De reglementen van De Betuwse Biljartbond vastgesteld op 13 juni 2013 door de ALV.
Huishoudelijk Reglement
ARTIKEL 1. REGLEMENTEN
1.1 De Betuwse Biljartbond, hierna te noemen de Bond, is opgericht op vier maart negentienhonderd
zevenenveertig en heeft na goedkeuring van de Algemene Vergadering op veertien februari negentienhonderd zevenennegentig statuten vastgesteld en deze op vierentwintig februari negentienhonderd
zevenennegentig in een notariële akte laten opnemen en ingeschreven in het verenigingsregister van de
Kamer van Koophandel.
1.2 Conform de statuten wordt de verhouding tussen de Bond en de leden (verenigingen) en de verenigingsleden (leden van verenigingen) voor zover deze zijn ingeschreven bij de Bond behalve in de statuten
verder geregeld in het Huishoudelijk Reglement, hierna te noemen HR.
1.3 Naast het HR kent de Bond het Competitie- en Wedstrijdreglement Libre (inclusief Kader en Bandstoten), Driebanden en Beker, het Spelreglement, het Arbitragereglement en het Strafreglement.
1.4 Ieder lid van de Bond en alle verenigingsleden worden geacht de statuten en alle reglementen te
kennen en zich daar aan te conformeren. De statuten en de reglementen zijn op te vragen bij het secretariaat van de Bond of te downloaden via de website www.debetuwsebiljartbond.nl.
1.5 Indien een lid, verenigingslid of een team zich niet houdt aan de statuten of reglementen of daar niet
naar handelt, kan hen door de Bond of de strafcommissie een straf worden opgelegd, hetgeen in de statuten en de reglementen wordt geregeld.
1.6 Een lid is verantwoordelijk voor de gedragingen van haar teams en verenigingsleden of kan hiervoor
verantwoordelijk worden gesteld.
1.7 In gevallen waarin de statuten en de reglementen niet voorzien, beslist het bestuur van de Bond,
hierna te noemen Bondsbestuur. In voorkomende gevallen wordt omtrent de besluitvorming verslag
gedaan aan de Algemene Vergadering, die het recht heeft het besluit te wijzigen of nietig te verklaren.
1.8 Tot wijzigingen van de reglementen kan pas worden besloten, indien minimaal 2/3 van de aanwezige
leden hiermee instemt.
ARTIKEL 2 BESTUUR EN ALGEMENE LEIDING
2.1 De Bond wordt vertegenwoordigd door het Bondsbestuur en bestaat uit minimaal drie en maximaal
zeven personen en is als volgt samengesteld: voorzitter, secretaris, penningmeester, vicevoorzitter, competitieleider en eventuele leden. De voorzitter wordt door de vergadering rechtstreeks gekozen. De overige functies worden in onderling overleg verdeeld.
2.2 Bondsbestuursleden zijn om de drie jaar aftredend. De voorzitter leidt de vergaderingen.
2.3 De algemene leiding berust bij het Bondsbestuur, daarbij eventueel ondersteund door één of meerdere commissies, die verantwoording verschuldigd zijn aan het Bondsbestuur. De Bond kent daarnaast twee
commissies, die onafhankelijk van het Bondsbestuur functioneren: de kascommissie en de strafcommissie.
De leden van deze twee commissies worden jaarlijks door de Algemene Vergadering benoemd en mogen
geen zitting hebben in het Bondsbestuur of andere vaste commissies.
2.4 Indien een bestuurslid aftreedt, dan heeft dat bestuurslid als laatste de taak om binnen een maand de
benodigde zaken aan diens vervanger of indien er geen vervanger is aan het zittende bestuur over te
dragen.
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ARTIKEL 3 VERGADERINGEN
3.1 Er worden per seizoen/boekjaar, dat loopt van 1 augustus tot en met 31 juli minimaal drie algemene
vergaderingen belegd. In de Algemene Vergadering, die binnen zes maanden na afloop van het boekjaar
wordt gehouden, brengt het Bondsbestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de Bond en over
het gevoerde beleid. En het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de leden voor. Daarnaast is er een Algemene Vergadering na afloop van de competitie met
een prijsuitreiking en het begrotingsvoorstel voor het volgende boekjaar en een Algemene Vergadering
voor aanvang van de competitie.
3.2 Elk lid dient tijdens een door de Bond uitgeschreven Algemene Vergadering door minimaal één verenigingslid te worden vertegenwoordigd.
3.3 Leden die bij een vergadering, zoals genoemd in artikel 16 van de Statuten, niet met minimaal één
verenigingslid aanwezig is, worden beboet met een bedrag ter hoogte van € 15,00.
De leden zijn zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle tijdens de vergadering overhandigde documenten en artikelen.
3.4 De algemene vergaderingen zullen zoveel mogelijk worden gehouden in de daarvoor geschikte lokaliteiten van de aangesloten leden. Het Bondsbestuur bepaalt waar en wanneer een vergadering wordt
gehouden. Het Bondsbestuur hanteert hiervoor een rooster, dat voor bij de secretaris ter inzage ligt.
ARTIKEL 4 LIDMAATSCHAP
4.1 Een lid van de Bond is een conform artikel 1.2 van het HR aangesloten vereniging.
4.2 Aspirant-leden zijn biljartverenigingen, die schriftelijk kenbaar hebben gemaakt lid te willen worden
van de Bond. Het volwaardige lidmaatschap gaat automatisch in bij aanvang van het volgende verenigingsjaar als het inschrijfgeld ad. € 25,00 is betaald. Aspirant-leden hebben het recht algemene vergaderingen
bij te wonen. Zij hebben verder geen rechten, tenzij de Algemene Vergadering anders beslist.
4.3 Een lid van de Bond kent leden die door de Bond worden gezien als verenigingsleden, indien deze een
leeftijd hebben van minimaal 16 jaar. Alleen verenigingsleden zijn speelgerechtigd.
4.4 Als een verenigingslid naar een andere vereniging overgaat, moet hij eerst bij de oude vereniging de
eventuele nog openstaande contributies hebben voldaan. Pas indien hieraan is voldaan, is een verenigingslid speelgerechtigd voor de andere vereniging, tenzij het Bondsbestuur anders beslist.
4.5 Een lid kan het lidmaatschap van de vereniging of verenigingslid beëindigen door schriftelijke opzegging voor het einde van het boekjaar, met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier
weken.
4.6 Het Bondsbestuur kan een lid en een verenigingslid royeren, als deze niet voldoet aan de betalingsverplichtingen of in strijd met de statuten en/of reglementen handelt.
4.7 Het lidmaatschap van een verenigingslid kan door het Bondsbestuur of de Strafcommissie voor een
duur van maximaal twee jaar worden geschorst, indien deze zich niet gehouden heeft aan de statuten
en/of reglementen. Ook zijn het Bondsbestuur en de strafcommissie in dezelfde gevallen gerechtigd een
verenigingslid voor een aantal wedstrijden te schorsen, met dien verstande, dat dit in totaal de duur van
twee jaar niet overtreft.
4.8 Het lidmaatschap van een verenigingslid eindigt bij: a. overlijden van het verenigingslid; b. royement
door het lid; c. royement door de Bond.
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ARTIKEL 5 CONTRIBUTIES
5.1 De Bondscontributie per lid is gebaseerd op het aantal verenigingsleden, dat door een lid voor deelname aan de competitie zijn opgegeven. De Bondscontributie per verenigingslid, wordt jaarlijks door de
Algemene Vergadering vastgesteld. Indien in de eerste helft van de competitie door een lid nieuwe verenigingsleden worden opgegeven, volgt een volledige naheffing.
5.2 De Bondscontributie per verenigingslid bedraagt per 09-06-2016 €20.00 per jaar.
5.3 Het Bondsbestuur beoordeelt of de volledige jaarcontributie van een verenigingslid wordt gerestitueerd, indien betreffend verenigingslid door omstandigheden niet deel heeft kunnen nemen aan door de
Bond georganiseerde evenementen en competities. Eventuele restitutie vindt aan het eind van het boekjaar plaats onder voorwaarde dat een schriftelijk verzoek daartoe voor 1 juli van het betreffende boekjaar
onder opgaaf van reden bij het Bondsbestuur wordt ingediend, die binnen 1 maand het besluit schriftelijk
bevestigd.
ARTIKEL 6 BETALINGSTERMIJNEN
6.1 De betalingstermijn voor rekeningen van de Bond, waaronder die van contributies en boetes, is dertig
dagen.
Contributies dienen voor 31 oktober te zijn overgemaakt, bij te late betaling wordt de rekening c.q. herinnering verhoogd met € 25,00 aan herinneringskosten.
Indien op 30 november na de eerste herinnering de rekening niet of niet volledig is voldaan zal het betreffende lid uitgesloten worden van competitiedeelname.
Indien ook na de eerste herinnering de rekening niet of niet volledig is voldaan, zal de Bond de rekening
gerechtelijk of buitengerechtelijk kunnen incasseren, waarvan alle kosten voor rekening van het lid komen.
Tevens is de Bond gerechtigd met terugwerkende kracht de wettelijke rente in rekening te brengen.
ARTIKEL 7 COMPETITIE EN OPGAVEN
7.1 Ieder lid dient de teams voor deelname aan de competities voor elk seizoen opnieuw op te geven.
Hiervoor dienen de leden gebruik te maken van de daarvoor bestemde 'Opgaveformulieren'.
Het opgaveformulier dient bij het wedstrijdsecretariaat aangeleverd te worden.
Opgaveformulieren kunnen via de website worden gedownload of bij de secretaris worden opgevraagd.
De uiterste inleverdatum is de datum waarop de Algemene Vergadering met prijsuitreiking wordt gehouden, maar uiterlijk 1 juli.
7.2 Indien een lid conform artikel 7.1 van dit reglement geen teams heeft opgegeven, wordt aangenomen
dat er voor het komende seizoen geen teams van dat lid aan de competitie zullen deelnemen.
7.3 De leden zijn zelf verantwoordelijk voor de samenstelling van de teams.
7.4 Gedurende alleen de eerste helft van de competitie is het verenigingen toegestaan nieuwe verenigingsleden aan de competitie te laten deelnemen, tenzij het Bondsbestuur anders beslist. Het Bondsbestuur zal alle gevallen waarin dit niet is toegestaan publiceren.
7.5 Indien leden na 15 juli teams terugtrekken wordt een boete opgelegd van maximaal € 100,00 per
teruggetrokken team, tenzij er sprake is van overmacht waaronder sluiting van de locatie.
7.6 Indien leden na 15 augustus teams terugtrekken wordt een boete opgelegd van maximaal € 150,00 per
teruggetrokken team tenzij er sprake is van overmacht waaronder sluiting van de locatie.
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ARTIKEL 8 COMMUNICATIE
8.1 De Bond communiceert met de leden door middel van correspondentie of e-mail aan de secretariaten.
8.2 De Bond kan besluiten correspondentie of e-mail alleen of tevens naar het adres van de speellocatie te
zenden.
8.3 De Bond kan verenigingsleden rechtstreeks informatie zenden.
8.4 Leden en verenigingsleden kunnen met de Bond communiceren via correspondentie, e-mail of telefonisch. Al deze gegevens zijn terug te vinden op de website en in de jaarlijkse uitgave van De Betuwse
Biljartbond Magazine.
8.5 De Bond kan van leden eisen informatie te verschaffen en daar een maximum tijdsbestek voor reactie
aan te verbinden. Indien het lid dit niet nakomt is de Bond vrij in het nemen van passende maatregelen
indien deze vooraf zijn aangekondigd.
8.6 Voor aanmeldingen, opgaven en mutaties van en in leden, verenigingsleden en teams dienen de daarvoor bestemde formulieren te worden gebruikt. Bij het niet doorgaan of uitstel van wedstrijden dient, na
toestemming van de Bond, diezelfde Bond ook altijd schriftelijk of per e-mail op de hoogte worden gebracht dan wel dit te bevestigen. Het betreffende lid kan worden verplicht te bewijzen dat een betreffend
stuk is verzonden. In dat geval geldt een bewijs van een aangetekende zending of e-mail als voldoende
bewijs. Ook de ontvangst van een bevestiging van de Bond dient als bewijs.
8.7 Het Bondsbestuur zal alle daarvoor geschikte informatie op de website publiceren.
ARTIKEL 9 KASCOMMISSIE
9.1 Conform artikel 15.2 van de Statuten, benoemt de Algemene Vergadering een Kascommissie die de
boeken controleert en aan de Algemene Vergadering verslag uitbrengt van haar bevindingen.
9.2 De leden van de Kascommissie worden door de Algemene Vergadering benoemd en door verschillende
leden geleverd. De Kascommissie bestaat uit twee verenigingsleden. Een lid neemt maximaal drie jaar
zitting in de kascommissie en mag niet via een verenigingslid zijn vertegenwoordigd in het Bondsbestuur
of een andere commissie. Alle leden inclusief eventuele reserveleden dienen van verschillende verenigingen lid te zijn.
9.3 Indien een lid niet meewerkt aan de kascommissie zal een boete van € 150,00 worden opgelegd.
ARTIKEL 10 STRAFCOMMISSIE
10.1 De Algemene Vergadering benoemt een Strafcommissie, die volgens het Strafreglement handelt.
10.2 De leden van Strafcommissie worden jaarlijks door de Algemene Vergadering benoemd en door
verschillende leden geleverd. De Strafcommissie bestaat uit drie verenigingsleden. Een lid neemt maximaal
drie jaar zitting in de Strafcommissie en mag niet via een verenigingslid vertegenwoordigd zijn in het
Bondsbestuur of een andere commissie. Alle leden dienen verenigingslid te zijn.
ARTIKEL 11 KLACHTEN EN PROTESTEN
11.1 Voor klachten of protesten dienen leden of verenigingsleden zich schriftelijk te wenden tot het
Bondsbestuur. Het Bondsbestuur zal zich hier binnen uiterlijk dertig dagen na ontvangst van de klacht of
protest schriftelijk over uitspreken, tenzij volgens het Strafreglement een zaak aanhangig moet of zal
worden gemaakt. In dat geval wordt conform het Strafreglement gehandeld.
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ARTIKEL 12 ONREGELMATIGHEDEN
12.1 Indien een lid, een verenigingslid en/of een team in strijd met de reglementen handelt of wangedrag
heeft vertoond tijdens een door de Bond georganiseerde of medegeorganiseerde activiteit kan het Bondsbestuur of de Strafcommissie conform de reglementen of de statuten overgaan tot berisping, schorsing,
royement van en/of het opleggen van een boete aan het lid of een verenigingslid en/of het terugtrekken
van een team uit de door de Bond georganiseerde competities. Tevens kan er een correctie worden toegepast. De boete, schorsing of correctie mag niet in strijd zijn met eventueel in de reglementen opgenomen maximum.
12.2 Onder meer onsportief gedrag wordt gezien als wangedrag.
12.3 Het moet voor een speler of een team mogelijk zijn om in alle rust en zonder hinder een partij of een
wedstrijd te spelen. Indien een speler of een team in strijd hiermee handelt wordt dit ook gezien als wangedrag.
12.4 De spelers dienen zich onberispelijk te gedragen. De speler die van stoot af is, neemt plaats op een
stoel die zodanig is geplaatst, dat hij de tegenstander niet kan hinderen. Verder dienen de spelers zich te
onthouden van elke daad die een tegenstander zou kunnen hinderen. Indien een speler zich hier niet aan
houdt wordt dit gezien als wangedrag.
12.5 Indien door een lid, een verenigingslid en/of een team opzettelijk in strijd met de reglementen wordt
gehandeld, wordt dat beoordeeld als het plegen van fraude. Bij fraude kan het lid een boete op worden
gelegd van maximaal € 250,00 per overtreding en elk verenigingslid een boete van maximaal € 125,00 per
overtreding. Ook kan bij fraude één of meerdere teams van dat lid worden teruggetrokken uit de door de
Bond georganiseerde competities of het lid wordt geroyeerd.
12.6 Indien door een lid, verenigingslid en/of een team herhaaldelijk in strijd met de reglementen wordt
gehandeld, kan het lid worden geroyeerd en of een boete van maximaal € 50,00 per overtreding worden
opgelegd, kan het verenigingslid worden geroyeerd, geschorst en/of een boete van maximaal € 50,00
worden opgelegd en of kan het team worden teruggetrokken uit de door de Bond georganiseerde competities.
Artikel 13 ALGEMENE BEPALINGEN
13.1 De middelen van de vereniging De Betuwse Biljartbond worden gevormd door de contributiebijdragen van de leden en eventuele andere baten.
13.2 Er wordt een betaalrekening geopend t.n.v. De Betuwse Biljartbond.
13.3 Er wordt tevens een reservefonds gevormd. Jaarlijks stelt de Algemene Vergadering de hoogte van
het reservefonds vast. De gelden van het reservefonds worden gedeponeerd op een afzonderlijke bankspaarrekening t.n.v. De Betuwse Biljartbond. Het reservefonds is om toekomstige uitgaven te bekostigen,
die buiten de begroting vallen en de gelden of tijdelijke overschotten op de betaalrekening rentedragend
te maken. Mocht de Algemene Vergadering besluiten tot het beleggen van de gelden van het reservefonds, dan kan dit slechts conform de wijze als aangegeven in de Beleggingswet.
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Competitie- en wedstrijdreglement Libre inclusief de spelsoorten Kader en Bandstoten.
ARTIKEL 1 SPELSYSTEMEN
1.1 Er wordt gespeeld volgens het systeem Libre met aangebrachte kaderhoeken. De
thuisspelende vereniging is verantwoordelijk van het aanbrengen van de kaderhoeken. Het spelen van
Kader is alleen toegestaan voor spelers, die in het Libre een moyenne bereiken van 10. Dan mag door deze
spelers het kaderspel 38/2 worden gespeeld en wijzigt het aantal te maken caramboles in 100. Indien
alleen voor de uitspelende vereniging een kaderspeler uitkomt, is de uitspelende vereniging verantwoordelijk voor het aanbrengen van de kaderlijnen.
1.3 Er mogen twee soorten Kader gespeeld worden: 38/2 en 57/2. Bereikt een kaderspeler in kadersoort
38/2 het aantal te maken caramboles van 200, dan moet hij over naar de kadersoort 57/2 en wijzigt het
aantal te maken caramboles in 125.
1.4 Het in de reglementen gestelde met betrekking tot het Driebanden is van overeenkomstige toepassing
op de spelsoort Driebanden in de Hoofdklasse Nieuwe Stijl, met uitzondering van het gestelde in artikel 2.1
van dit reglement. Dit geldt met name voor het minimum aantal caramboles.
ARTIKEL 2 KLASSEN EN POULES
2.1 Bij voldoende deelname wordt er in drie klassen gespeeld, namelijk:
Soort klasse
Aantal partijen +
Maximaal
Minimum aantal caramboles +
spelsoort +
aantal
(gemiddelde) + (aantal beurten) +
(minimum aantal beurten
afwijkingen
basisspelers)
Hoofdklasse
3 Mix (1)
30
50 (2.000) (25)
Mix
3 waarvan
1 Libre (of
30
50 (2.000) (25)
Kader 38/2
30
100 (4.000) (25) minimaal moyenne 10 Libre
of Kader 57/2,
30
125 (5.000) (25) minimaal moyenne 8 Kader
1 Bandstoten en
40
38/2
1 Driebanden
50
38 (1.086) (35)
15 (0.300) (50)
C-klasse
4 Libre (2)
30
21 (0.840 ) (25) instap nieuwe speler is 25

De standaard voor Libre en Kader is:
- 21 t/m 35 caramboles met intervallen van 2; - 35 t/m 50 caramboles met intervallen van 3;
- vanaf 50 caramboles met intervallen van 5.
De standaard voor Driebanden is: - vanaf 15 caramboles met intervallen van 1.
De standaard voor Bandstoten is: - vanaf 38 caramboles met intervallen zoals voor Libre.
2.2 Voor indeling in bovengenoemde klassen zal bij teveel deelname in die klasse of in een poule, een
team aan wie relatief de meeste dispensatie is verleend, deelname in die klasse worden geweigerd. Anders geldt de volgorde van inschrijving.
2.3 Het Bondsbestuur gerechtigd om dispensatie te verlenen, indien er sprake is van een onevenredige
indeling van de poules of wanneer er een maximum aantal teams in een poule wordt overschreden en
daarnaast alleen in speciale gevallen.
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ARTIKEL 3. TEAMS EN SPELERS
3.1 Met een speler wordt een verenigingslid bedoeld. Een basisspeler is een speler die voor een bepaald
team als vaste speler is opgegeven, conform artikel 2.1. Een basisspeler mag bij een vereniging maar voor
één team worden opgegeven. Er kunnen ook reservespelers worden opgegeven. Reservespelers kunnen in
een ander team als basisspeler worden opgegeven. Een opgegeven speler mag in elk team invallen, mits
dat niet in strijd is met de reglementen.
3.2 Een speler mag in de competitie Libre maar voor één vereniging uitkomen.
Wel mag een speler daarnaast bij zowel de eigen of een andere vereniging van De Betuwse Biljartbond
uitkomen in de Driebanden-competitie. En andersom. Een speler kan maar voor één vereniging in de
Bekercompetitie uitkomen.
3.3 Tijdens elke wedstrijd in de Hoofdklasse dient steeds minimaal één basisspeler per team een partij te
spelen. Voor wedstrijden in alle overige klassen geldt dat per team steeds minimaal twee basisspelers een
partij moeten spelen. De overige partijen mogen door één of twee invallers worden gespeeld. Er mogen
per wedstrijd maximaal twee dubbelpartijen worden gespeeld.
3.4 De dubbelpartij of dubbelpartijen worden gespeeld door respectievelijk één van de twee of de twee als
dan laagst geklasseerde spelers van een team, waarbij ook rekening moet worden gehouden met een
eventuele invaller. Bij gelijke aantallen caramboles wordt ook gekeken naar het gemiddelde. Is dit ook
gelijk dan is de keus aan het desbetreffende team.
3.5 Een speler mag uitsluitend een dubbelpartij spelen indien hij niet meer als nieuw lid wordt beschouwd.
3.6 Dubbelpartijen dienen te worden gespeeld met een handicap van twee intervallen conform de standaards in artikel 2.1 van dit reglement. Bij de opstelling van de spelers dient rekening te worden gehouden
met eventuele dubbelpartijen. Zie ook artikel 6.8 van dit reglement.
3.7 Spelers die gedurende drie achtereenvolgende competities geen wedstrijden hebben gespeeld worden
als nieuwe spelers gezien.
3.8 Een speler is geen nieuwe speler meer als deze speler zes partijen in één seizoen heeft gespeeld.
3.9 Een speler is speelgerechtigd indien deze speler voldoet aan alle reglementen .
3.10 Elk team wijst een teamleider aan die aanspreekbaar is voor het maken van afspraken die het team
betreffen en namens het team handelt.
3.11 Voor de Hoofdklasse Mix geldt: Elke speler is verplicht tot het spelen van minimaal drie wedstrijden
van alle spelsoorten ( libre, bandstoten en driebanden ) Een speler mag pas een vierde keer een spelsoort
beoefenen als hij alle spelsoorten minimaal drie keer heeft uitgevoerd. Indien een speler toch voor de
vierde keer een spelsoort uitoefent voordat hij de andere spelsoorten drie keer heeft uitgevoerd zal de
uitslag direct worden omgezet in een 10-0 nederlaag. Indien een speler alle drie de spelsoorten minimaal
drie keer heeft uitgevoerd is deze speler verder vrij om een spelsoort te kiezen.
ARTIKEL 4. CARAMBOLES EN GEMIDDELDEN
4.1 Een speler moet het aantal caramboles maken conform het gestelde in artikel 2 van dit reglement.
4.2 Iedere speler speelt het gemiddelde maal het aantal beurten conform het gestelde in artikel 2 en
artikel 5 van dit reglement. De door de Bond gehanteerde moyennetabellen bepaalt het aantal te maken
caramboles.
4.4 Nieuwe spelers dienen opgegeven te worden met het aantal caramboles, dat zij volgens hun gemiddelde kunnen maken. Het minimum aantal caramboles voor nieuwe spelers is 25.
4.5 Het Bondsbestuur is bevoegd het aantal te maken caramboles te verhogen of te verlagen tot een
aantal caramboles, dat naar het oordeel van het Bondsbestuur redelijk is.
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Competitie- en wedstrijdreglement Driebanden
ARTIKEL 1 SPELSYSTEEM
1.1 Er wordt gespeeld volgens het driebandensysteem.
ARTIKEL 2 KLASSEN EN POULES
2.1 Bij voldoende deelname wordt er in 2 klassen gespeeld, namelijk:
Soort klasse

Aantal partijen +
spelsoort +
(minimum aantal basisspelers)

Maximaal
aantal
beurten

Minimum aantal caramboles +
(gemiddelde) + (aantal beurten)

Hoofdklasse
A-klasse

3 Driebanden (1)
3 Driebanden (1)

50
50

20 (0.400) (50)
15 (0.300) (50)

De standaard voor Driebanden is:
- vanaf 15 caramboles met intervallen van 1.
2.2 Voor indeling in bovengenoemde klassen zal bij teveel deelname in die klasse of in een poule, een
team aan wie relatief de meeste dispensatie is verleend, deelname in die klasse worden geweigerd. Anders geldt de volgorde van inschrijving.
2.3 Indeling Hoofdklasse en A-klasse: van elk team, dat zich voor de Driebanden-competitie opgeeft, wordt
van de 3 basisspelers de individueel te maken caramboles opgeteld, de som door drie gedeeld en de
uitkomst hiervan het teammoyenne genoemd. Elke basisspeler kan maar een keer ingedeeld worden in
een basisteam Daarna worden de teams ingedeeld op een ranking lijst naar teammoyenne van hoog naar
laag en vervolgens verdeeld naar Hoofdklasse en A-klasse.
2.4 Het Bondbestuur is gerechtigd om dispensatie te verlenen, indien er sprake is van een onevenredige
indeling van de poules of wanneer er een maximum aantal teams in een poule wordt overschreden en
daarnaast alleen in speciale gevallen.
ARTIKEL 3. TEAMS EN SPELERS
3.1 Met een speler wordt een verenigingslid bedoeld. Het opgeven van 3 basisspelers is verplicht.
Basisspelers zijn de eerste 3 spelers van een team. Een basisspeler mag bij een vereniging voor maar één
team als basisspeler worden opgegeven.
3.2 Een speler mag in de competitie Driebanden maar voor één vereniging uitkomen. In uitzonderlijke
gevallen is dispensatie vanuit het Bondsbestuur mogelijk. Wel mag een speler bij zowel de eigen of een
andere vereniging van De Betuwse Biljartbond uitkomen in de Libre Competitie.
Een speler kan maar voor één vereniging uitkomen in de Bekercompetitie.
3.3 Alle opgegeven basisspeler als alle opgegeven reserve’s mogen onbeperkt partijen in een ander team
spelen. Tijdens elke wedstrijd in de Hoofd- en A-klasse dient steeds minimaal één basisspeler per team een
partij te spelen. De overige partijen mogen door één of twee invallers worden gespeeld.
3.4 De dubbelpartij wordt gespeeld door de speler met het laagste gemiddelde, waarbij rekening moet
worden gehouden met een eventuele invaller. Bij een gelijk aantal te spelen caramboles wordt gekeken
naar het gemiddelde van de spelers. Is dit ook gelijk dan is de keuze aan het desbetreffende team.
3.5 Een speler mag uitsluitend een dubbelpartij spelen indien hij niet meer als nieuw lid wordt beschouwd.
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3.6 Bij een dubbelpartij dient het aantal te maken caramboles van een speler verhoogd te worden met
15% met een afronding naar het dichtstbijzijnde aantal hele caramboles. Bij de opstelling van de spelers
dient rekening te worden gehouden met de eventuele dubbelpartij. Zie ook artikel 6.8.
3.7 Spelers, die gedurende drie achtereenvolgende competities geen wedstrijden hebben gespeeld, worden als nieuwe spelers behandeld.
3.8 Een speler is geen nieuwe speler meer als deze speler zes partijen in één seizoen heeft gespeeld.
3.9 Elk team wijst een teamleider aan die aanspreekbaar is voor het maken van afspraken die het team
betreffen en namens het team handelt.
ARTIKEL 4. CARAMBOLES EN GEMIDDELDEN
4.1 Een speler moet een hoger aantal caramboles maken dan voor hem is vastgesteld indien anders niet
wordt voldaan aan de in artikel 2.1 van dit reglement vermelde minimum aantal caramboles per speler.
4.2 Iedere speler speelt het gemiddelde maal het aantal beurten conform het gestelde in artikel 2 en
artikel 5 van dit reglement. De door de Bond gehanteerde moyennetabellen bepaalt het aantal te maken
caramboles.
4.3 Nieuwe spelers dienen opgegeven te worden met het aantal caramboles dat zij volgens hun gemiddelde kunnen maken. Het minimum aantal caramboles voor nieuwe spelers is 15.
4.4 Het Bondsbestuur is bevoegd het aantal te maken caramboles van spelers te verhogen of te verlagen
tot een aantal caramboles, dat naar het oordeel van het Bondsbestuur redelijk is.
Competitie- en wedstrijdreglement Libre inclusief de spelsoorten Kader en Bandstoten en Driebanden
ARTIKEL 5 HERZIENINGEN
5.1 Per klasse vindt op de helft en aan het einde van de competitie een herziening plaats. Bij de eerste
herziening wordt het gemiddelde als volgt berekend: de som van het aanvangsgemiddelde en het gemiddelde van de eerste competitiehelft wordt gedeeld door 2. Bij de tweede herziening aan het einde van de
competitie wordt het gemiddelde als volgt berekend: het aantal gemaakte caramboles van de competitie
wordt gedeeld door het aantal beurten per seizoen. Dit is tevens het startgemiddelde voor de volgende
competitie. Met inachtneming van artikel 2.1 van dit reglement.
5.2 Nieuwe spelers krijgen na hun derde en na hun zesde partij een nieuw gemiddelde.
Het nieuw berekende gemiddelde wordt bepaald door het aantal behaalde caramboles te delen door het
aantal beurten.
Indien in de relevante periode(n) minder dan drie partijen zijn gespeeld, vindt geen herziening plaats.
5.3 Bekerwedstrijden tellen mee voor de herzieningen.
ARTIKEL 6 WEDSTRIJDEN EN PARTIJEN
6.1 Alle wedstrijden die in een competitievorm door de Bond worden georganiseerd moeten op de door
de Bond vastgestelde datum worden gespeeld. Uitstel of verzetten van een wedstrijd moet goedkeuring
hebben van de competitieleider van de Bond zulks tenminste 24 uur voor de vastgestelde datum en tijd. In
dit geval wordt geen boete opgelegd. Degene die het uitstel regelt is hiervoor verantwoordelijk en dient
dit schriftelijk, telefonisch of per e-mail te melden. Het Bondsbestuur bevestigt dit schriftelijk of per email. Dit conform artikel 8.6 HR.
De laatste twee competitieavonden staan vast en kunnen niet worden verplaatst ( alleen met toestemming van de competitieleider kan uitstel worden verleend ). Het team dat uitstel aanvraagt is verantwoordelijk.
Het bestuur kan ingrijpen bij zowel de driebanden- als bekercompetitie indien de stand op de ranglijsten
dit vereist en beslissen dat de wedstrijden op dezelfde avond worden gespeeld .
6.2 Elke wedstrijd vangt precies om 20.00 uur aan tenzij de Bond anders heeft bepaald of beslist. Wanneer
er twee spelers van een team zijn, kan het team spelen. Indien een team te laat arriveert, wordt deze een
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boete ad € 12,50 per keer opgelegd. Bij herhaaldelijk te laat komen, kan het team uit de competitie worden verwijderd.
6.3 Bij het niet opkomen voor een wedstrijd zonder bericht van verhindering aan de competitieleider en
de tegenstander (beiden dienen ingelicht te worden) of met bericht maar na 19.00 uur op de dag dat de
wedstrijd staat gepland, zal het betreffende team een boete worden opgelegd van € 75,00.
6.4 Bij het niet opkomen voor een wedstrijd met bericht van verhindering binnen 24 uur doch uiterlijk voor
19.00 uur op de dag dat de wedstrijd staat gepland aan de competitieleider en de tegenstander wordt het
betreffende team een boete opgelegd van € 20,-.
6.5 Indien een wedstrijd om welke reden dan ook niet is gespeeld, moet binnen een maand na eerst
geplande datum, gespeeld worden. Is deze wedstrijd niet binnen één maand gespeeld dan krijgen beide
teams nul punten toegekend terwijl de wedstrijd wel als gespeeld wordt beschouwd. De Bond kan hiervan
afwijken door in te stemmen met een latere datum of een andere sanctie wanneer kan worden vastgesteld dat één van beide teams niets te verwijten valt.
6.6 Alle partijen moeten direct na elkaar worden gespeeld. Is dit op een bepaald moment niet mogelijk
vanwege de afwezigheid van een speler dan dient een invaller of reserve te worden ingeschakeld of een
dubbelpartij te worden gespeeld. Een speler is speelgerechtigd als deze voor 21.00 uur aanwezig is. Kan
conform het reglement een partij niet worden gespeeld, wordt het in overtreding zijnde lid een boete van
€ 12.50 per niet gespeelde partij opgelegd en wordt de partij voor de in overtreding zijnde speler met nul
punten als verloren beschouwd.
De tegenstander krijgt daarentegen het maximaal te behalen aantal punten volgens art 7.2.
6.7 Indien een speler niet speelgerechtigd is voor een team maar wel voor het betreffende team een partij
heeft gespeeld, wordt het lid waar de speler voor uitkomt een boete van maximaal € 100,- opgelegd en
wordt de partij voor de in overtreding zijnde speler met nul punten als verloren beschouwd.
De tegenstander krijgt daarentegen het maximaal te behalen aantal punten volgens art 7.2.
6.8 De opstelling van de spelers in het team moet geschieden in volgorde van de door hen te maken
caramboles. Bij een dubbelpartij moet hiermee rekening worden gehouden tenzij dit door overmacht niet
mogelijk was.
Bijvoorbeeld libre:
Speler 1: te maken caramboles 25
Speler 2: te maken caramboles 23
Speler 3: te maken caramboles 23
Speler 3 speelt dubbelpartij, handicap twee intervallen, speelvolgorde wordt dan:
Speler 3: te maken caramboles 27
Speler 1: te maken caramboles 25
Speler 2: te maken caramboles 23
Speler 3: te maken caramboles 23
6.9 De partijen worden in volgorde van hoog naar laag gespeeld met uitzondering van de Hoofdklasse Mix,
waarin de volgorde als volgt is: Libre of Kader, Bandstoten, Driebanden. Tenzij in overleg anders wordt
besloten.

ARTIKEL 7 TOEKENNING PUNTEN
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7.1 Een team dat in een poule na alle wedstrijden de meeste wedstrijdpunten heeft behaald is kampioen.
Bij een gelijke stand is het saldo van het totale aantal partijpunten doorslaggevend. Indien dit gelijk is
wordt door het Bondbestuur op neutraal terrein een beslissingswedstrijd vastgesteld. Indien beide teams
dan ook gelijk eindigen beslist het teammoyenne van de beslissingswedstrijd. Eindigt dit ook gelijk is het
gespeelde teammoyenne in de competitie bepalend.
Bijvoorbeeld:
Aantal te maken caramboles
205
In de wedstrijd maken zij aan caramboles
196
Het percentage is dan 196 gedeeld door 205 is
95,610%
Er worden per poule drie prijzen beschikbaar gesteld.
7.2 Er wordt gespeeld volgens de puntentelling van De Betuwse Biljartbond.
Het aantal partijpunten wordt bepaald door de gemaakte caramboles te delen door het tiende deel van de
te maken caramboles en de uitkomst naar beneden af te ronden op halve of hele punten.
Bijvoorbeeld:
Aantal te maken caramboles
30
In de wedstrijd maken zij aan caramboles
23
Het puntentotaal is dan`
7,5
7.3 Er kunnen extra partijpunten worden verdiend:
Libre:
Maak je de partij in maximaal 14 beurten uit, dan krijg je twee extra partijpunten
Maak je de partij uit in 15 t/m 19 beurten uit, dan krijg je één extra partijpunt.
Driebanden:
Maak je de partij in maximaal 28 beurten uit, dan krijg je twee extra partijpunten
Maak je de partij uit in 29 t/m 38 beurten uit, dan krijg je één extra partijpunt.
Bandstoten:
Maak je de partij in maximaal 20 beurten uit, dan krijg je twee extra partijpunten
Maak je de partij uit in 21 t/m 27 beurten uit, dan krijg je één extra partijpunt.
Nieuwe spelers kunnen geen extra punten verdienen.
7.4 Het team dat na alle gespeelde partijen in een wedstrijd in totaal de meeste partijpunten heeft behaald heeft de wedstrijd gewonnen.
Indien beide teams evenveel partijpunten hebben behaald is er sprake van een gelijkspel.
7.5 In de laatste speelweek van de competitie moeten alle wedstrijden zijn gespeeld. Voor nog niet gespeelde wedstrijden worden betreffende teams geen punten toegekend, tenzij het Bondsbestuur anders
beslist.
7.6 Wordt tijdens de competitie een team teruggetrokken dan worden alle gespeelde wedstrijden van het
betreffende team doorgehaald.
7.7 Indien een speler in een wedstrijd minder opgeeft dan het aantal voor hem vastgestelde caramboles,
en de wedstrijd op basis van dat mindere aantal caramboles wint, wordt het aantal punten herberekend
op basis van het aantal vastgestelde caramboles. Bij verlies vindt eveneens herberekening van partijpunten naar het aantal vastgestelde caramboles plaats. De tegenstander krijgt, bij verlies, een evenredige
verhoging van het aantal gemaakte caramboles en de daarbij horende partijpunten.
Het lid waar de speler voor uitkomt, kan een boete van maximaal € 50,00 worden opgelegd.
ARTIKEL 8 DE UITSLAG VAN DE WEDSTRIJDEN.
8.1 De thuis spelende vereniging is verplicht de uitslag via de website www.biljartpoint.nl conform de
handleiding in te voeren en te versturen uiterlijk 2 dagen na afloop van de wedstrijd. Bovenstaande geldt
ook met betrekking tot het maken van op- en/of aanmerkingen op het wedstrijdverloop tot aan het zetten
van de ondertekening. Bij verzuim wordt de betreffende vereniging per keer een boete opgelegd van €
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5,00. Het wedstrijdformulier moet dus volledig worden ingevuld en door beide partijen worden ondertekend.
Het uit spelende team moet een kopie-exemplaar van het wedstrijdformulier krijgen.
Het uit spelende team heeft de verantwoordelijkheid, om de via e-mail ontvangen uitslag, te controleren
of het thuisspelende team de uitslag op een correcte wijze heeft verwerkt. Bij het constateren van onjuistheden dient het uit spelende team dit binnen 3 dagen na de wedstrijddag aan de competitieleider te
melden. Indien partijen na een week na de wedstrijddag reclameren, dan wordt de betreffende partij een
boete opgelegd van € 5,00.
8.2 Op het wedstrijdformulier dienen alle partijen in de gespeelde volgorde te worden ingevuld.
8.3 Elk team is verantwoordelijk voor het juist en volledig invullen van het wedstrijdformulier.

8.4 Van alle onregelmatigheden tijdens de wedstrijd tot aan het tijdstip van ondertekening van het wedstrijdformulier, dient aantekening te worden gemaakt op het wedstrijdformulier. Indien dit door één van
beide teams wordt geweigerd of er een gegronde reden is om het niet te vermelden, dient men dit binnen
3 dagen na de wedstrijd aan het Bondsbestuur te melden. Indien aan bovengenoemde voorwaarde niet is
voldaan, hoeft een eventuele klacht niet in behandeling te worden genomen.
ARTIKEL 9 TELLIJSTEN
9.1 De tellijsten, die tijdens de wedstrijden worden ingevuld, dienen tot 1 augustus van het lopende seizoen voor de Bond ter beschikking te blijven.
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COMPETITIE-EN WEDSTRIJDREGLEMENT BEKER
ARTIKEL 1. ALGEMEEN
1.1 Er wordt gespeeld volgens de regels van de Bond behoudens de in dit reglement opgenomen artikelen.
1.2 De organisatie is in handen van de Bond.
1.3 In gevallen waarin de reglementen niet voorzien, beslist het Bondsbestuur.
ARTIKEL 2. TEAMS
2.1 De teams bestaan uit vier vaste voor de Bekercompetitie opgegeven spelers. Alle spelers binnen de
vereniging mogen als reserve optreden.
2.2 De teams mogen uit spelers uit verschillende competitieklassen bestaan.
ARTIKEL 3. LOTING
3.1 De loting wordt onder leiding van het Bondsbestuur verricht.
3.2 Het Bondsbestuur zal zoveel mogelijk voorkomen dat meer dan twee teams van dezelfde vereniging in
één poule worden ingedeeld. Het Bondsbestuur is gerechtigd na de loting correcties toe te passen.
ARTIKEL 4. PLANNING WEDSTRIJDEN
4.1 De deelnemende verenigingen dienen de te spelen wedstrijden uiterlijk twee weken voor aanvang van
de eerstvolgende ronde te hebben gepland. Dit dient in goed overleg met elkaar te geschieden en twee
weken voor aanvang van de eerstvolgende ronde aan de competitieleider doorgegeven worden.
4.2 Alle teams hebben bij het inplannen evenveel inspraak.
4.3 Indien een wedstrijd om wat voor reden dan ook niet tijdig wordt gepland, zal het Bondsbestuur de
planning van die wedstrijd voor haar rekening nemen.
4.4 De wedstrijden mogen niet later worden gespeeld dan is aangegeven, tenzij het Bondsbestuur hiermee
instemt.
4.5 Indien een speellocatie dermate veel thuiswedstrijden krijgt toegewezen waardoor niet alle wedstrijden tijdig kunnen worden gespeeld, beslist het Bondsbestuur welke wedstrijd(en) worden omgedraaid.
4.6 Indien een wedstrijd niet wordt gespeeld, wordt geen van beide teams punten toegekend.
4.7 Indien bij een niet gespeelde wedstrijd een team volgens de organisatie iets te verwijten valt, wordt dit
team gediskwalificeerd. Alle uitslagen tegen het betreffende team komen dan te vervallen.
ARTIKEL 5. CARAMBOLES
5.1 Een speler moet dat aantal caramboles maken waar hij op het betreffende moment werkelijk voor
staat genoteerd, zij het wel afgerond naar de standaards conform artikel 2.1 van het competitiereglement
Libre. Indien in de betreffende 'bekerronde' de gemiddelden worden herzien, gelden die voor de eerstvolgende bekerronde.
5.2 Bekerwedstrijden tellen mee voor de herzieningen.
5.3 Indien een speler, die 75 of meer caramboles moet maken, speelt tegen een speler, die 35 of minder
caramboles moet maken, dan worden van de laatstgenoemde speler zijn te maken caramboles verhoogd
met 10% en afgerond naar het dichtstbijzijnde aantal caramboles conform de standaards in artikel 2.1 van
het competitiereglement Libre.
ARTIKEL 6. PUNTEN 6.1 Er worden geen bonuspunten toegekend.
ARTIKEL 7. SPELSYSTEEM
7.1 Zover mogelijk worden alle teams in poules van vier teams ingedeeld. Er wordt een halve competitie
gespeeld. Afhankelijk van het aantal poules gaat een veelvoud van 2 teams naar de volgende ronde, die
volgens het knock-out systeem zullen spelen. Bij gelijk eindigen naar zowel wedstrijdpunten als saldo
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partijpunten wordt een beslissingswedstrijd gespeeld. Indien beide teams dan ook gelijk eindigen beslist
het teammoyenne van de beslissingswedstrijd.
7.2 Het exact te spelen systeem wordt tijdens de eerste loting vastgesteld.
ARTIKEL 8. FINALES
8.1 Na de eerste ronde worden de resterende wedstrijden in twee wedstrijden gespeeld. ( uit en thuis ).
Door loting wordt vastgesteld wie het eerst thuis speelt.
Dit gebeurt dan middels het knock-out systeem ( dus geen poules meer ).
ARTIKEL 9. SANCTIES
9.3 Een speler, die voor een team uitkomt waar hij volgens opgave geen deel van uitmaakt, wordt voor
desbetreffende partij geen punten toegekend. De tegenstander ontvangt daarentegen tien punten.
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SPELREGLEMENT
ARTIKEL 1 INSPEELTIJD
1.1 De deelnemers aan de wedstrijd hebben het recht, gedurende 3 minuten per persoon voorafgaande
aan elke partij het biljart te beproeven.
ARTIKEL 2 KADERHOEKEN
2.1 Voor aanvang van de wedstrijd in het Libre en Bandstoten moet in de vier hoeken van het biljart door
middel van een krijtlijn een kaderhoek worden aangebracht. Deze kaderhoek bestaat uit een driehoek,
waarvan de lengte der rechte lijnen 17 cm. is gemeten vanaf bovenkant (speelveld) der band. Als na controle van de Bond of melding van verenigingsleden blijkt dat de kaderhoeken niet zijn aangebracht, wordt
de betreffende vereniging eerst mondeling of schriftelijk van deze verplichting op de hoogte gebracht. Bij
herhaling wordt een boete opgelegd van maximaal € 15,00 opgelegd.
2.2 Wanneer de twee aan te spelen ballen binnen de krijtlijn komen te liggen, dan heet dit "ENTREE" en
mag de carambole nog gemaakt worden. Blijven de twee ballen in de driehoek liggen zonder dat er een bal
buiten de driehoek is geweest, dan heet dat "DEDANS". De volgende carambole mag dan nog gemaakt
worden, echter op een voorwaarde, dat minstens een van de aangespeelde ballen buiten de driehoek
wordt gespeeld. Is dit niet het geval, dan is de carambole ongeldig en is de beurt beëindigd. De arbiter
dient de positie "ENTREE" en "DEDANS" duidelijk kenbaar te maken.
ARTIKEL 3 AFSTOOT EN NASTOOT
3.1 Het thuisspelende team is het startende team en speelt met de witte bal, indien er met een witte en
een gele bal wordt gespeeld. Wordt er met twee witte ballen gespeeld, dan start het thuisspelende team
met de ongemerkte witte bal.
3.2 Het uitspelende team heeft de nastoot, die als aanvangsstoot moet worden gespeeld. Dit geldt ook als
een partij afgebroken wordt na de 30ste beurt van de thuisspeler bij het Libre, Kader en Bandstoten en na
de 50ste beurt bij het Driebanden.
ARTIKEL 4 PLAATSING BILJARTBALLEN
Artikel 4.1 Begrippen:benedenacquit : het middelste acquit op de afstootlijn; linkeracquit : het acquit links
naast het benedenacquit; rechteracquit : het acquit rechts naast het benedenacquit; middenacquit : het
middelste acquit op de lengteas; bovenacquit : het acquit het dichtst bij de bovenband.
4.2 Bij aanvang van de wedstrijd plaatst de arbiter de ballen de ballen als volgt in de beginpositie:
a. de rode bal op het bovenacquit; b. de aanspeelbal op het benedenacquit;
c. de speelbal op het rechteracquit, tenzij de speler vanaf het linkeracquit wenst af te stoten.
4.3 Vanuit de beginpositie moet direct vanaf de rode bal worden gespeeld.
4.4 Moeten tijdens de partij of bij het einde van de partij, voor de gelijkmakende beurt, de ballen opnieuw
in de beginpositie worden geplaatst, dan zijn artikel 4.2 en 4.3 weer van toepassing.
ARTIKEL 5 VASTLIGGENDE BAL LIBRE
5.1 Een vastliggende bal mag niet meegespeeld worden.
Bij het vastliggen van ballen heeft de speler het recht:
a) de ballen te laten opzetten als de acquitstoot.
b) te spelen via de vrijliggende bal of over de "LOSSE BAND".
c) een losse massé of piqué te maken.
5.2 Ligt de speelbal vast tegen een of beide aanspeelballen, dan mag de speler kiezen uit:
a. het plaatsen van alle ballen in de beginpositie.
b. het spelen vanaf een niet vastliggende bal of via een of meer banden tegen welke de speelbal niet
vastligt.
c. het 'vrij'-spelen van zijn speelbal door een kopstoot (massé of piqué).
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ARTIKEL 6 BAL BUITEN HET BILJART LIBRE
6.1 Zijn één of meer ballen uitgesprongen, dan is de beurt voorbij en dienen alle ballen in de beginpositie
te worden geplaatst. Een bal die de omlijsting raakt wordt gezien als een uitgesprongen bal.
ARTIKEL 7 VASTLIGGENDE BAL DRIEBANDEN
7.1 Een vast liggende bal mag niet meegespeeld worden.
Bij het vast liggen van de ballen heeft de speler het recht:
a) de twee vast liggende ballen te laten opzetten.
b) te spelen via de vrij liggende bal of over de “LOSSE BAND”.
c) een losse masse of piqué te maken “KOPSTOOT”.
Opzetten: Wanneer de rode bal en de speelbal vastliggen, wordt de rode bal
opgezet zoals bij de acquitstoot, de niet speelbal op het middenacquit en de speelbal wordt geplaatst op
het middelste punt van het benedenacquit. Wanneer de twee witte ballen cq gekleurde ballen vast
liggen, wordt de niet speelbal opgezet op het middenacquit en de speelbal wordt geplaatst op het
middelste punt van het benedenacquit. Indien alle drie de ballen vast liggen, worden deze opgezet in de
verticale lijn van het biljart, met dien verstande dat de speler begint vanaf de middelste positie van het
benedenacquit. Is van de vastliggende bal het betreffende acquit bezet, dan wordt die bal geplaatst op
het acquit, aangewezen voor de bal die het betreffende acquit bezet.
ARTIKEL 8 BAL BUITEN BILJART DRIEBANDEN
8.1 Wanneer de rode bal van het biljart springt, wordt deze opgezet zoals bij de acquitstoot. Wanneer
de speelbal van het biljart springt, wordt deze opgezet op het middenacquit. Wanneer de rode en de
speelbal of de rode en de niet speelbal van het biljart springen, wordt de rode bal opgezet zoals bij de
acquitstoot, de speelbal op het middenacquit en de niet speelbal wordt geplaatst op het middelste
punt van het benedenacquit. Wanneer de twee witte ballen cq gekleurde ballen van het biljart springen,
wordt de speelbal opgezet op het middenacquit en de niet speelbal wordt geplaatst op het middelste
punt van het benedenacquit. Indien alle drie de ballen van het biljart springen, worden deze opgezet in
de verticale lijn van het biljart, met dien verstande dat de tegenstander begint vanaf de middelste
positie van het benedenacquit. Indien een carambole is gemaakt, vóór dat een bal cq ballen van het
biljart springt (springen), telt de carambole wel, maar de beurt is beëindigd en de tegenstander gaat
verder. Is voor de uitgesprongen bal het betreffende acquit bezet, dan wordt die bal geplaatst op het
acquit aangewezen voor de bal die het betreffende acquit bezet.
8.2 Raakt een bal de omlijsting en rolt deze daarna weer op het speelvlak terug, dan moet worden getracht die bal tegen te houden. Omdat bij de spelsoort driebanden alleen de uitgesprongen bal op het
daarvoor aangewezen acquit moet worden geplaatst, moet er voor worden gezorgd dat andere ballen – na
dat uitspringen - niet meer van plaats veranderen of tijdens het uitlopen van richting worden veranderd.
ARTIKEL 9 GEMAAKTE FOUT
9.1 Maakt een speler een fout, dan eindigt zijn beurt. In alle gevallen blijven de ballen liggen in de positie,
waarin ze gekomen zijn en de tegenpartij vervolgt de partij met zijn eigen speelbal.
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ARTIKEL 10 BEPAALDE FOUTEN
Als fouten worden beschouwd:
10.1 Het aanraken van de speelballen tijdens de wedstrijd, waaronder te verstaan het aanraken met de
hand, met een kledingstuk, of met welk voorwerp dan ook, evenals het laten vallen van krijt of een ander
voorwerp op een der ballen.
10.2 Het spelen voordat de ballen stil liggen, biljarderen of doordouwen. Er wordt gebiljardeerd wanneer
de pomerans nog met de speelbal in aanraking is op het moment, dat de speelbal de tweede bal of band
raakt.
10.3 Het maken van zichtbare tekens op de band of het laken.
10.4 Tijdens de stoot moet de speler tenminste een voet op de grond laten rusten.
10.5 Het spelen met de bal van de tegenstander. Wordt deze fout geconstateerd in de loop van een serie,
dan tellen de in deze beurt reeds gemaakte caramboles.
ARTIKEL 11 ONOPGEMERKTE FOUT
11.1 Wordt bij het maken van een carambole een fout niet dadelijk opgemerkt en is de volgende carambole regelmatig tot stand gekomen, dan blijft de speler aan de beurt, met uitzondering van de gevallen
waarbij met de bal van de tegenstander wordt gespeeld.
ARTIKEL 12 AANSTOTEN
12.1 Wanneer een speler wordt aangestoten door derden, waardoor een bal tegen zijn wil wordt aangeraakt, dan wordt hem dit niet als fout aangerekend; de arbiter plaatst de ballen weer zo nauwkeurig
mogelijk terug.
ARTIKEL 13 BESPEELBAARHEID
13.1 De thuisspelende vereniging is ervoor verantwoordelijk, dat bij aanvang van de wedstrijd kan worden
gespeeld op een schoongemaakt en verwarmd biljart. Spelers hebben het recht, indien daarvoor aanleiding bestaat, de thuisspelende vereniging te verzoeken de ballen te schoon te maken. Indien nodig worden de biljarts door de Bond gekeurd.
13.2 Indien zonder bericht van de thuisspelende vereniging ( min. 24 uur ) blijkt dat het biljart niet bespeelbaar is door een duidelijke aantoonbare nalatigheid wordt de wedstrijd bij het benadeelde team
ingehaald ( binnen vier weken ). Het benadeelde team heeft dus twee maal een thuiswedstrijd.
De inhaalwedstrijd wordt wel begonnen door in dit geval het uitspelende team.
13.3 Bij twijfel over aantoonbaar niet in orde zijn van het biljart dient de vereniging een bestuurslid te
bellen om hierover te beslissen.

ARTIKEL 14 AFMETINGEN
14.1 Een biljart dient de volgende afmetingen te hebben: 2,30x1,15m, 2,20x1,10m of 2,10x1,05m.

35

Arbitragereglement
ARTIKEL 1 LEIDING EN TELLEN
1.1 Een partij wordt geleid door een arbiter (teller) en moet door minimaal één schrijver maar bij voorkeur
één schrijver per team op tellijsten worden genoteerd. Indien er door één schrijver wordt geschreven gaan
beide teams akkoord met zijn notatie.
1.2 De arbitrage wordt afwisselend verzorgd door het thuis spelende en bezoekende team.
ARTIKEL 2 ARBITER
2.1 De arbiter neemt "actief" deel aan de wedstrijd, dat wil zeggen dat hij niet op een stoel of kruk gaat
zitten, maar zich zodanig staand opstelt, dat hij het biljart en het spel kan overzien, zonder daarbij de
spelers te hinderen.
2.2 Zodra een arbiter merkt dat er een fout is gemaakt, moet hij uit eigen beweging onmiddellijk ingrijpen,
de speler daarop attent maken en hem het verder spelen verhinderen. Indien de arbiter dit niet opmerkt,
mag deze door de schrijver(s) en de actieve spelers van een partij hierop worden aangesproken.
ARTIKEL 3 BESLISSINGEN
3.1 Beslissingen van de arbiter zijn bindend. Indien een speler zich door een beslissing van de arbiter
benadeeld voelt, kan hij de arbiter vragen zijn beslissing te herzien. De arbiter wint in dat geval advies in
bij de schrijver(s), die in tweede instantie medeverantwoordelijk zijn voor de goede gang van zaken. De
arbiter blijft echter eindverantwoordelijk. Indien de arbiter zich vergist met het tellen van het aantal
caramboles, dienen de schrijvers de arbiter hierop te attenderen.
ARTIKEL 4 HOORBAAR
4.1 De arbiter telt de caramboles met duidelijk hoorbare stem en waarschuwt een speler wanneer de
ballen vastliggen.
ARTIKEL 5 OPMERKZAAM MAKEN
5.1 Het is de arbiter uitdrukkelijk verboden een speler opmerkzaam te maken op enige fouten die deze op
het punt staat te maken. Doet hij dit wel dan vervalt de beurt aan de tegenpartij. Wanneer een speler
daarom verzoekt moet de arbiter zeggen welke bal de speelbal is.
5.2 Op artikel 5.1 is één uitzondering: namelijk als er een “de verkeerde bal situatie” dreigt. Dan is het aan
de arbiter, de schrijver(s) en spelers van beide teams toegestaan om betreffende speler hierop te wijzen.
ARTIKEL 6 LAATSTE CARAMBOLES
6.1 Na door de schrijver(s) te zijn ingelicht, waarschuwt de arbiter bij het Libre en Hoofdklasse nieuwe stijl,
wanneer deze nog 5, 4, 3, 2 en 1 carambole(s) heeft te maken.
6.2 Na door de schrijver(s) te zijn ingelicht, waarschuwt de arbiter bij het Driebanden
een speler, wanneer deze nog 3, 2 en 1 carambole(s) heeft te maken.
ARTIKEL 7 GEDRAG
7.1 De arbiter ziet toe, dat de spelers zich onberispelijk gedragen en dat de speler die van stoot af is, plaats
neemt op een stoel die zodanig is geplaatst, dat hij de tegenstander niet kan hinderen. Verder ziet hij er op
toe dat alle aanwezigen in locatie zich onthouden van elke daad die een tegenstander zou kunnen hinderen.
ARTIKEL 8 ARBITRAGE
8.1 Het Bondsbestuur is gerechtigd om tijdens de wedstrijden de arbitrage op zich te nemen of door
derden te laten verrichten, mits bij binnenkomst kenbaar wordt gemaakt in die hoedanigheid aanwezig te
zijn.
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Strafreglement
ARTIKEL 1 BEVOEGDHEDEN EN TAKEN STRAFCOMMISSIE
1.1 Strafzaken worden aanhangig gemaakt door het Bondsbestuur, een lid of een verenigingslid.
1.2 Strafzaken kunnen aanhangig worden gemaakt tegen een lid, verenigingslid of een team dat deelneemt aan of aanwezig is bij een door de Bond of mede door de Bond georganiseerde competitie of
evenement, allen hierna te noemen betrokkene, indien betrokkene in strijd heeft gehandeld met de
reglementen of daartoe een vermoeden bestaat.
1.3 Strafzaken worden door de Strafcommissie behandeld wanneer het wangedrag, een opzettelijke
overtreding conform artikel 12.5 (HR) of een herhaaldelijke overtreding betreft met uitzondering van
artikel 1.4 van het Strafreglement. In alle overige gevallen wordt indien de schuld van betrokkene vast
staat of vast komt te staan, door het Bondsbestuur een boete of een sanctie opgelegd of een correctie
toegepast. Alleen het Bondsbestuur of de Algemene Vergadering kan deze beperken of ongedaan maken
indien binnen veertien dagen na dagtekening van de brief, waarin de boete of sanctie wordt opgelegd of
de correctie wordt medegedeeld, een schriftelijk verzoek daartoe bij het Bondsbestuur wordt ingediend.
1.4 Indien door een team herhaaldelijk in strijd met het reglement wordt gehandeld, kan het Bondsbestuur, indien de schuld vast staat, tot terugtrekken van het team overgaan.
1.5 In gevallen waarin de reglementen niet voorzien dient door het Bondsbestuur conform artikel 1.7 van
het Huishoudelijk Reglement te worden gehandeld.
1.6 Indien bij een strafzaak een lid, verenigingslid of een team is betrokken waar ook een lid van de Strafcommissie aan verbonden is, zal deze in de betreffende strafzaak plaatsmaken voor het reservelid, tenzij
deze ook verbonden is aan hetzelfde lid als één van de betrokkenen. Indien er in een strafzaak betrokkenheid is door meer dan één lid van de Strafcommissie, zal het reservelid niet optreden als lid.
ARTIKEL 2. AANVANG STRAFPROCEDURE
2.1 Indien het Bondsbestuur besluit een strafzaak aanhangig te maken bij de Strafcommissie, zal het
Bondsbestuur betrokkene hier schriftelijk over inlichten.
2.2 Nadat het Bondsbestuur bij de Strafcommissie een zaak aanhangig heeft gemaakt, wordt de betrokkene door de Strafcommissie in staat van beschuldiging gesteld.
2.3 De staat van beschuldiging geschiedt schriftelijk en bevat tenminste een opgave van de ten laste
gelegde overtreding of het verweten gedrag en van de tijd en plaats waarop en waar deze zou zijn begaan.
Voorts dient te worden vermeld of er een mondelinge dan wel schriftelijke behandeling plaats zal vinden
en wanneer de behandeling zal plaatsvinden.
2.4 De behandeling van een Strafzaak dient binnen 21 dagen plaats te vinden nadat het Bondsbestuur een
zaak bij de Strafcommissie aanhangig heeft gemaakt.
2.5 Uiterlijk tot de mondelinge dan wel schriftelijke behandeling plaatsvindt, heeft betrokkene het recht
een verweerschrift in te dienen. Dit verweerschrift moet uiterlijk binnen 24 uur voor het tijdstip van behandeling door de Strafcommissie zijn ontvangen.
2.6 Indien het een schriftelijke behandeling betreft, heeft de betrokkene het recht om in het verweerschrift, genoemd in artikel 2.5 van het Strafreglement, te vragen om een mondelinge behandeling mits dit
binnen 72 uur voor het tijdstip van behandeling door de Strafcommissie is ontvangen. Deze mondelinge
behandeling zal dan op dezelfde datum en tijdstip plaatsvinden als de schriftelijke behandeling.
2.7 De Strafcommissie is bevoegd kennelijk ongegronde klachten of klachten, waarvan elke vervolgingsbelang ontbreekt, niet te behandelen.
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2.8 De strafcommissie moet, ingeval het een lid of team van een vereniging betreft, het bestuur van die
vereniging desgevraagd in de gelegenheid stellen om eerst zelf tot een oordeel te komen. De strafcommissie moet in dit geval worden verzocht de strafprocedure met een week op te schorten. Het desbetreffende
bestuur mag de strafcommissie op de hoogte brengen van haar oordeel al dan niet vergezeld van de
benodigde verklaringen. De strafcommissie kan op grond van de verkregen informatie/verklaringen en het
oordeel van het betrokken bestuur tot een uitspraak komen.
ARTIKEL 3. DE MONDELINGE BEHANDELING
3.1 De zaak wordt op de medegedeelde datum en tijd mondeling behandeld door het horen van betrokkene en eventuele (opgeroepen) getuigen.
3.2 Bijstand voor mondeling verweer is toegestaan, met dien verstande, dat voor bijstand alleen in aanmerking komen andere verenigingsleden, een advocaat of een andere juridische hulpverlener en in geval
van minderjarigheid, een ouder of voogd, die geen deel mogen uitmaken van het Bondsbestuur en de
vaste commissies.
3.3 Betrokkene en de raadsman hebben het recht stukken in te zien, getuigen voor te dragen en vragen
aan getuigen te stellen.
3.4 Betrokkene heeft het recht op laatste woord.
3.5 Behoudens zaken die zich naar het oordeel van de Strafcommissie niet voor openbare behandeling
lenen, zijn mondelinge behandelingen openbaar en worden voor zover mogelijk middels een publicatie
bekend gemaakt.
3.6 Kwesties waarbij leden tot 18 jaar zijn betrokken zijn nooit openbaar en zullen zonder naamsvermeldingen worden gepubliceerd.
ARTIKEL 4. SCHRIFTELIJKE BEHANDELING
4.1 De zaak wordt op de medegedeelde datum schriftelijk behandeld als de Strafcommissie zo heeft besloten en de betrokkene niet om een mondelinge behandeling heeft verzocht dan wel dit te laat heeft ingediend.
4.2 Bijstand voor schriftelijk verweer, is toegestaan met dien verstande dat voor bijstand alleen in aanmerking komen andere verenigingsleden, een advocaat of een ander juridische hulpverlener en in geval
van minderjarigheid, een ouder of voogd,
die geen deel mogen uitmaken van het Bondsbestuur en de vaste commissies.
4.3 Betrokkene en de raadsman hebben het recht stukken in te zien en getuigenverklaringen mee te
zenden.
4.4 Kwesties waarbij leden tot 18 jaar zijn betrokken zullen zonder naamsvermeldingen worden gepubliceerd.
ARTIKEL 5. SANCTIES
5.1 Als straffen kunnen een berisping, een schorsing, een royement en/of een boete worden opgelegd.
Eveneens is de Strafcommissie gerechtigd uitslagen en (eind)standen te laten vervallen, nietig te verklaren
of te corrigeren, wedstrijden of partijen opnieuw vast te stellen, gemiddelden te corrigeren of opnieuw
vast te stellen en/of betrokkene te verplichten bepaalde maatregelen te nemen.
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ARTIKEL 6. BERAADSLAGING EN UITSPRAAK
6.1 De beraadslaging over de tenlastelegging geschiedt terstond na de behandeling en vindt niet in het
openbaar plaats.
6.2 De Strafcommissie grondt haar uitspraak op de haar overlegde stukken en wat eventueel mondeling
ter zitting is gebleken.
6.3 De Strafcommissie spreekt betrokkene vrij wanneer zij meent dat niet vast is komen te staan dat de
overtreding of het verweten gedrag door betrokkene is begaan.
6.4 In andere gevallen dan in artikel 6.3 van het Strafreglement genoemd vermeldt zij welke overtreding zij
begaan acht en welke straf zij ter zake oplegt.
6.5 De uitspraak vindt bij een mondelinge behandeling mondeling en bij een schriftelijke behandeling
schriftelijk plaats, echter de uitspraak wordt terstond na de beraadslaging en voor het sluiten der zitting
gedaan. In geval het een schriftelijke behandeling betreft of betrokkene op een mondelinge zitting niet is
verschenen, wordt de uitspraak schriftelijk medegedeeld. Is naar mening van de Strafcommissie een
uitspraak terstond niet mogelijk, dan zal de uitspraak uiterlijk binnen veertien dagen schriftelijk worden
gedaan en aan betrokkene worden medegedeeld.
ARTIKEL 7. BEROEP
7.1 Van een door de Strafcommissie opgelegde straf kan betrokkene in beroep gaan bij het Bondsbestuur.
7.2 Het beroep dient schriftelijk binnen tien dagen na de uitspraak of verzending daarvan worden ingesteld bij het Bondsbestuur onder opgaaf van reden.
7.3 Het Bondsbestuur behandelt het beroep schriftelijk, met dien verstande dat als zij dat nodig acht, een
mondelinge behandeling kan gelasten teneinde nadere informatie te verkrijgen of getuigen te horen.
7.4 Het Bondsbestuur doet altijd schriftelijk uitspraak uiterlijk één maand na ontvangst van het beroepschrift, dan wel binnen één maand na de mondelinge behandeling.
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