelen vanaf de niet-vastliggende bal of via een of meer banden tegen welke de speelbal niet
vastligt;
b. het losspelen van zijn speelbal door een kopstoot;
c. Beide vastliggende ballen opzetten.
Is dit de speelbal met de rode bal, dan de rode bal op het bovenacquit en de speelbal op de midden
onderacquit.
Is het de speelbal met de gemerkte bal dat de speelbal op de midden onderacquit en de gemerkte
bal op de middenacquit.
Is deze acquit versperd door een bal, dan moet de opzettende bal worden geplaatst op de acquit van
de versperrende bal.
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Artikel 3.2.10 Algemeen
Zowel voor libre-,bandstoot- of driebandpartijen worden de banden van een biljarttafel worden
gerekend bij het te bespelen biljartvlak te horen.
Een bal die over de band rolt en daarna terugspringt op de tafel wordt geacht niet buiten het
biljartvlak te zijn geweest.
Wordt het hout van de omlijsting rond de banden echter geraakt dan wordt de betreffende bal
gerekend en behandeld als een uitspringende bal, ook al zou deze bal terugspringen op het
biljartvlak.
In dit geval zijn de artikelen 3.2.3 (voor libre en bandstoten) en 3.2.9 (voor driebanden) van
toepassing voor het terugplaatsen van de ballen.
Artikel 3.2.11
Alleen de arbiter leidt de partij, met uitsluiting van ieder ander, dus ook van de spelers.
Slechts wanneer de arbiter het reglement verkeerd toepast of toe gaat passen, is het de spelers
toegestaan de arbiter hierop attent te maken.
In alle andere gevallen moet de arbiter direct en krachtig ingrijpen zodat geen enkele onrechtmatige
inmenging kan plaatsvinden.
Artikel 3.2.12
Bij partijen, die normaal gesproken langer dan een uur gaan duren, verdient het aanbeveling in het
midden van de partij van arbiter te wisselen.
Artikel 3.2.13
De arbiter dient hardop en met goed hoorbare stem de caramboles te tellen.
Bij een verboden zone bij het libre dient de arbiter bovendien goed hoorbaar de positie van de
ballen aan te geven (entree, dedans, a cheval en rester-dedans).
Artikel 3.2.14
De arbiter waarschuwt de speler wanneer de ballen vastliggen.
Wanneer de arbiter zijn hand boven de ballen uitstrekt (en STOP annonceert), mag de speler in geen
geval doorstoten.
Doet hij dit wel dan telt de carambole niet en gaat de beurt over naar de tegenstander.
Alleen de arbiter mag de ballen aanraken om ze op de acquits te plaatsen, ze een andere plaats te
geven, wanneer daar aanleiding toe is of om de ballen te reinigen.
Hij let er op dat bij de hervatting van de partij, iedere speler weer met zijn eigen bal speelt.
Artikel 3.2.15
De arbiter mag de aantekening en de optelling van de gemaakte punten te allen tijde controleren.
Artikel 3.2.16
De schrijver zal, behalve de tellijst, ook voor iedereen duidelijk zichtbaar, het telbord bijhouden.
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Artikel 3.2.17
De arbitrage geschiedt actief.
Zodra de arbiter bemerkt dat een fout is gemaakt, moet hij uit eigen beweging ingrijpen, de speler
attent maken op zijn fout, hem het doorspelen beletten en de beurt aan de tegenpartij geven.
Artikel 3.2.18
Wanneer de arbiter dit nodig vindt kan hij de biljartballen schoon laten maken, iets wat wel zo vlug
mogelijk dient te gebeuren.
Artikel 3.2.19
Het is de arbiter uitdrukkelijk verboden de speler opmerkzaam te maken op welke fout dan ook, die
deze op het punt staat te begaan, behalve wanneer de speler op het punt staat met de verkeerde
bal te spelen zal de arbiter de speler daarop wel attenderen.
Artikel 3.2.20
Twijfelt de speler aan de juistheid van een beslissing van de arbiter, dan kan hij hem verzoeken het
geval opnieuw te onderzoeken.
De arbiter is verplicht aan dit verzoek gevolg te geven.
Artikel 3.2.21
De eindbeslissing van de arbiter is onherroepelijk, voor zover ze van feitelijke aard is.
Geschillen omtrent toepassing van de reglementen vallen hier buiten.
Elk protest over toepassing van de reglementen of spelregels dat betrekking heeft op de partij, dient
op discrete wijze kenbaar te worden gemaakt aan de arbiter op het MOMENT dat de veronderstelde
fout wordt gemaakt of zou worden gemaakt.
Indien de arbiter aan het protest geen gehoor geeft, mag de speler na afloop van de partij een
schriftelijk protest indienen bij de wedstrijdleider (gelijk insturen met de andere gegevens).
De wedstrijdleider beslist onmiddellijk en stelt de betrokken partijen binnen een week op de hoogte
van zijn beslissing.
Artikel 3.2.22
Beide partijen hebben het recht beroep aan te tekenen tegen de beslissing van de wedstrijdleider.
Dit dient schriftelijk te gebeuren bij de Bondssecretaris.
Op de eerstvolgende Bestuursvergadering zal dit protest dan worden behandeld.
Bij een eventuele stemming over zulk omstreden punt wordt de wedstrijdleider geacht blanco te
stemmen.
Tijdens de behandeling van een dergelijk protest is het beide partijen toegestaan, als toeschouwers,
de discussies hierover bij te wonen.
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Artikel 3.2.23
Indien een speler een fout maakt, niet ophoudt, doch opnieuw stoot voordat de arbiter de tijd heeft
gehad om dit te verhinderen, zullen de ballen zo nauwkeurig mogelijk in hun daaraan voorgaande
positie worden hersteld.
Maakt een speler een fout die niet door de arbiter wordt opgemerkt en vervolgt hij met een
reglementair goede stoot dan mag hij zijn partij vervolgen alsof er geen fout was gemaakt.
Artikel 3.2.24
De arbiter zal de speler waarschuwen wanneer deze nog 5-4-3-2 en 1 punt (bij driebanden 3-2-1)
heeft te maken.
Wanneer de arbiter, na te hebben aangekondigd "en nog een" de laatste carambole voor geldig
verklaart, wordt de speler geacht het totaal aantal, dat de partij groot is, te hebben gemaakt, zelfs al
zou later blijken dat er een schrijf- of telfout werd gemaakt.
Artikel 3.2.25
De arbiter heeft er voor te waken, dat de spelers zich goed en loyaal gedragen en dat zij zich
onthouden van iedere daad, die de tegenstander zou kunnen hinderen.
Artikel 3.2.26
De gevallen, die zich bij uitzondering kunnen voordoen en waarin het reglement niet voorziet,
worden overgelaten aan het oordeel van de arbiter.
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HOOFDSTUK 4

WEDSTRIJDREGLEMENT

Paragraaf 4.1 VERPLICHTINGEN VAN SPELERS EN VERENIGINGEN
Artikel 4.1.1
Door inschrijving als lid van de RBB zijn de verenigingen en haar spelers verplicht om:
a. desgevraagd op eerste verzoek volledige en juiste inlichtingen en opgaven te verstrekken aan
het bestuur, dan wel aan een door het bestuur aangewezen commissie of persoon;
b. zich ter gelegenheid van een wedstrijd, hetzij vóór, hetzij gedurende, hetzij na de wedstrijd of
evenement behoorlijk te gedragen en zich te houden aan de in het etablissement geldende
regels;
c. natuurlijke personen (spelers) en verenigingen (leden), de gezondheid van aan wedstrijden
deelnemende spelers niet te schaden, alsook te bevorderen dat aan wedstrijden deelnemende
spelers zoveel mogelijk onder gelijkwaardige omstandigheden zich met elkaar kunnen meten,
waarbij noch voorafgaand noch tijdens een wedstrijd de door een deelnemende speler te
verrichten prestatie opzettelijk of onbewust wordt beïnvloed;
d. zich te onthouden van verbaal commentaar en beledigende bewoordingen tegen spelers en de
verantwoordelijke personen van het etablissement alwaar een wedstrijd wordt gehouden.
Artikel 4.1.2.
Bij alle wedstrijden dient de voorgeschreven biljartkleding te worden gedragen.
De RBB-kleding bestaat uit een, bij voorkeur zwarte trui of blouse voorzien van een clubembleem
aan de hartzijde.
Afwijkende kleuren zijn toegestaan maar dan wel voor het hele team.
Geadviseerd wordt eventuele sponsoremblemen, in zijn totaliteit, niet groter te laten zijn dan het
gebruikte clubembleem en deze sponsoruitingen alleen op de mouwen te bevestigen.
Artikel 4.1.3
Spelers die zonder opgaaf van geldige reden, wegblijven bij de persoonlijke wedstrijden, dan wel op
enigerlei andere wijze de normale organisatie hinderen worden uitgesloten van verdere deelname
aan de persoonlijke wedstrijden van het lopende EN van het daaropvolgende seizoen.
Artikel 4.1.4

(vervallen)

Artikel 4.1.5
De spelers c.q. teams die zich laten inschrijven voor deelname aan persoonlijke kampioenschappen,
dan wel aan een van de teamcompetities, zijn onvoorwaardelijk gehouden om te spelen op de data
en tijden die door de betrokken organisatie daarvoor zijn vastgesteld.
Afmeldingen dienen te geschieden bij de betrokken wedstrijdleider EN bij het speellokaal.
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Artikel 4.1.6
Op het verzoek van speler(s) om in een bepaalde finale op bepaalde tijden wel of niet te spelen
behoeft niet te worden ingegaan, indien een dergelijk verzoek niet reeds op het inschrijfformulier is
vermeld.
Artikel 4.1.7
Tijdens het spelen van wedstrijden voor persoonlijke kampioenschappen of daarmee vergelijkbare
wedstrijden kan een beroep gedaan worden op de spelers om de organisatie te assisteren indien de
behoefte dan wel de vraag zich voordoet.
Artikel 4.1.8
Arbiter en schrijver mogen niet in een persoon belichaamd zijn. Het arbitreren mag uitsluitend door
leden van RBB verenigingen gebeuren.
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Paragraaf 4.2 PERSOONLIJKE KAMPIOENSCHAPPEN
Artikel 4.2.1
Behoudens bijzondere omstandigheden worden de volgende finales ieder jaar georganiseerd door
de wedstrijdleiding van de RBB:
a.
Libre
b.
Bandstoten
c.
Driebanden
Artikel 4.2.2
1.
2.

3.
4.

5.

Alleen leden die voorkomen op de spelerslijst van het lopende seizoen mogen uitkomen in de
persoonlijke wedstrijden, mits zij een aantoonbaar RBB-gemiddelde (minimaal 4 wedstrijden)
kunnen overleggen.
Spelers die inschrijven voor een spelsoort en het laatste seizoen niet aan de competitie in
deze spelsoort hebben deelgenomen, worden ingedeeld aan de hand van het vaste
gemiddelde van de teamcompetitie van het lopende seizoen in de spelsoort waaraan zij wel
hebben deelgenomen, dus op het gemiddelde in de competitie op het moment van
inschrijven.
Omrekening naar een gemiddelde voor de spelsoort waarvoor zij inschrijven vindt plaats op
basis van de omrekentabel in paragraaf 4.8 van dit wedstrijdreglement.
Spelers die in de veteranenafdeling spelen, worden indien zij geen libre gemiddelde hebben
voor die spelsoort ingedeeld op grond van het gemiddelde dat zij hebben behaald bij de RBB
Distelbokaal en de Jan van Boom-bokaal. Hebben zij daaraan niet deelgenomen, dan worden
zij ingedeeld op grond van lid 2 en 3 van dit artikel.
Indien geen recent RBB-gemiddelde bekend is, bepaalt het bestuur – op basis van bekende
gegevens - op welk aanvangsgemiddelde de speler wordt ingedeeld.

.
Artikel 4.2.3
1.
2.
3.

De Bondswedstrijdleider rangschikt vooraf alle spelers qua speelsterkte.
In lokalen waar twee biljarts beschikbaar zijn kan een finale met 8 deelnemers worden
gespeeld en in een lokaal waar slechts een biljart beschikbaar is met 6 deelnemers.
Het bestuur is gerechtigd om spelers, van wie redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij
sterker driebanden spelen, in een hogere klas in te delen.

Artikel 4.2.4
Inschrijving van spelers dient te geschieden door het invullen van het door de Bond verstrekte
inschrijfformulier.
De inschrijvingstermijn dient minstens 14 dagen open te staan.
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Artikel 4.2.5
De wedstrijdleider dient er voor te zorgen dat iedere aangesloten vereniging tijdig een inschrijfformulier ontvangt.
Toezending hiervan en alle verdere correspondentie het wedstrijdwezen betreffende gaat naar het
contactadres van de vereniging.
Ieder jaar dient elke vereniging een adres op te geven waarheen alle correspondentie wordt
gezonden. Wordt geen adres opgegeven dan wordt alles naar het clublokaal gestuurd.
Artikel 4.2.6
Op het inschrijfformulier dient een sluitingsdatum te worden vermeld.
Het is de wedstrijdleider niet toegestaan hiervan af te wijken.
Artikel 4.2.7
Een inschrijving is alleen rechtsgeldig als:
A.
Het inschrijfformulier tijdig, dus uiterlijk op de sluitingsdatum is binnengekomen bij de
Bondspenningmeester.
B.
Wanneer het inschrijfgeld tijdig is bijgeschreven op de bankrekening van de RBB
Overtreding van een van beide punten maken de inschrijving ongeldig.
Artikel 4.2.8
Het is de wedstrijdleider toegestaan in overleg met het Bestuur een finale “vol” te maken, wanneer
er te weinig inschrijvingen zouden zijn binnengekomen.
Alleen in dit geval behoeft de inschrijvingstermijn door de betrokken speler(s) niet in acht worden
genomen, Het verschuldigde inschrijfgeld dient echter wel betaald te worden.
Artikel 4.2.9
In overleg met het Bestuur dient de wedstrijdleider de diverse inschrijvingen te controleren en
indien nodig te corrigeren.
Artikel 4.2.10
De lokalen voor finales worden zoveel mogelijk bij toerbeurt aangewezen door het Bestuur.
Het slecht organiseren van een finale of het niet of nauwelijks inschrijven van leden voor de
persoonlijke kampioenschappen kan de oorzaak zijn, dat in de toekomst een bepaalde vereniging
minder finales toegewezen krijgt dan verwacht mocht worden.
Artikel 4.2.11
De organiserende verenigingen zijn gehouden de finale af te spelen op de daarvoor aangewezen
dagen en tijden.
Artikel 4.2.12
Voor alle kampioenschappen en verdere Bondswedstrijden zijn alleen de reglementen en bepalingen
van toepassing zoals vastgesteld door de RBB.
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Artikel 4.2.13
De besturen van verenigingen die wedstrijden organiseren zijn voor het goede verloop van deze
wedstrijden aansprakelijk.
Zij mogen deelnemers aan wedstrijden in geen geval meer dan 2 partijen achter elkaar laten spelen,
terwijl een speler niet kan worden verplicht meer dan 3 partijen op een avond te spelen.
Artikel 4.2.14
Een kampioenschap wordt slechts dan verspeeld indien het aantal deelnemers minstens 5 bedraagt.
Bij gelijkblijvende kosten mag in de veteranenafdeling een finale met 4 deelnemers worden
gespeeld. Dit artikel zal alleen worden toegepast als de inschrijving erg klein is in een bepaalde klas
of de verschillen in gemiddelde te groot worden. Dit ter beoordeling van de wedstrijdleider.
Artikel 4.2.15
Door de wedstrijdleider wordt het programma voor de eerste speelavond van de finales vastgesteld.
De organiserende vereniging dient er voor te zorgen dat aan dit programma strikt de hand wordt
gehouden.
Bij verhindering dient een speler vooraf te spelen en moet hiervoor zelf afspreken met de
organiserende vereniging en met zijn tegenstander.
Artikel 4.2.16
Voor de volgende speelavonden wordt iedere keer door de organiserende vereniging een
wedstrijdrooster opgesteld volgens het AVE-systeem.
Hierbij zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de werktijden van de betrokken spelers,
(in overleg met alle betrokken spelers) voor zover dit niet het sportieve verloop van de wedstrijden
schaadt.
Artikel 4.2.17
1.
2.
3.

Als matchpuntentelling geldt de 10 puntentelling.
Winnaar is de speler die de meeste matchpunten heeft.
Bij een gelijk aantal matchpunten beslist het hoogste procentueel gemiddelde. Dit geldt
tevens ook voor de verdere rangschikking.

Artikel 4.2.18
Indien een speler tijdens een finale moet uitvallen, om welke reden dan ook, worden alle tegen hem
gespeelde partijen geannuleerd met uitzondering van de hoogste serie.
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Paragraaf 4.3 ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 4.3.1
Iedere speler krijgt bij aanmelding bij de RBB een persoonlijk nummer.
Ook de verenigingen krijgen een eigen nummer.
Aan elke klas in de competitie wordt een wedstrijdnummer toegekend, bestaande uit letters en
cijfers.
Het persoonlijk bondsnummer en wedstrijdnummer dienen bij elke wedstrijd in de daarvoor
bestemde vakken op het wedstrijdformulier te worden ingevuld
Artikel 4.3.2
Speeldagen:
Senioren: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.
Veteranen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.
Artikel 4.3.3
De ingeschreven teams worden in alle afdelingen van hoog naar laag ingedeeld.
Teams van eenzelfde vereniging worden zoveel mogelijk gescheiden ingedeeld mits het totaal
gemiddelde van zo een team dit mogelijk maakt.
Een verschil van 1.00 gemiddeld tussen het laagste bord van een team en het eerste bord van het
daaropvolgende team van dezelfde vereniging is toegestaan.
Grotere verschillen kunnen alleen door het Bestuur met eenparigheid van stemmen worden
toegestaan.
Artikel 4.3.4
Een team waarvan het gemiddelde van bord 1 meer dan 3 maal het totale gemiddelde van de
borden 2 t/m 4 overtreft mag worden ingedeeld in die klas waar de borden 2 t/m 4 thuishoren.
Dit met verwaarlozing van bord 1.
Artikel 4.3.5
Een teamwedstrijd voor de afdeling senioren begint in principe om 19.30 uur en voor de afdeling
veteranen om 13.30 uur.
In verband met werktijden is het toegestaan een andere volgorde aan te houden, maar slechts
alleen na voorafgaande afspraak.
Een bord 4 dat tegen 10 uur binnenkomt zonder voorafgaande waarschuwing behoeft op geen
medewerking te rekenen van de betrokken wedstrijdleider.
Het verwisselen, dus niet het opschuiven, van de bordtegenstanders is alleen toegestaan in
onderling overleg en met toestemming van de Bondswedstrijdleider.
Dit dient daarnaast altijd op het wedstrijdformulier te worden vermeld.
Artikel 4.3.6
Een team speelt steeds met de speler met het hoogste gemiddelde op bord 1 enzovoort.
Bij het spelen met reserves dient er te worden opgeschoven.
Reserves die later dan het aanvangstijdstip van de wedstrijd worden opgeroepen dienen alsnog zo
goed mogelijk op hun plaats te worden gezet.
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Artikel 4.3.7
Een invaller dient om en nabij het gemiddelde te spelen van de speler die hij/zij vervangt. Door het
opschuiven van de borden mag een invaller nooit meer dan 100% spelen boven het gemiddelde van
het vaste bord 1 van dat team. In noodgevallen kan alleen de wedstrijdleiding anders beslissen.
Artikel 4.3.8
1.

2.

Het spelen van 2 partijen door dezelfde speler in eenzelfde wedstrijd is verboden behalve voor
het laagst aanwezige bord van elk verenigingsteam.
Bij het spelen van een dubbele partij wordt het aantal caramboles van de betrokken speler
voor de invalpartij met 10% verhoogd, afgerond naar boven op hele caramboles.
Per team zijn maximaal 2 reserves toegestaan.
Een eventuele "dubbele" speler wordt in zijn 2e partij als reserve aangezien.
Wanneer een van de spelers om gezondheidsredenen geen dubbele partij kan spelen mag in
de veteranenafdeling, nadat voorafgaand aan de competitie hiervoor toestemming van het
bestuur is verkregen, het een na laagst aanwezige bord een dubbele partij spelen.

Artikel 4.3.9
Bij verkeerd invallen wordt de uitslag door de wedstrijdleider gecorrigeerd.
Dit gebeurt ook wanneer uitgegaan is van een verkeerd aantal caramboles.
Artikel 4.3.10
In overleg met de tegenstander mag een partij in een competitie vooraf worden gespeeld.
De speler die vooruit wenst te spelen dient hiervoor persoonlijk contact op te nemen met zijn
tegenstander en verder alles te regelen met de betrokken lokaalhouder. Deze afspraken dienen
tijdig te worden gemaakt.
Artikel 4.3.11
Het achterop spelen van een wedstrijd is niet toegestaan, tenzij na onderling overleg en goedkeuring
van de wedstrijdleiding. Het opschuiven in eenzelfde week wordt niet als zodanig beschouwd.
Artikel 4.3.12
Spelers die in verschillende biljartorganisaties en in dezelfde discipline uitkomen worden ingedeeld
naar het hoogst behaalde moyenne van die organisaties.
De betrokken spelers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het juist opgeven van dit hoogste
gemiddelde.
Blijkt bij controle dat men onjuist is opgegeven dan worden de matchpunten teruggerekend en
krijgen alle gedupeerde spelers, in matchpunten, schadeloosstelling.
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Artikel 4.3.13
Bij nieuwe spelers, dit zijn alle spelers die in het voorgaande seizoen geen of niet voldoende partijen
hebben gespeeld in de teamcompetitie, wordt na vier partijen het vaste gemiddelde bepaald.
Bij verhoging of verlaging van een gemiddelde kan een correctie in de matchpunten van de speler
worden toegepast. Van een vereniging die een nieuwe speler opgeeft wordt verwacht dat deze zo
goed mogelijk wordt geschat op zijn/haar gemiddelde.
Artikel 4.3.14
Het gemiddelde van een speler in een van de RBB-competities wordt jaarlijks aangepast.
Artikel 4.3.15
Het is onder de volgende voorwaarden toegestaan om tegelijkertijd in meer dan één competitie
binnen de RBB mee te spelen.:
a.
het spelen in meerdere competities mag nooit leiden tot overlast voor de tegenstander, zoals
het verzetten van wedstrijden, later komen of eerder weg moeten vanwege het spelen in
twee competities.
b.
het is daarom niet toegestaan om met meerdere spelers uit één team in een andere spelsoort
in één team aan de competitie deel te nemen;
c.
spelen in twee verenigingen mag niet tegelijkertijd in dezelfde spelsoort in dezelfde
competitie, Dit zou er in theorie toe kunnen leiden dat je je eigen tegenstander bent.
d.
problemen die toe te schrijven zijn aan het tegelijkertijd in twee competities spelen zullen
worden gezien als een overtreding en kunnen worden bestraft met uitsluiting voor de rest de
competitie van zowel de speler, als het team waarmee de problemen zijn veroorzaakt.
Bovenstaande restricties zijn niet van toepassing voor spelers die tegelijkertijd in een team in zowel
de senioren- als de veteranencompetitie spelen.
Artikel 4.3.16
De Matchpuntentelling wordt jaarlijks op de ledenvergadering vastgesteld.
Artikel 4.3.17
Van elke teamcompetitiewedstrijd dient door de thuisclub een bondswedstrijdformulier te worden
ingevuld.
Het wedstrijdformulier wordt voor akkoord ondertekend door beide teamleiders.
De uitspelende vereniging ontvang een kopie.
Artikel 4.3.18
De teamleider van het thuisspelende vereniging, of een van de andere daartoe geautoriseerde
spelers voert de wedstrijduitslag zo snel mogelijk in op Biljartpoint.
De wedstrijdformulieren en kopieën dienen tot 6 weken na afloop van de competitie te worden
bewaard door de teamleiders.
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Artikel 4.3.19
Iedere speler is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn nummer en het juiste aantal te behalen
caramboles.
Iedere teamleider is verantwoordelijk voor het juist invullen van wedstrijdnummers op het
wedstrijdformulier.
Artikel 4.3.20
Bij niet op komen dagen van een team of individuele tegenstander wordt de wedstrijd of partij als
gewonnen beschouwd en krijgt men het volle aantal matchpunten.
Artikel 4.3.21 Sancties
Bij overtreding van het wedstrijdreglement is de sanctieregeling van toepassing.
Artikel 4.3.22 Toernooien
Toernooien georganiseerd door verenigingen die zijn aangesloten bij de RBB kunnen slechts onder
auspiciën van de RBB worden verspeeld als zij voldoen aan de volgende voorwaarden:
a.
Zogenaamde vrije teams, teams waarin 2 spelers uitkomen wiens gemiddelde niet bekend is
bij de wedstrijdleiding dienen in een aparte klas te worden ondergebracht.
b.
De uitslagen van de gespeelde partijen dienen te kunnen worden gecontroleerd door de
Bondswedstrijdleider.
c.
De inkomsten van een dergelijk toernooi dienen te kunnen worden gecontroleerd door de
Bondspenningmeester.
d.
Teams van de organiserende vereniging, of samengestelde teams waarin meer dan 2 spelers
van de organiserende vereniging zijn opgenomen mogen alleen in de vrije klasse uitkomen,
met uitzondering van een z.g. nederlaagtoernooi.
e.
Een toernooi mag op geen enkele manier de normale gang van zaken in de team- of
persoonlijke competities belemmeren.
f.
Het is bestuursleden van de RBB niet toegestaan, in hun functie als bestuurslid, bij andere dan
onder auspiciën van de RBB gespeelde toernooien, prijzen uit te reiken.
Artikel 4.3.23
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Bestuur naar goed vermogen.
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Paragraaf 4.4 LIBRECOMPETITIE
Artikel 4.4.1
De librecompetitie van de RBB start ieder jaar na de vakantieperiode en omvat minstens 14
wedstrijden voor ieder team.
Artikel 4.4.2
De aanvangsdrempel voor nieuwe spelers in de libre competitie is voor de Senioren- en
Veteranenafdeling 33 caramboles.
Het minimum aantal te behalen caramboles voor spelers met een vast gemiddelde bedraagt 19.

Paragraaf 4.5 DRIEBANDENCOMPETITIE
Artikel 4.5.1
Iedereen speelt 50 x zijn driebandengemiddelde naar boven afgerond op hele caramboles.
De aanvangsdrempel voor nieuwe spelers, in alle klassen, is gesteld op 15 caramboles.
Spelers waarvan geen driebandengemiddelde bekend is worden ingedeeld aan de hand van hun
libre gemiddelde van het lopende seizoen. (zie omrekentabel paragraaf. 4.9)
Het minimum aantal caramboles in de driebandencompetitie is voor de hoogste klas 18.
Voor de daaropvolgende klas 15 caramboles.
In de overige klassen geldt een minimum van 11 caramboles.
Deze regeling geldt ook voor eventuele invallers.

Paragraaf 4.6 BANDSTOOTCOMPETITIE
Artikel 4.6.1
De aanvangsdrempel voor nieuwe spelers in alle klassen is gesteld op 16 caramboles.
Voor spelers die nog nooit meededen aan de bandstootcompetitie wordt via hun libre gemiddelde
een bandstootgemiddelde vastgesteld volgens de omrekentabel in paragraaf 4.8.
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Paragraaf 4.7 BARRAGEREGLEMENT
Artikel 4.7.1
Eindigen twee teams in een teamcompetitie gelijk op de eerste plaats dan wordt er een
barragepartij gespeeld (in principe) op het biljart van het 3e aankomende team.
Artikel 4.7.2
In deze wedstrijd wordt gespeeld met het gemiddelde dat in de afgelopen competitie is gehanteerd.
Mocht deze wedstrijd gelijk eindigen dan worden alle matchpunten die in deze barragepartij tegen
elkaar zijn gehaald eerst in duizendste nauwkeurig herrekend.
Mocht dit ook gelijk zijn dan worden de 2 wedstrijden uit de competitie die beide teams tegen elkaar
speelden, in duizendste nauwkeurig uitgerekend.
Artikel 4.7.3
Mochten drie teams gelijk eindigen dan wordt er geen barrage gespeeld maar worden gelijk alle
matchpunten die deze teams tegen elkaar speelden in de competitie tot in duizendste nauwkeurig
herrekend.
Artikel 4.7.4
Voor de verdere volgorde van aankomst wordt evenzo gehandeld. Dus geen barrage.
Artikel 4.7.5
Dit barragereglement geldt voor zowel de Senioren-, Veteranen-, Bandstoot en de Driebandencompetitie.
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Paragraaf 4.8 INTERVALLEN EN OMREKENTABELLEN
Libre-interval afdeling senioren en veteranen
0,00 t/m 0,20 15 car.
4,00 t/m 4,24 100 car.
0,21 t/m 0,30 17 car.
4,25 t/m 4,49 105 car.
0,31 t/m 0,40 19 car.
4,50 t/m 4,74 110 car.
0,41 t/m 0,50 21 car.
4,75 t/m 4,99 115 car.
0,51 t/m 0,60 24 car.
5,00 t/m 5,24 120 car.
0,61 t/m 0,74 27 car.
5,25 t/m 5,49 125 car.
0,75 t/m 0,90 29 car.
5,50 t/m 5,74 130 car.
0,91 t/m 0,99 31 car.
5,75 t/m 5,99 135 car.
1,00 t/m 1,12 33 car.
6,00 t/m 6,24 139 car.
1,13 t/m 1,24 36 car.
6,25 t/m 6,49 143 car.
1,25 t/m 1,37 38 car.
6,50 t/m 6,74 146 car.
1,38 t/m 1,49 41 car.
6,75 t/m 6,99 150 car.
1,50 t/m 1,62 43 car.
7,00 t/m 7,24 154 car.
1,63 t/m 1,74 46 car.
7,25 t/m 7,49 158 car.
1,75 t/m 1,87 48 car.
7,50 t/m 7,74 164 car.
1,88 t/m 1,99 51 car.
7,75 t/m 7,99 168 car.
2,00 t/m 2,12 54 car.
8,00 t/m 8,24 172 car.
2,13 t/m 2,24 56 car.
8,25 t/m 8,49 176 car.
2,25 t/m 2,37 59 car.
8,50 t/m 8,74 180 car.
2,38 t/m 2,49 61 car.
8,75 t/m 8,99 184 car.
2,50 t/m 2,62 64 car.
9,00 t/m 9,24 188 car.
2,63 t/m 2,74 66 car.
9,25 t/m 9,49 192 car.
2,75 t/m 2,87 69 car.
9,50 t/m 9,74 196 car.
2,88 t/m 2,99 72 car.
9,75 t/m 9,99 200 car.
3,00 t/m 3,12 75 car.
3,13 t/m 3,24 78 car.
Verder stijgend per Interval van
3,25 t/m 3,37 82 car.
1.00 gemiddeld of een gedeelte
3,38 t/m 3,49 85 car.
daarvan met 18 caramboles tot
3,50 t/m 3,62 88 car. een maximum van 500 caramboles
3,63 t/m 3,74 91 car.
3,75 t/m 3,87 94 car.
3,88 t/m 3,99 97 car.
.

.
.
.
.
.
.
.

Omrekentabel libre - driebanden:
Libregemiddelde
0,00 – 1,12
1,13 – 1,37
1,38 – 1,62
1,63 – 1,87
1,88 – 2,00
2,01 – 2,49
2,50 en hoger

car
33
36 – 38*
41 - 43*
46 – 48*
48 – 51*
54 – 61*
64 of meer*

driebandengemiddelde
0,200 – 0,259
0,226 – 0,299
0,300 - 0,349
0,350 – 0,399
0,400 – 0,449
0,450 – 0,549
0,550 en hoger

car
15
15
16 – 17 – 18*
18 -19 -20*
21 – 22 – 23 *
23 – 24 – 25 – 26 – 27 -28*
28 en hoger*

* indeling door wedstrijdleiding op basis van een zo reëel mogelijke inschatting
.
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Omrekentabel libre - bandstoten
Libre gemiddelde
0,00 - 0,40
0.41 - 0.50
0,51 - 0,60
0,61 - 0,70
0,71 - 0,80
0,81 - 0,90
0,91 - 1,00
1,01 - 1,10
1,11 - 1,20
1,21 - 1,31
1,32 - 1,40
1,41 - 1,50
1,51 - 1,75
1,76 - 1,90
1,91 - 2,05
2,06 - 2,20
2,21 - 2,35
2,36 - 2,50
2,51 - 2,65
2,66 - 2,80
2,81 - 3,10
3,11 - 3,40
3,41 - 3,70
3,71 - 4,00
4,01 - 4,30
4,31 - 4,60
4,61 - 5,20
5,21 - 5,80
5,81 - 6,40
6,41 - 7,00
7,01 - 8,00
8,01 - 9,00
9,01 - 10,00
10,01 - 12,00
12,01 - 14,00
14,01 - 18,00
18,01 - 22,00
22,01 - 28,00
28,01 - 34,00
34,01 - 42,00
42,01 - 50,00
50,01 - 60,00
60,01 - 70,00
70,01 - 85,00
85,01 - 100,00

Bandstoot gemiddelde
0,00 - 0,30
0,31 - 0.38
0,39 - 0,45
0,46 - 0,52
0,53 - 0,59
0,60 - 0,66
0,67 - 0,73
0,74 - 0,80
0,81 - 0,88
0,89 - 0.96
0.97 - 1,04
1.05 - 1,12
1,13 - 1,20
1,21 - 1,28
1,29 - 1,36
1,37 - 1,44
1,45 - 1,52
1,53 - 1,60
1,61 - 1,68
1,69 - 1,76
1,77 - 1,84
1,85 - 1.94
1.95 - 2,04
2,05 - 2,14
2,15 - 2,24
2,25 - 2,34
2,35 - 2,44
2,45 - 2,54
2,55 - 2,64
2,65 - 2,74
2,75 - 2,84
2,85 - 2.94
2,95 - 3,04
3,05 - 3,19
3,20 - 3,39
3,40 - 3,59
3,60 - 3,79
3,80 - 3,99
4.00 - 4,29
4,30 - 4,59
4,60 - 4,89
4,90 - 5,19
5,20 - 5,59
5,60 - 5,99
6,00 - 7,00

caramboles
12 car.
14 car.
16 car.
18 car.
20 car.
22 car.
24 car.
26 car.
28 car.
30 car.
32 car.
34 car.
36 car.
38 car.
40 car.
42 car.
44 car.
46 car.
48 car.
50 car.
52 car.
54 car.
56 car.
58 car.
60 car.
62 car.
64 car.
66 car.
68 car.
70 car.
72 car.
74 car.
76 car.
78 car.
80 car.
82 car.
84 car.
86 car.
90 car.
95 car.
100 car.
110 car.
120 car.
130 car.
140 car.
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Tabel driebanden
Moyenne van – t/m
0,000 – 0,220
0,221 – 0,240
0,241 – 0,260
0,261 – 0,280
0,281 – 0,300
0,301 – 0,320
0,321 – 0,340
0,341 – 0,360
0,361 – 0,380
0,381 – 0,400
0,401 – 0,420
0,421 – 0,440
0,441 – 0,460
0,461 – 0,480
0,481 – 0,500
0,501 – 0,520
0,521 – 0,540
0,541 – 0,560
0,561 – 0,580
0,581 – 0,600
0,601 – 0,620
0,621 – 0,640
0,641 – 0,660
0,661 – 0,680
0,681 – 0.700
0,701 – 0,720
0,721 – 0,740
0,741 – 0,760
0,761 – 0,780
0,781 – 0,800
0,801 – 0,820
0,821 – 0,840
0,841 – 0,860
0,861 – 0,880
0,881 – 0,900
0,901 – 0,9200
0,921 – 0,9400
0,941 – 0,9600
0,961 – 0,9800
0,981 – 1,0000
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caramboles
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
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HOOFDSTUK 5

TOERNOOIEN EN EVENEMENTEN

Paragraaf 5.1 REGLEMENT JAN VAN DEN BOOM-BOKAAL
Artikel 5.1.1
Er wordt gespeeld onder de reglementen van de RBB
Artikel 5.1.2
Deelname staat open voor alle RBB leden die in de veteranenafdeling spelen.
Onder veteranen worden verstaan degenen die 55 jaar of ouder zijn dan wel degenen aan wie
dispensatie is verleend om in de veteranenafdeling te mogen uitkomen.
Artikel 5.1.3
Er wordt gespeeld volgens het knock-out systeem.
Vanuit de eerste ronde kan een aantal beste verliezers worden geplaatst voor de 2e ronde om tot
een veelvoud van 8 deelnemers te komen volgens het 10 puntensysteem + procentueel gemiddelde.
Artikel 5.1.4
1.
2.
3.

De berekening van het aantal te behalen caramboles is gebaseerd op het laatst bekende
gemiddelde van het lopende seizoen van de desbetreffende speler. Heeft deze speler in het
lopende seizoen niet gespeeld dan wordt het laatst bekende gemiddelde gehanteerd.
Wanneer een speler geen bekend competitiegemiddelde heeft, wordt hij ingedeeld op het
gemiddelde, dat hij het voorgaande jaar in de Jan van den Boom-bokaal, bij de Distelbokaal
en/of de persoonlijke kampioenschappen heeft gespeeld.
Wanneer ook dat gemiddelde ontbreekt, wordt hij vanuit de spelsoort waarin hij wel een vast
gemiddelde heeft op basis van omrekentabel in paragraaf 4.8 van dit reglement zo goed
mogelijk op een gemiddelde ingedeeld.

Artikel 5.1.5
Bij partijen die gelijk eindigen, remise, worden penalty’s genomen. Dit houdt in dat beide spelers van
acquit gaan. Hiervoor zal opnieuw getrokken dienen te worden. Wanneer beide spelers niet scoren
wordt het nemen van de penalty’s herhaald. Dit kan en mag tot vijfmaal gedaan worden. Wanneer
beide spelers dan nog niet gescoord hebben zal de partij opnieuw gespeeld worden met een kwart
van het aantal caramboles van de normale partij, afgerond naar boven. Wordt er echter door een
van de spelers gescoord bij het penalty nemen en de andere speler scoort niet, dan heeft de speler,
die gescoord heeft, gewonnen.
Wordt er door beide spelers gescoord dan wordt er gekeken naar het procentueel gemiddelde van
het aantal gemaakte caramboles om te bepalen wie gewonnen heeft
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Artikel 5.1.6
De deelnemers dienen een kwartier voor aanvang aanwezig te zijn. De wedstrijden in de eerste
ronde worden vastgesteld op basis van de loting.
De loting bepaalt tevens de volgorde waarin de wedstrijden zullen worden gespeeld. Wie het eerst
uit de bus komt speelt ook het eerst.
Artikel 5.1.7
Op de slotmiddag spelen de finalisten eerst 2 halve finales. Wie tegen wie speelt wordt door het lot
bepaald. Hierna volgt de wedstrijd voor de 3e en 4e plaats. Tenslotte wordt de finalepartij gespeeld.
Artikel 5.1.8
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de veteranenwedstrijdleider naar eigen inzicht.
Deze beslissingen zijn bindend en beroep daartegen is niet mogelijk.
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Leidraad voor de Jan van den Boom-bokaal
De speeldagen voor de Jan van den Boom-bokaal zijn altijd op vrijdagmiddag.
In principe zal het gemiddelde waarmee de eerste wedstrijd is gespeeld gelden voor het gehele
toernooi. In de meeste gevallen hebben de deelnemers al een vast gemiddelde. Mocht er echter
iemand meedoen die geen vast gemiddelde heeft en tijdens het toernooi wel een vast gemiddelde
heeft gekregen, wat is vermeld op het wijzigingsblad van de RBB-competities, dan zal dat nieuwe
gemiddelde worden aangehouden. Als een speler uitvalt en een reserve wordt opgeroepen zal deze
reserve op de plaats van de uitgevallen speler komen te staan.
Voor de 1e speelronde zal altijd worden geloot tegen wie men speelt. Als de lijst met namen
gepubliceerd wordt staat degene die met wit zal gaan spelen als eerste genoemd. Dit omdat zijn
naam bij de loting als eerste is getrokken.
Winnaars plaatsen zich rechtstreeks voor de tweede ronde.
Het aantal spelers in de 2e ronde wordt aangevuld met de beste verliezers tot een aantal van 32
spelers bij een aantal inschrijvingen tussen 32 en 64. Mocht dit niet mogelijk zijn door meer dan 64
of minder dan 32 inschrijvingen kan het bestuur van deze de regel afwijken om tot een juist aantal
spelers te komen voor de volgende speelronde.
Voor de 2e speelronde wordt de volgorde van spelen gebaseerd op de uitslag van de 1e ronde. Dan
zal de nummer 1 tegen de 32 spelen en nummer 2 tegen nummer 31 enz. Verder zullen als er op
twee plaatsen gespeeld moet worden, de even partijen en de oneven partijen bij elkaar geplaatst
worden. Er dient getrokken te worden wie er begint.
Voor de 3e ronde wordt er gespeeld op basis van de uitslag van de 2e ronde. Dan zal de nummer 1
spelen tegen nummer 16 en de nummer twee tegen nummer 15 enz. Er dient getrokken te worden
wie er begint.
De finale van de Jan van den Boom-bokaal wordt gespeeld met 8 spelers. Op de dag zelf zal er geloot
worden wie tegen wie zal spelen. Voor aanvang van de partij zal er getrokken worden wie er zal
moeten beginnen. De vier (4) winnaars gaan door naar de halve finale. De verliezers vallen af.
In de halve finale zal er gespeeld worden in volgorde van het procentueel gemiddelde van de eerder
gespeelde partijen. Dus de nummer 1 tegen nummer 4 en de nummer 2 tegen nummer 3. Wie de
partij zal beginnen zal door middel van trekken bepaald worden.
De beide winnaars van de halve finale zullen de finale spelen en de beide verliezers spelen om de 3e
en 4e plaats. Ook hier zal getrokken worden wie er begint.
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Paragraaf 5.2 REGLEMENT LAMBREGTSBOKAAL
Artikel 5.2.1
Inschrijving staat open voor alle senioren-libre-teams.
Ook gelegenheidsteams, samengesteld uit spelers van verschillende teams/verenigingen met een
vast competitiegemiddelde kunnen zich inschrijven.
Artikel 5.2.2.a
De Lambregtsbokaal wordt gespeeld met viertallen om een Wisselbokaal. Iedere vereniging mag
zoveel teams inschrijven als mogelijk is. Ook gelegenheidsteams, samengesteld uit spelers van
verschillende teams/verenigingen met een vast gemiddelde, kunnen zich inschrijven.
Artikel 5.2.2.b
Er wordt gespeeld met viertallen.
Ieder team bestaat uit vier (4) vaste spelers. Er mogen maximaal vier (4) reservespelers worden
opgegeven.
Er wordt gespeeld in volgorde van speelsterkte.
Alleen de ingeschreven spelers en reservespelers zijn gerechtigd om te spelen en mogen niet
worden ingeschreven voor een ander team dat uitkomt in de Lambregtsbokaal.
Per wedstrijd mogen er niet meer dan twee (2) reservespelers worden opgesteld. Als het aantal van
vier (4) spelers niet gehaald wordt, zal de speler uit het vaste team met het laagste gemiddelde
dubbel moeten spelen.
Voor het dubbel spelen geldt de regel genoemd in artikel 4.3.8 van paragraaf 4.3 ALGEMENE
BEPALINGEN.
Artikel 5.2.3
De kampioensteams zijn – indien het aantal inschrijvingen dat rechtvaardigt - vrijgesteld van de
eerste ronde.
Artikel 5.2.4
Deze wedstrijden worden gespeeld naar het gemiddelde dat in de afgelopen competitie is
gehanteerd.
Voor aantal te behalen caramboles zie RBB-interval.
Artikel 5.2.5
In de eerste ronde worden de teams bij loting paarsgewijs tegen elkaar geplaatst.
In een uit- en een thuiswedstrijd wordt de winnaar bepaald.
Het eerst uitgelote team speelt eerst thuis.
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Artikel 5.2.6
Mocht een wedstrijd gelijk eindigen dan worden de matchpunten (10 puntentelling) eerst in
duizendste nauwkeurig berekend zonder afronding.
Is ook dit gelijk dan gaat dat team over dat de meeste partijen heeft gewonnen.
Is ook dit gelijk dan beslist de hoogste serie.
Artikel 5.2.7
De winnaars uit de eerste ronde en alle kampioensteams worden in de 2e ronde paarsgewijs tegen
elkaar geplaatst en spelen wederom een uit- en een thuiswedstrijd.
Het eerst uitgelote team speelt eerst thuis.
Artikel 5.2.8
In de 3e ronde, de zogenaamde tussenronde, worden zoveel wedstrijden uitgeloot als nodig is om
het getal van 4 of 8 teams te bereiken.
Een team kan slechts eenmaal vrijloten.
Artikel 5.2.9
Afhankelijk van het aantal inschrijvingen wordt er eventueel een 4e ronde gespeeld om tot 4
finalisten te komen.
Artikel 5.2.10
1.
2.

In een door het bestuur aan te wijzen lokaal spelen de 4 overblijvende teams op
vrijdagavond hun halve finale. De strijd om de 3e en 4e plaats en de finale worden
zaterdagmiddag afgewerkt.
Bij afmelding van een team dat zich heeft geplaatst voor de halve finale, wordt de beste
verliezer van de kwartfinale toegevoegd.
Wanneer dit team in een eerdere ronde ook als beste verliezer was toegevoegd, wordt het
daaropvolgende team opgeroepen

Artikel 5.2.11
Bij toerbeurt zal het finalelokaal(lokalen) worden toegewezen door het bestuur.
De vereniging(en) in het lokaal(lokalen)gevestigd dienen voor de organisatie van de eindstrijd zorg te
dragen.
Mocht besloten worden tot het aanwijzen van 2 lokalen dan wordt vooraf bekend gemaakt waar de
finalewedstrijd wordt verspeeld.
In het 2e lokaal vindt dan vrijdagavond de loting voor de 2 halve finales plaats.
Artikel 5.2.12
Als een team de halve finale bereikt en de eindstrijd vindt plaats in 2 lokalen waarvan een biljart de
clubtafel is, dan speelt dit team zijn halve finale in het andere lokaal.
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Artikel 5.2.13
Het winnende team ontvangt de Lambregts wisselbeker voor een jaar.
Deze wisseltrofee dient steeds eind januari van het volgende jaar te worden ingeleverd bij de
betrokken wedstrijdleider.
Artikel 5.2.14
De 4 eerst aankomende teams ontvangen blijvende herinneringen.
Artikel 5.2.15
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleider.
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Paragraaf 5.3 REGLEMENT DISTELBOKAAL
Artikel 5.3.1
De Distelbokaal wordt gespeeld met viertallen om een Wisselbokaal. Iedere vereniging mag zoveel
teams inschrijven als mogelijk is. Ook gelegenheidsteams, samengesteld uit spelers van verschillende
teams/verenigingen met een vast gemiddelde, kunnen zich inschrijven.
Artikel 5.3.2
Er wordt gespeeld met viertallen.
Ieder team bestaat uit vier (4) vaste spelers. Er mogen maximaal vier (4) reservespelers worden
opgegeven.
Er wordt gespeeld in volgorde van speelsterkte.
Alleen de ingeschreven spelers en reservespelers zijn gerechtigd om te spelen en mogen niet
worden ingeschreven voor een ander team dat uitkomt in de Distelbokaal.
Per wedstrijd mogen er niet meer dan twee (2) reservespelers worden opgesteld. Als het aantal van
vier (4) spelers niet gehaald wordt, zal de speler uit het vaste team met het laagste gemiddelde
dubbel moeten spelen.
Voor het dubbel spelen geldt de regel genoemd in artikel 4.3.8 van paragraaf 4.3 ALGEMENE
BEPALINGEN.
Artikel 5.3.3
Er mogen alleen spelers meedoen die:
a.
lid zijn van de RBB
b.
55 jaar of ouder zijn
c.
die jonger zijn dan 55 jaar en dispensatie kregen omdat zij vanwege arbeidsongeschiktheid
niet meer aan het arbeidsproces deelnemen
Artikel 5.3.4
1. De wedstrijden worden gespeeld naar het gemiddelde dat in de afgelopen competitie is
gehanteerd.
2. Wanneer een speler in een team wordt opgesteld die geen bekend competitiegemiddelde
heeft, wordt hij ingedeeld op het gemiddelde, dat hij het voorgaande jaar in de Distelbokaal,
Jan van den Boom-bokaal, en/of de persoonlijke kampioenschappen heeft gespeeld.
3. Wanneer ook dat gemiddelde ontbreekt, wordt hij vanuit de spelsoort waarin hij wel een
vast gemiddelde heeft op basis van omrekentabel in paragraaf 4.8 van dit reglement zo goed
mogelijk op een gemiddelde ingedeeld.
Artikel 5.3.5
Na sluiting van de inschrijvingstermijn wordt geloot welke teams tegen elkaar zullen spelen. Schrijft
een oneven aantal teams in, dan wordt één team vrijgeloot. Dit team speelt in ieder geval wel in de
volgende ronde.
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Artikel 5.3.6
Na loting speelt ieder team een uit- en een thuiswedstrijd. Het team, dat bij loting het eerst uit de
bus komt speelt de eerste wedstrijd thuis. Het team, dat na twee wedstrijden de meeste
matchpunten heeft behaald gaat door naar de volgende ronde. Zijn de matchpunten gelijk dan
worden de punten tot 3 cijfers achter de komma berekend.
Artikel 5.3.7
De wedstrijdleider stelt vast vóór welke datum de wedstrijden gespeeld moeten worden.
Artikel 5.3.8
1. De finale wordt gespeeld met de vier teams die de kwartfinale winnend hebben afgesloten.
2. Bij afmelding van een team dat zich heeft geplaatst voor de halve finale, wordt de beste
verliezer van de kwartfinale toegevoegd.
Wanneer dit team in een eerdere ronde ook als beste verliezer was toegevoegd, wordt het
daaropvolgende team opgeroepen.
Artikel 5.3.9
Als na loting een team zich uit het toernooi terugtrekt, gaat automatisch het team dat tegen hen
moest spelen door naar de volgende ronde.
Artikel 5.3.10
Na loting voor de voorrondes, moeten de teams, met inachtneming van hetgeen daarover in artikel
5.3.6 en 5.3.7 is bepaald, in onderling overleg zelf de data vaststellen waarop zij de wedstrijden
zullen spelen.
Artikel 5.3.11
De finale wordt ieder jaar tussen 15 en 31 augustus gespeeld. De finale zal altijd gespeeld worden in
een lokaliteit welke beschikt over twee biljarts.
Artikel 5.3.12
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleider.
Artikel 5.3.9
Als na loting een team zich uit het toernooi terugtrekt, gaat automatisch het team dat tegen hen
moest spelen door naar de volgende ronde.
Artikel 5.3.10
Na loting voor de voorrondes, moeten de teams, met inachtneming van hetgeen daarover in artikel
5.3.6 en 5.3.7 is bepaald, in onderling overleg zelf de data vaststellen waarop zij de wedstrijden
zullen spelen.
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Artikel 5.3.11
De finale wordt ieder jaar tussen 15 en 31 augustus gespeeld. De finale zal altijd gespeeld worden in
een lokaliteit welke beschikt over twee biljarts.
Artikel 5.3.12
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleider.
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