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Voorwoord
Voor velen is het doorworstelen van Statuten, Huishoudelijke reglementen en Wedstrijdreglementen een vervelende
bezigheid.
Toch kunnen wij, hoe graag wij dat ook zouden willen, absoluut niet zonder.
Reglementen vormen de basis voor een goed en sportief verloop.
Met het publiceren van dit WEDSTRIJDVADEMECUM wordt getracht om u de belangrijkste reglementen van de
Koninklijke Nederlandse Biljart Bond, het District Competitie Reglement op een prettige, beknopte * en vooral leesbare
manier te presenteren.
De opgenomen reglementen zijn bindend binnen het District Groningen - Drenthe. D.w.z. een ieder die in één of andere
competitievorm deelneemt aan wedstrijden georganiseerd door het District Groningen - Drenthe dient zich aan deze
reglementen te conformeren.
Voor zover hierin niet wordt voorzien, dient men de KNBB reglementen te respecteren en te hanteren.
Ieder lid, aangesloten bij de KNBB en in het bijzonder bij het District Groningen – Drenthe, aanvaardt bij het aangaan
van het lidmaatschap deze reglementen.
Indien er in dit geschrift wordt gesproken over “hem, hij of speler” wordt daarmee ook bedoeld: “zij, haar of speelster”.
* Beknopt wil zeggen het meest belangrijke onderdeel c.q. onderdelen van een reglement.
* Voor uitvoerige informatie wordt verwezen naar het KNBB wedstrijd en competitiereglement.

Namens het bestuur KNBB District Groningen – Drenthe,
Bert Schonewille en Harrie Ploeger, wedstrijdleiding.

Roken is in de biljartruimte verboden tijdens wedstrijden van de KNBB
(district Groningen – Drenthe).
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DEEL 1 – DISTRICTSCOMPETITIE
Artikel 001
Teamsamenstellingen
A:

spelsoorten [artikel 7102 KNBB-CR]

Driebanden – groot
Driebanden – klein

Klasse
Klasse

A
B1 en B2

In overleg
In overleg

8
8

Libre – klein

Klasse

C1, C2, C3 en C4

In overleg

8

B:

moyenne en klasse grenzen

Klasse

Moyenne van:

Moyenne tot:

Klasse A

0.200

En hoger

Klasse B1

0.440

En hoger

Klasse B2

0.200

0.560

Klasse C1 kader 38/2

6.50

15.00

Klasse C1 grote hoeken

10.00

15.00

Klasse C1 bandstoten

5.00

En hoger

Klasse C1

3.00

15.00

Klasse C2

2.00

4.00

Klasse C3

1.00

2.40

Klasse C4

0

1.40

Min.
Caramboles
Minimum
caramboles
Minimum
caramboles

15
23

maximaal 75 beurten

Minimum
caramboles

15

maximaal 75 beurten

Minimum
caramboles
Minimum
caramboles
Minimum
caramboles
Minimum
caramboles
Minimum
caramboles
Minimum
caramboles
Minimum
caramboles

145
190
115
75
60
34
12

C:

In een team dat is ingeschreven voor de klasse C1, mogen ook spelers worden opgesteld die het spelsoort kader
en grote hoeken en bandstoten spelen. Per team mag slechts één kader, één grote hoek en één bandstoot speler
worden opgesteld.
Er moet echter één speler libre kleine hoek spelen.

D:

In een team mag ten hoogste 1 speler worden opgesteld die op grond van zijn algemeen gemiddelde behoort tot
een hogere klasse, en ten hoogste 1 speler die op grond van zijn algemeen gemiddelde behoort tot een lagere
klasse. Door het districtbestuur kan dispensatie worden verleend.

E:

Een speler mag in meerdere teams worden ingeschreven. Hij/ zij mag slechts uitkomen in één team in de zelfde
competitie (poule).

F:

Teamwijzigingen dienen schriftelijk te worden opgegeven. De wedstrijdleiding is bevoegd tot het weigeren
hiervan. In geval van weigering zal de wedstrijdleiding mondeling dan wel schriftelijk haar standpunt motiveren.
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Tegen een weigering is geen beroep mogelijk! Voor een teamwijziging dient wel een heffing te worden
betaald.
G:

Nieuwe – tijdens de competitie – opgegeven leden zijn pas speelgerechtigd indien de wedstrijdleiding daarvoor
toestemming heeft verleend
Criterium daarbij is:
1.
Het nieuwe lid moet bij de KNBB zijn aangemeld.
2.
het verloop van de competitie daardoor sportief niet in het gedrang komt.
3.
Op het teamsamenstelling formulier in “Biljartpoint” staat.

Moyennetabellen teams: zie de site van het district
http://www.district-groningendrenthe.nl/Bondsbureau%20TEAMCOMPETITE%20EN%20TABELLEN%202015%2023-05-2015.pdf
Let op! In de B-klassen is het maximaal 75 beurten!

Artikel 002
Teamopstelling
A:
De teamopstelling dient vooraf aan de tegenstanders bekend te worden gemaakt. Dit is om met de juiste
volgorde te spelen.
B:

Iedere teamleider vult zijn eigen team gegevens (opstelling) op het wedstrijdformulier.
De thuisspelende teamleider vult de wedstrijdgegevens in op het wedstrijdformulier en plaatst deze in
Biljartpoint binnen 48 uur.
C:

De teamleider van het thuisspelende team bepaalt in principe de volgorde waarin wordt gespeeld, met dien
verstande dat met “redelijke” wensen van het uitspelende team rekening wordt gehouden.

D:

Het aanvangstijdstip voor ALLE klassen is gesteld op 19.30 uur en zaterdag om 13.00 uur. In onderling overleg
is een ander tijdstip toegestaan.

E;

Indien een team niet aanwezig is, dat wil zeggen niet met minimaal twee spelers,
wordt het team beschouwd als niet te zijn opgekomen.

F:

Overtredingen als gemeld in “E” worden belast met een administratieve heffing. De niet gespeelde wedstrijd
MOET alsnog worden gespeeld.

Artikel 003
Taak Teamleider
A.

De teamleider heeft de verplichting zijn team op correcte wijze aan de tegenstander te presenteren. In geval van
ziekte of verhindering van één der spelers, draagt hij zorg voor het tijdig oproepen van een reserve die eveneens
in dat team staat opgesteld of speelt één speler een dubbelpartij (speler met laagste moyenne).

B.

De teamleider is verantwoordelijk voor zijn team met betrekking tot het naleven van de geldende
kledingvoorschriften, en draagt er zorg voor dat het team uniform gekleed is.
Overtredingen hebben een administratieve heffing tot gevolg.

C:

De teamleider van het thuisspelende team zorgt voor een correct – leesbaar – en volledig ingevuld
wedstrijdformulier. De teamleider van de uitspelende vereniging blijft verantwoordelijk voor de juiste gegevens
van zijn team. (Team, bondsnummers, etc.) Het hieraan niet voldoen heeft een heffing tot gevolg.

D:

De teamleider van het thuisspelende team is verantwoordelijk voor de tellijsten en draagt er zorg voor dat deze
tenminste 21 dagen worden bewaard. Dit in geval dat de wedstrijdleiding het noodzakelijk acht een controle uit
te voeren. Het niet kunnen overleggen van een tellijst c.q tellijsten kan sancties tot gevolg hebben.

E:

De teamleider hoeft het wedstrijdformulier niet meer in te dienen bij de wedstrijdleider, maar dient de gegevens
juist in te voeren in Biljartpoint. De uitspelende teamleider dient het wedstrijdformulier te controleren op
juistheid en na goedkeuring, deze te ondertekenen. De uitspelende teamleider dient ook de gegevens in
Biljartpoint te controleren.
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F.

Indien de wedstrijdgegevens niet correct in biljartpoint ingevoerd zijn, kan de wedstrijdleider deze
gegevens opvragen bij de teamleider van het thuisspelende team. Deze uitslag gegevens dienen in dat
geval, aangeboden te worden aan de wedstrijdleider om de uitslagen te kunnen controleren op juistheid.
Als de gegevens niet correct in Biljartpoint komen te staan wordt het veranderd door de WL Teams.

G.

Na controle van de uitslag gegevens door de wedstrijdleider en de eventuele wijziging brengt de
wedstrijdleider beide partijen op de hoogte van de wijziging binnen biljartpoint. Zodat beide partijen
akkoord kunnen gaan met de uitslag.

F

Zijn de uitslag gegevens niet tijdig ingevoerd in Biljartpoint, dan volgt er een administratieve heffing (zelfde als
te laat inzenden per post). De teamleider krijgt een inlogcode om de uitslag gegevens in te kunnen voeren in het
Biljartpoint systeem.

F:

De thuisspelende teamleider dient de gegevens in te voeren in het Biljartpoint systeem binnen 48 uur
Indienen per e-mail:
h.g.ploeger@hetnet.nl n.v.t.

G:

De wedstrijdleider kan de teamleider verplichten om het wedstrijdformulier naar hem te zenden.
Dit om de gegevens te kunnen controleren.

Artikel 004
Wijziging partijlengte
A: Het aantal te maken caramboles van spelers waarvan geen officieel* gemiddelde bekend is wordt, indien
noodzakelijk, na 4 wedstrijden herzien c.q. aangepast.
De wedstrijdleider heeft het recht eerder in te grijpen en eventueel partijpunten / wedstrijdpunten in mindering te
brengen wanneer hij dat op grond van artikel 7208 CR noodzakelijk acht.
B: Spelers waarvan wel een officieel* gemiddelde bekend is, worden, nadat de eerste competitie helft is gespeeld,
indien noodzakelijk aangepast. Criterium bij een reglementaire verhoging of velaging is dat de betreffende speler
minimaal 4 wedstrijden heeft gespeeld.
C: Heeft een speler het aantal wedstrijden van 4 pas in de 2e competitiehelft gespeeld, dan vindt direct daarna, indien
noodzakelijk, een aanpassing plaats.
*officieel:

Van een officieel gemiddelde is sprake indien 4 of meer partijen in competitieverband zijn gespeeld.
Artikel 005
Het spelen van een dubbelpartij

A: Teams van A, C1, C2, C3, C4, B1 en B2 zijn gerechtigd om maximaal 6 dubbelpartijen te spelen. Per speler mag
dit overigens maar 4 keer, met behoud van het uit deze dubbelpartijen behaalde punten. Het overschrijden van het
aantal dubbelpartijen wordt gekenmerkt als niet reglementair handelen, met als gevolg een administratieve heffing.
B: De teamleider van het team die een dubbelpartij wenst te spelen is verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van
het spelen hiervan.
C: Een dubbelpartij mag uitsluitend gespeeld worden door de speler die – op dat moment – als laatste!!! Is opgesteld.
De dubbelpartij [twee INTERVAL HOGER] dient hij/zij te spelen tegen de tegenstander van het andere team
welke eveneens als laatste is opgesteld.
D: VOORBEELD:
1.

speler

2.

1. speler 2
speler

3.

2. speler 3
speler

team bestaande uit drie spelers:
70
speler 1 verhinderd
61
61
55
55

speler 3 dubbelpartij
3. speler 3
61 (verhoging van 2 intervallen)
Het niet spelen in de juiste volgorde is een onreglementaire handeling, met als gevolg een administratieve heffing
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Artikel 006
Het uitstellen van wedstrijden
Het niet opkomen van een team
A:

Het uitstellen van wedstrijden is in overleg toegestaan. In “echte” noodgevallen dient u contact op te nemen met
de wedstrijdleider competitie van het District. Deze moet dit veranderen in Biljartpoint systeem.
Indien er uitstel wordt verleend dat dient de wedstrijd binnen veertien dagen vóór of na dat de wedstrijd officieel
werd vastgesteld te worden ingehaald. De laatste drie competitiewedstrijden mogen niet worden verplaatst naar
achteren.

B:

Uitstel wordt nimmer verleend ten gevolge van a: vakantie b: het spelen in een ander team.
Bij het niet doorgaan van een door het District vastgestelde wedstrijd c.q. het wijzigen van speeldatum zonder
dat de wedstrijdleiding daarvan op de hoogte is gesteld, zal een sanctie het gevolg zijn.

C:

Indien een team niet opkomt of de tegenstander en / of de wedstrijdleiding van het District na 16.00 (op de dag
waarop de wedstrijd officieel is vastgesteld) meedeelt niet te zullen of te kunnen verschijnen, dan wordt het team
aangemerkt als niet te zijn opgekomen. De niet gespeelde wedstrijd MOET alsnog worden gespeeld.

D:

Indien een team slechts aanwezig is met:
1 speler in de klassen A, B, C1, C2 en C3,
worden deze teams aangemerkt als niet te zijn opgekomen, met als gevolg een administratieve heffing.
De niet gespeelde wedstrijd MOET alsnog worden gespeeld.

E:

Om een goed verloop van de competitie te waarborgen kan de wedstrijdleiding besluiten een reglementair
uitgestelde wedstrijd, waarvoor toestemming is verleend, in een ander lokaal te spelen dan officieel werd
vastgesteld.

F:

In gevallen waarin een wedstrijd of wedstrijden niet kunnen plaatsvinden in het lokaal waar de wedstrijden
officieel werden vastgesteld, behoudt de wedstrijdleider het recht naar een ander lokaal uit te wijken.
Dit conform de KNBB reglementen die voorschrijven dat de competitie een regelmatig verloop dient te hebben.
Artikel 007
Terugtrekken van een team

Het terugtrekken van een team heeft gevolgen voor het terugtrekkende team en het verloop van de competitie.
A:

Het team, welke meent zich uit de competitie te moeten terugtrekken, wordt bestraft met een administratieve
heffing.

B:

Indien de terugtrekking geschiedt in de eerste competitiehelft dan vervallen alle resultaten welke door dit team
zijn behaald.
Indien het terugtrekken geschiedt in de tweede competitiehelft dan blijven de resultaten van de eerste
competitiehelft onverminderd van kracht mits een team van de zelfde vereniging hier baat bij heeft.

C:

De resultaten van de wedstrijden gespeeld in de tweede helft zullen, dit naar het oordeel van de wedstrijdleiding,
in principe vervallen.

D:

Wordt naar het oordeel van de wedstrijdleiding door het vervallen van de resultaten als bedoeld in sub. C. de
vaststelling van het eindklassement op onredelijke wijze beïnvloedt, dan kan de wedstrijdleider besluiten dat die
resultaten geheel of gedeeltelijk gehandhaafd blijven.
Artikel 008
Het wedstrijdformulier

Het [doorschrijf] wedstrijdformulier bestaat uit drie delen. Het bovenste deel is bestemd voor de wedstrijdleider van het
District ( mag men zelf bewaren). Het tweede deel is bestemd voor de thuisspelende vereniging en het laatste deel is
voor de bezoekende vereniging.
Met de op het wedstrijdformulier genoteerde: Poule en Wedstrijdnummer heeft u niets van doen.
Bij “Klasse” wordt ingevuld, bijvoorbeeld A1, B1, C3-2, etc.
In de spelsoorten Driebanden dient het moyenne op drie decimalen en het Libre-klein op 2 decimalen nauwkeurig te
worden berekend.
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Artikel 009

Beslissingswedstrijden

A:

Indien in een poule twee teams gelijk eindigen (partijpunten en percentage) dan wordt beslissingswedstrijd
gespeeld in een door de wedstrijdleider toegewezen lokaal.

B:

Indien een klasse uit meerdere poules bestaat dan is het spelen van beslissingswedstrijden noodzakelijk. Er
worden in klassen waar 2 poules zijn finales gespeeld. Per klasse worden twee teams per klasse afgevaardigd
naar de gewestelijke tussenronde. De A-klasse één team.

C:

Indien een klasse uit drie poules bestaat, dan zullen de drie poulekampioenen via een vastgesteld rooster tegen
elkaar spelen, met dien verstande dat de teams elkaar één keer ontmoeten.

D:

De hierboven vermelde beslissingswedstrijden dragen allen het karakter van een “verlengstuk” van de reguliere
competitie. Het zelf arbitreren, noteren is voorbehouden aan de deelnemende teams. Het staat de teams vrij om
zelf een arbiter of schrijver mee te nemen. Tijdens het spelen van beslissingswedstrijden is het spelen van een
“Dubbelpartij” niet toegestaan.

E:

Het aantal te maken caramboles blijft tijdens de beslissingswedstrijden ongewijzigd. De behaalde moyennes
tijdens deze beslissingswedstrijden tellen mee in het eindresultaat van het seizoen.

F:

Deelnemers aan de gewestelijke eindstrijd kunnen >naar boven< worden aangepast door de gewestelijke
wedstrijdleider. Dit geldt tevens indien men doordringt tot de Nationale finale.
Artikel 010
Kledingvoorschriften Algemeen

artikel 6009 WR verstaat onder regulaire kleding: wit effen overhemd, trui, zwarte pantalon, zwarte schoenen en zwarte
sokken.
Zoals bekend bestaat de mogelijkheid – mits het districtsbestuur daar goedkeuring aan heeft verleend – om in afwijkend
sporttenue aan wedstrijden deel te nemen, met dien verstande dat een team altijd! uniform gekleed gaat.
Overhemd:
de mouwen van een overhemd dienen altijd lang! gedragen te worden.
Trui met ‘ronde’ of ‘V’ hals:
bij het gebruik van een ‘ronde’ hals hoeft geen stropdas gedragen te worden, bij gebruik van een ‘V’ hals dient
een stropdas of vlinderstrik zichtbaar gedragen te worden
Vest:
het vest dient gesloten te zijn.
Zwarte pantalon:
ribcord, spijker of leer zijn niet toegestaan
Stropdas of vlinderstrik:
bij gebruik van een overhemd of vest dient altijd! een stropdas of vlinderstrik gedragen te worden.
Clubembleem:
Op de trui, overhemd of vest kan een vereniging naam c.q. embleem gedragen te worden.
Sancties:
Overtredingen worden bestraft met het opleggen van een administratieve heffing.

Bij Teamwedstrijden en voorwedstrijden PK hoeft de stropdas of strik niet te worden
gedragen en de bovenste knoop van de overhemd mag los. Teams mogen met sponsorkleding
spelen mits naam vereniging zichtbaar is.
Verder ( finales) dient men zich te houden aan het kledingvoorschrift.
Er mag worden gespeeld in POLO shirt (lange of korte mouw en alle spelers gelijk).
Bij constatering van overtreding zal geen waarschuwing worden gegeven maar wordt
onmiddellijk een heffing opgelegd.
Vrijstelling:
Indien de “buiten” temperatuur de 25 graden te bovengaat, wordt stilzwijgend toestemming verleend tot het spelen
in z.g. zomertenue.
In dat geval wordt het spelen zonder trui, vest en stropdas of vlinderstrik toegestaan. De uniformiteit moet zoveel
mogelijk gewaarborgd blijven.
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DEEL 2 – PERSOONLIJKE KAMPIOENSCHAPPEN
Artikel 020
Kampioenschappen
A:

Conform de KNBB richtlijnen organiseert het District Groningen - Drenthe bij voldoende inschrijvingen jaarlijks
persoonlijke kampioenschappen.

B:

Elk lid, aangesloten bij de KNBB District Groningen - Drenthe, heeft het recht deel te nemen aan een
kampioenschap mits tijdige opgave aan de wedstrijdleider-persoonlijke-kampioenschappen is verstrekt.
Bovendien dienen de daaraan verbonden kosten tijdig te zijn overgemaakt aan de penningmeester van het
District Groningen - Drenthe.

C:

Inschrijfformulieren c.q. inschrijvingen die binnenkomen na de door het District Groningen - Drenthe
vastgestelde sluitingsdatum worden niet voor directe plaatsing in behandeling genomen.

D:

Het District geeft in een jaarlijks uit te brengen agenda tijdig aan wanneer:
a)
de voorwedstrijden van een kampioenschap worden gehouden:
b)
de sluiting van de inschrijving plaatsvindt.
c)
de finale van een betreffend kampioenschap wordt gespeeld.
d)
In welk lokaal de finale wordt gehouden.

E:

Spelers, welke aan de gestelde eisen voldoen en op de Nationale Ranglijst zijn geplaatst kunnen, afhankelijk van
de opgave, deelnemen aan nationale voorwedstrijden.

F:

Plaatsing op de Nationale Ranglijst geschiedt door een gemotiveerd verzoek van het bestuur van de vereniging
waartoe de betreffende speler[s] behoren aan de wedstrijdleider van het District. Deze draagt zorg voor een
verzoek aan de sportcommissie van de KNBB.

G:

De wedstrijdleiding van het District behoudt zich het recht af te zien van een dergelijk verzoek tot plaatsing
indien dit verzoek in strijd is met de reglementen van de KNBB.

H:

Bij het toewijzen van voorwedstrijden [zowel District als Nationaal] is de vereniging verplicht, indien daarom
wordt verzocht, deze te organiseren. Bij non-acceptatie zullen alle bij die vereniging behorende spelers die voor
dat kampioenschap hebben ingeschreven worden uitgesloten.

Artikel 021
Overzicht kampioenschappen
Het District organiseert bij voldoende aanmeldingen de navolgende kampioenschappen:

nr

Spelsoort
e

Klasse

Gem. van

Gem. tot

partijlengte

1

Damesbokaal 2 klasse

Tweede

0,000

5,000

variabel

2

Libre – klein

Vijfde

0,000

1,250

variabel

3

Libre – klein

Vierde

1,250

1,700

55 car.

4

Libre – klein

Derde

1,700

2,500

70 car.

5

Libre – klein

Tweede

2,500

4,000

90 car.

6

Libre – klein

Eerste

4,000

7,000

120 car.

7

Libre – klein

Hoofd

7,000

11,00

150 car.

8

8

Bandstoten – klein

Vijfde

0,250

1,000

VW 30 car./ max. 60
beurten
DF 30 car./ geen beurten
limiet

9

Bandstoten – klein

Vierde

1,000

1,500

40 car.

10

Bandstoten – klein

Derde

1,500

2,300

55 car.

11

Bandstoten – klein

Tweede

2,300

3,500

75 car.

12

Driebanden – klein

Derde

0,250

0,400

13

Driebanden – klein

Tweede

0,400

0,550

14

Driebanden – klein

Eerste

0,550

0,750

15

Driebanden – klein

Hoofd

0,750

1,000

16

Driebanden – groot

Derde

0,300

0,475

2e / 1e en hoofd

0,475

en >

17

Driebanden – groot
(gemengd)

VW 15 car. / max 60
beurten
DF 20 car./geen beurten
limiet
VW 20 car.
DF 25 car.
VW 25 car.
DF 30 car
VW 35 car.
DF 40 car.
VW 15 car. /max 60 beurten
DF 20 car./ geen beurten
limiet
25 / 30 en 40 car.

Verklaring afkortingen
VW = Voorwedstrijden
DF = Districts finale
Artikel 022
Voorwedstrijden
A:

Een lid-vereniging waarvan één of meerdere spelers voor een kampioenschap hebben ingeschreven is verplicht,
indien het districtsbestuur dat verlangt, voorwedstrijden voor dat kampioenschap te organiseren.

B:

Niet voldoen als omschreven in sub.A heeft tot gevolg dat alle bij die lid-vereniging aangesloten spelers, voor
het deelnemen aan dat betreffende kampioenschap worden uitgesloten.

C:

Bij het organiseren van voorwedstrijden bestaat de verplichting dat op iedere speeldag minimaal één bestuurslid
– of een door die vereniging aangewezen gemachtigde – aanwezig is om de wedstrijden van dat kampioenschap
te leiden.
Het wordt ten zeerste op prijs gesteld indien de organiserende vereniging behulpzaam is bij het arbitreren en
noteren van de te spelen wedstrijden.

D:

Deelnemers zijn verplicht – indien daar door de wedstrijdleiding van de organiserende vereniging om wordt
verzocht – medewerking te verlenen aan het arbitreren en noteren van de te spelen wedstrijden.

E:

Het bestuur van de organiserende vereniging dient er zorg voor te dragen dat het daartoe verstrekte
uitslagformulier volledig ingevuld en ondertekend, binnen de daarvoor aangegeven tijdspanne na beëindiging
van de laatste wedstrijden, in het bezit komt van de districtswedstrijdleider-persoonlijke-kampioenschappen.
Het na dit tijdstip inleveren kan worden bestraft met een administratieve heffing
Tellijsten moeten door de vereniging één seizoen worden bewaard.
.

F:

De organiserende vereniging is gehouden de door de wedstrijdleiding opgelegde:
a)
i.o.m. de vereniging/lokaalhouder vastgestelde speeldag[en]
b)
aanvangstijdstippen
c)
rooster[s]
te respecteren.
Alleen in overleg en met uitdrukkelijke toestemming van de wedstrijdleiding kan hiervan worden afgeweken.

G:

De wedstrijdleiding van de organiserende vereniging heeft het recht c.q. de plicht een speler uit te sluiten indien:
a)
Een speler later komt dan het op de uitnodiging vermelde tijdstip.
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b)
c)
d)
H:

Een speler niet voldoet aan de gestelde kledingvoorschriften.
Een speler zich tijdens het kampioenschap schuldig maakt aan onbehoorlijk gedrag / wangedrag.
Een speler weigert zijn medewerking te verlenen zoals omschreven in sub-D.

Ingeval van het onder sub.G vermelde wordt zo spoedig mogelijk, mondeling dan wel schriftelijk, verslag
uitgebracht aan de wedstrijdleider persoonlijke kampioenschappen.
Artikel 023
Organisatie Voorwedstrijden District

A:

Het tijdstip van aanvang van de voorwedstrijden wordt bepaald – binnen de voorgeschreven grenzen – door de
organiserende vereniging en is afhankelijk van het aantal speeldagen en de lengte der partijen.
De uitnodiging voor de wedstrijd geschiedt telefonisch aan de wedstrijdleider van de spelers..

B:

De deelnemers aan de voorwedstrijden zijn verplicht zich bij binnenkomst te melden bij de wedstrijdleider van
de organiserende vereniging.

C:

Op alle speeldagen dienen de deelnemers 15 minuten voor aanvang van de eerste wedstrijden aanwezig te zijn.
Dit mede in verband met een mogelijke wijziging in het speelrooster. Het hieraan niet voldoen kan uitsluiting tot
gevolg hebben.

D:

De deelnemers zijn verplicht, indien de wedstrijdleiding hierom verzoekt, assistentie te verlenen bij de arbitrage
en of het noteren van een wedstrijd c.q. wedstrijden.

E:

Deelnemers zijn verplicht zich te houden aan de kledingvoorschriften zoals omschreven in artikel 009 en artikel
6009 WR. KNBB.
Het hieraan niet voldoen heeft een administratieve heffing en uitsluiting tot gevolg.

F:

Het wegblijven zonder enige kennisgeving heeft een administratieve heffing tot gevolg, bovendien dient de
vereniging van de speler hem een schorsing op te leggen voor het deelnemen aan voorwedstrijden en / of finales
in de betreffende spelsoort voor maximaal één jaar, welke automatisch door het district wordt overgenomen.

G:

Het onderling ruilen van een poule, binnen dezelfde spelsoort/klasse is toegestaan, nadat er overleg is geweest
met de betrokken wedstrijdleiders van de betreffende verenigingen.

H:

Het onderling ruilen van een poule, naar een andere spelsoort/klasse is niet toegestaan, tenzij met toestemming
van de pk wedstrijdleider.

I:

Afzeggen bij een poule en spelen bij een andere poule is zonder tussenkomst van de pk wedstrijdleider niet
toegestaan.

J:

Bij verhindering, dient de deelnemer aan de voorwedstrijden zich TIJDIG af te melden bij de wedstrijdleider van
de vereniging waar hij/zij is ingedeeld.
De betreffende wedstrijdleider van de vereniging geeft deze verhindering van de deelnemer, z.s.m. door aan de
pk wedstrijdleider om, indien mogelijk, een reserve speler te kunnen plaatsen.

Artikel 024
Finale
A:

Voor plaatsing in een finale komen de deelnemers in aanmerking die zich conform artikel 6034 WR van de
KNBB hebben geplaatst.

B:

Bij de berekening om tot aanwijzing van de deelnemers aan de finale te komen, wordt aan iedere deelnemer –
behoudens de spelers die in de voorronden met een halve dan wel hele degradatie werden geconfronteerd – een
rang nummer toegekend.

C:

Dit rangnummer wordt verkregen door optelling van het volgnummer van de behaalde partijpunten en het
volgnummer van het behaalde algemeen gemiddelde.
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D:

Indien een speler in de voorwedstrijden een algemeen gemiddelde heeft behaald dat gelijk is of hoger dan de
minimum algemeen gemiddelde grens van de naast hogere gelegen klasse van het betreffende kampioenschap,
dan mag hij/zij – mits dat algemeen gemiddelde niet 20% of meer [ voor de spelsoorten driebanden en
bandstoten 10% ] is dan de minimum algemeen gemiddelde grens van die naast hogere klasse – kiezen uit:
a)
Inschrijven voor het kampioenschap waarnaar hij is gepromoveerd, eventueel voor een ander
kampioenschap, indien de promotie hem daartoe recht verleent én die inschrijving nog te realiseren valt
[direct ingaande promotie].
b)
Deelnemen aan de Districtsfinale van het betreffende kampioenschap, indien hij daarvoor volgens het
bepaalde in sub.D in aanmerking komt en het bepaalde in sub.G op hem niet van toepassing is. De
rechten en plichten aan promotie verbonden, worden van kracht nadat die finale is gespeeld [uitgestelde
promotie].

E:

Na beëindiging van voorwedstrijden dient een speler, indien hij volgens het bepaalde in sub.D het recht van
keuze heeft, direct op het uitslagformulier aan te geven welke keuze hij maakt. Door de districtswedstrijdleider
zal met deze keuze rekening worden gehouden bij het indelen van finale of voorwedstrijden in de naast hogere
gelegen klasse.

F:

In afwijking van het bepaalde in sub. D heeft een speler geen keuze en gaat promotie direct in als:
a)
Van hem bij aanvang van het onderdeel van een kampioenschap geen officieel gemiddelde bekend was.
b)

Hij voor de eerste keer na degradatie deelneemt aan voorwedstrijden of een rechtstreekse finale van de
klasse waarnaar hij is gedegradeerd.

G:

Nadat het totale aantal deelnemers aan de eindstrijd is aangewezen, worden – eveneens aan de hand van
rangnummers – twee spelers of, indien de wedstrijdleiding dit noodzakelijk acht, drie spelers als reserve
aangewezen. Aan de hand van de nummers – 1e, 2e, of 3e - wordt de volgorde van eventueel invallen bepaald.

H:

Een eindstrijd wordt gespeeld volgens het systeem AVÉ. Bij acht finalisten een compleet avé systeem.

I:

Nemen aan een eindstrijd zes of meer spelers deel, dan wordt in die eindstrijd een enkel rooster gespeeld.
Nemen aan een eindstrijd vijf of vier deelnemers deel, dan wordt in die eindstrijd een dubbelrooster gespeeld.

J:

Het aanvangstijdstip van een uitnodiging wordt vermeld op de uitnodiging. De deelnemers aan de eindstrijd zijn
verplicht iedere dag 15 minuten voor aanvang van de wedstrijden aanwezig te zijn. Het niet tijdig aanwezig zijn
heeft tot gevolg dat onmiddellijk een reserve wordt ingedeeld.

K:

Indien de wedstrijdleiding van de organiserende vereniging gebruik maakt van een computerprogramma systeem
Avé, vervalt de verplichting clubgenoten in de eerste ronde tegen elkaar te laten spelen.

L:

Iedere deelnemer dient de kledingsvoorschriften strikt in acht te nemen. Het hieraan niet voldoen heeft
onmiddellijke uitsluiting tot gevolg.

M:

Indien een deelnemer zonder bericht van verhindering wegblijft, dient de organiserende vereniging de
districtswedstrijdleider hierover te informeren. Het District neemt dan geëigende maatregelen

N:

De deelnemers dienen tijdens alle wedstrijden van het betreffende kampioenschap – ook wanneer zij niet
daadwerkelijk spelen – aanwezig te zijn en te blijven tot dat de voor die dag c.q. avond geplande wedstrijden zijn
afgelopen.
Het later komen of eerder vertrekken wordt niet getolereerd en kan uitsluiting tot gevolg hebben.
Artikel 025
Districtskampioen

A:

De winnaar van een districtskampioenschap verkrijgt de titel “Districtskampioen” met toevoeging van het
seizoen, spelsoort en klasse waarin deze titel is behaald.

B:

De winnaars van kampioenschappen welke door het district zijn uitgeschreven – de imperatieve
kampioenschappen – kunnen door het districtsbestuur worden uitgenodigd voor deelname aan de Regiokampioenschappen.
Alleen indien er geen voorwedstrijden voor de betreffende klasse worden gehouden en er een rechtstreekse finale
is georganiseerd, is de grens van 20% in het spelsoort libre en 10% in de spelsoorten bandstoten, driebandenklein en drienbanden-groot 3e klasse voor afvaardiging naar een regiofinale van kracht.
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C:

Indien de kampioen de 20% respectievelijk de 10% heeft overschreden, zal nummer 2 van het kampioenschap
worden uitgenodigd, mits deze de reeds eerder genoemde grens niet heeft overschreden. In dat geval zal nummer
3, enz. worden uitgenodigd. Tevens zal voor alle Regio kampioenschappen, waarvoor deelnemers uit het district
worden uitgenodigd, een reserve worden uitgenodigd die bij verhindering van de afgevaardigde van het district
aan het betreffende kampioenschap zal deelnemen.

E:

Ook voor deelname aan de Regiokampioenschappen zijn de bepalingen van artikel 6009 WR,
kledingsvoorschriften, clubembleem en reclame uitvoering onverminderd van kracht.

Artikel 26
Promotie en Degradatie
A:

De bepalingen van artikel 6021 WR KNBB zijn van kracht voor alle persoonlijke kampioenschappen.

B:

Een speler promoveert, indien hij in de voor wedstrijden of in de eindstrijd van een kampioenschap een
algemeen gemiddelde heeft behaald dat hoger is dan de voor dat kampioenschap vastgestelde maximum
algemeen gemiddelde grens.

C:

Een promotie gaat onmiddellijk in en de daaraan verbonden rechten en plichten zijn onmiddellijk van kracht, dit
met in achtneming van artikel 6034 WR en het bepaalde in artikel 23 van het “wedstrijdbestel” uitgegeven door
het District Groningen - Drenthe

D:

Een promotie kan in het zelfde seizoen niet geheel of gedeeltelijk ongedaan worden gemaakt.

E:

Een speler degradeert* als hij tweemaal achtereen in de voorwedstrijden van een kampioenschap een algemeen
gemiddelde behaald dat lager is dan de voor dat kampioenschap vastgestelde minimum algemeen gemiddelde
grens.
Hetzelfde geldt voor een eindstrijd indien geen voorwedstrijden worden gespeeld.
Een speler degradeert* half als hij eenmaal in de voorwedstrijden van een kampioenschap een algemeen
gemiddelde heeft behaald dat lager is dan de voor dat kampioenschap vastgestelde algemeen gemiddelde grens.
Bestaat dat kampioenschap alleen uit een eindstrijd, dan geldt het bepaalde in de vorige alinea voor de in die
eindstrijd behaalde resultaten.
 De wedstrijdleiding van het District Groningen – Drenthe kan het recht van degradatie weigeren indien
blijkt::
1. de betreffende speler een officieel competitie gemiddelde heeft wat voldoet aan de grenzen van het spelsoort
waarin hij is gedegradeerd.
2. indien aantoonbaar het bewijs kan worden geleverd dat hij/zij bewust uit een klasse is gedegradeerd.

F:

De promotie / degradatie regeling blijft onverminderd van kracht, ook indien men één of meerdere jaren niet aan
persoonlijk kampioenschappen deelneemt.
Op verzoek of in geval van twijfel heeft de wedstrijdleiding van District Groningen – Drenthe het recht een
officieel gemiddelde [competitie] in zijn motivatie te betrekken.

G:

In hetzelfde seizoen kan een halve degradatie wel ongedaan worden gemaakt maar in hetzelfde seizoen kan een
halve degradatie niet worden gevolgd door een degradatie (zie de site: 21-06-2016 Mededeling PK WL)

H:
Een speler promoveert als zijn Teammoyenne hoger is dan de promotiegrens van de klasse waarin hij PK heeft
gespeeld.
Een speler kan niet degraderen als zijn teammoyenne hoger is dan de ondergrens van de klasse waarin hij PK
heeft gespeeld.
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Artikel 027
Speelroosters P.K.
A:

Ten behoeve van de vereniging wedstrijdleiders zijn in dit artikel de standaard wedstrijdroosters opgenomen
welke worden gehanteerd tijdens de voorwedstrijden van district Groningen - Drenthe

C:

Indien vlak voor of tijdens de voorwedstrijden deelnemers uitvallen, is de wedstrijdleiding van de organiserende
vereniging gehouden het speelrooster dusdanig aan te passen, dat alle overgebleven deelnemers te allen tijde zes
wedstrijden spelen. Er kan dan gebruik gemaakt worden van onderstaande roosters.
Indien een deelnemer niet verschijnt en de wedstrijdleider van de organiserende vereniging een ander rooster
dient te hanteren, kan blijken dat spelers uit één vereniging niet meer voldoen aan de gestelde eisen vermeld in
sub.C. In dat geval dient de wedstrijdleider voor hernummering zorg te dragen, met dien verstande dat twee
clubgenoten nimmer tweemaal tegen elkaar kunnen spelen.

**

Roosters:
speelroosters

1e dag/avond

2e dag/avond

3e dag/avond

7 deelnemers
2 biljarts

1-2
5-6
4-5

3-4
1-7
2-3
6-7

1-3
5-7
2-6
1-4

2-7
4-6
3-5

3-6
4-7
3-7
2-5

2-4
1-5
1-6

6 deelnemers
2 biljarts

1-2
3-4
5-6

4-6
2-5
1-3

1-6
4-5
2-3

2-4
3-6
1-5

3-5
1-4
2-6

1-2
5-6
3-4

5 deelnemers
2 biljarts

1-2
2-3
4-5

3-4
1-5

2-4
1-4
3-5

1-5
2-3

1-3
2-5

4-5
3-4
1-2

4 deelnemers
2 biljarts

1-2
2-3

3-4
1-4

1-3
3-4

2-4
1-2

1-4
2-4

2-3
1-3

Bij vier deelnemers op 1 biljart het 1e deel van de tweede dag van bovenstaande tabel toevoegen aan de 1 e avond
en het tweede deel van de 2e dag toevoegen aan de 3e avond.
Bij drie deelnemers spelen alle kandidaten op elke avond tegen elkaar.
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DEEL 3 - TOERNOOIEN
Artikel 030
Dit deel van het WEDSTRIJDVADEMECUM geeft regels hoe toernooien te houden c.q. te organiseren.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet is onverminderd artikel 6060 en 6069 WR van kracht.

Verenigingen aangesloten bij het District Groningen - Drenthe hebben het recht toernooien te organiseren,
voorwaarden zijn:
a) Het tijdig in kennis stellen van het toernooi bij de secretaris van het District.
b) De wedstrijdleider persoonlijke kampioenschappen wordt minimaal vier weken voor aanvang
van het toernooi in kennis gesteld. Het hieraan niet voldoen heeft tot gevolg dat artikel 6032 lid 2
WR onmiddellijk van kracht wordt.
c) Een toernooi kan uitsluitend worden georganiseerd buiten de periode waarin het district
Groningen - Drenthe zijn wedstrijden heeft gepland.
d) Een aanvraag van een toernooi kan worden afgewezen indien op de geplande datum een finale
door het District of de Regio is vastgesteld.
Artikel 040
Administratieve heffingen
A:

De in artikel 7013 CR-KNBB opgenomen sancties en administratieve heffingen zijn zonder uitzondering van
kracht op het “wedstrijdbestel” District Groningen - Drenthe

B:

Aanvullingen op het vermelde in sub. A worden opgenomen in sub. D.
Daar waar bondscontributie wordt genoemd betreft het hier een sanctie die conform de hoogte van de dan
geldende bondscontributie wordt opgelegd.

C:

Op de “districtshomepage” zal een lijst worden gepubliceerd met daarin vermeld op welke gronden een heffing
zal worden opgelegd.

D:

Indien men zich niet kan verenigen met een opgelegde administratieve heffing, kan beroep worden aangetekend
bij het districtsbestuur

Roken
Het bestuur is van mening dat spelers die wedstrijden spelen onder auspiciën van de bond, dat moeten
kunnen doen in een rookvrije ruimte.
Er wordt van de wedstrijdleiders van de clubs in het District Groningen - Drenthe gevraagd om vóór het
organiseren van officiële wedstrijden aan de uitbaters van de accommodaties te vragen of dit rookvrij zijn
gegarandeerd kan worden. Wordt zo’n garantie niet gegeven, dan moeten de wedstrijdleiders dit van tevoren
aan het bestuur doorgeven. Het bestuur haalt de desbetreffende wedstrijden dan weg bij die club en probeert
ze elders in een rookvrije ruimte te laten spelen.
In ruimtes waar districtswedstrijden worden gespeeld, mag een half uur van tevoren niet gerookt worden. Na
afloop mag men weer roken mits de uitbater dit toelaat.
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Van

Tot
Libre

0.00
0.00
1.25
1.70
2.50
4.00
7.00
11.00
20.00
35.00

5.00
1.25
1.70
2.50
4.00
7.00
11.00
20.00
35.00
60.00

6.00
9.50
12.00
15.00
20.00
25.00
15.00
20.00
25.00
30.00

Kader
9.50
12.00
15.00
20.00
25.00
30.00
20.00
25.00
30.00
45.00

Car.
var
var
55
70
90
120
150
225
225GH
350GH

125
150
175
200
225
250
200
225
250
300

Tabel Persoonlijke Kampioenschappen
Kl.
Van
Tot
Car.
Kl.
Van
Tot
Car.
Driebanden-klein
Bandstoten
Dames
5e kl.
4e kl.
3e kl.
2e kl.
1e kl.
Hfd.kl.
Ex-kl.*
Ovg.kl*
Topkl.*

38/2

20
25
30
40
50

3e kl.
2e kl.
1e kl.
Hfd.kl*
Ex-kl.*

Driebanden-groot
0.300
0.475
20
0.475
0.650
25
0.650
0.825
30
0.825
>>>
40

3e kl
2e kl.
1e kl.*
Hfdkl.*

0.250
0.400
0.550
0.750
1.000

0.400
0.550
0.750
1.000
1.500

0.25
1.00
1.50
2.30
3.50

1.00
1.50
2.30
3.50
6.00

30
40
55
75
100

Kl.
5e kl
4e kl.
3e kl.
2e kl.
1e kl.*

57/2

* = nationaal
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Administratieve heffingen teams
30-3-2013

Met ingang van seizoen 2013 - 2014 zullen de administratieve heffingen worden ingevoerd.

Omschrijving

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Heffing vanaf 01-09-2013

Uitslagformulier niet tijdig ontvangen/ Niet tijdig ingevoerd in Kompsos

10.00 Euro

Uitslagformulier niet volledig ingevuld (Kompsos)
Teamopstelling in verkeerde volgorde

10.00 Euro
10.00 Euro

Het onjuist spelen van een dubbelpartij
Meer dubbelpartijen gespeeld dan is toegestaan

10.00 Euro
10.00 Euro

Teamwijziging
Niet gespeeld in de juiste kleding; per speler van het team

10.00 Euro
10.00 Euro

Gespeeld met 2 spelers boven het maximum
Gespeeld met niet opgegeven teamspeler

15.00 Euro
15.00 Euro

Zonder toestemming in een andere week gespeeld
Het niet opkomen van een team

15.00 Euro
35.00 Euro

Een aanvaarde teaminschrijving ongedaan maken / terugtrekken team

35.00 Euro
25.00 Euro
100 Euro
Euro

Team(naam)reclame (vanaf seizoen 2014 - 2015)
Competitie klasse/ poule reclame vanaf seizoen 2015 -2016
Overige……………

A.

Betaling –uiterlijk een maand- na heffing

B.

1e herinnering (binnen 8 dagen betalen)

10.00 Euro

C.

2e herinnering –AANGETEKEND- (te betalen binnen 8 dagen)

15.00 Euro

Bovenstaande betekent dat, indien geen betaling plaats vind de betreffende
spelers/ reserves van dat team worden uitgesloten totdat betaling heeft plaats gevonden.

Administratieve heffingen PK
De navolgende heffingen gelden dus uitsluitend voor de PK

Omschrijving

Heffing vanaf 01-01-2002

1

Uitslagformulier niet tijdig ontvangen

2

Uitslagformulier niet volledig ingevuld

3

Het niet opkomen van een speler

12.50 Euro

4

Niet gespeeld in de juiste kleding

10.00 Euro

5

Overige……………

A.

Betaling –uiterlijk een maand- na heffing

B.

1e herinnering (binnen 8 dagen betalen)

10.00 Euro

C.

2e herinnering –AANGETEKEND- (te betalen binnen 8 dagen)

10.00 Euro

Euro
Euro

Euro

Bovenstaande betekent dat, indien geen betaling plaats vind de betreffende
spelers/ reserves van dat team worden uitgesloten totdat betaling heeft plaats gevonden.

De nota's worden naar de secretarissen gestuurd van de vereniging.
D.w.z. dat de vereniging verantwoordelijk is voor het afhandelen van de heffing.
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Locaties
Vereniging

District Groningen - Drenthe
Lokaliteit

Adres

Postcode Plaats

Telefoon
0598620531
0597551455
0597551292
0650608070
0592317535
0592541224
0596610360
0505019021
0504093200
0592412856
0592272630
0597612970

W.B.C.'68, AG Swart,
BC Central.
B.C.M.'79 Midwolda

Zalenverhuur Sorgvliet

De Reede 1

9642 MA Veendam

Café Biljart Siemens

Hoofdweg 230

9681 AM Midwolda

Twee Oldambten

Café Twee Oldambten

Klinkerstraat 1

9682 RB Oostwold

BC Ca-Ré

Dorpshuis Tolbert

Hoofdstraat 27

9356 AT

BC Bellevue '66, A.B.C.'08,
BC Trianta
D.V.K.V.

Biljartcentrum Assen

Bremstraat 14

9404 GD Assen

Café Onder de Linden

Brink 4

9481 BE

B.C.D., de Poedel, Karambool

De Molenberg

Molenberg 11

9934 CG Delfzijl

K.W.W.

Onder de Linden

Brink 27

9301 JL

Roden

Z.B.V.

9471 JD

Zuidlaren

BV Mireslyra

Verz. Centrum
Ludinge 13
Tienelswolde
Biljartcentrum Mireslyra Witterweg 25

9421 PE

Bovensmilde

BC A. en O.

Café d'Anner Oele

Zuidlaarderweg 102

9468 AB Annen

De Snikke

M.F.C. de Binding

Sportlaan 4

9665HT

Oude Pekela

BV de Harmonie

Sociëteit de Harmonie

Schönfeldsingel 37a

9671 CE

Winschoten

Biljartschool.nl

Biljartschool.nl

Weth. Buningstraat 2a 9404 AL

Onder de Toorn

Onder de Toorn

Oosterstraat 2

9679 KM Scheemda

B.C Old Inn

Café Old Inn

Zwaagweg 10

9946 RC Woldendorp

BV Centrum

Sociëteit 1977

Protontraat 6

9743 AL

G.B.C, BV Harmonie,
BV Metropole
BC Doezum

Sociëteit de Harmonie

Kreupelstraat 10

9712 HW Groningen

Café de Steven

Provincialeweg 62

9863 PH

BC De Zeven Wolden

‘t Mainschoar

Hoofdweg 86a

9615 AB Kolham

BC Valthermond

Dorpshuis de Wijkplaats Zuiderdiep 392

7876AV

Valthermond

Emmen '65

Dorpshuis Weerdinge

Emmerhoutstraat1

7814XV

Weerdinge

BC Glimmen

Markeweg 17

9756 BZ

Glimmen

BC Zuurdijk e.o.

Buurthuis de
Groenenberg
Café Billeke de Beer

Hoofdweg 50

9966 VB Zuurdijk

BC Spoorzicht

Café Het Achterdeel

D.Wierengastraat 88

9969 PE

Westernieland

Het Groene Laken

E. Huizing

J. Wiersumstraat 24

9981 JJ

Uithuizen

Tolbert

Vries

B.C. 2000

Assen

Groningen

Doezum

0597414433
0592316498
0597593200
0596602012
0503135015
0503129717
0594612405
0598394602
0599661999
0591617450
0504062661
0595571545
0595528662
0625192878
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Bijzonderheden?
U kunt deze doorgeven aan de secretaris van het district.

1.
2.
3.
4.
5.

Voorbeeldvraag:
Zijn de doorschrijfwedstrijdformulieren nog wel nodig?
Antwoord
Het uitspelend team zou (soms) wel graag een formulier mee willen hebben.
Ze hebben in ieder geval het recht om een formulier mee te vragen.
Het is niet verplicht deze nog te gebruiken.
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