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Reglement van de Senioren Biljart Bond Sittard – Geleen  en omstreken.  

 

Hoofdstuk 1 

ORGANISATIE. 

 

1. Het bondsbestuur komt naar behoefte in vergadering bijeen. Iedere vereniging moet 

zich tijdens de jaarvergadering laten vertegenwoordigen door minimaal 1 (een) en 

maximaal 2 (twee) personen welke door het betreffende bestuur zijn aangewezen. 

      De bedoelde personen hebben spreekrecht, echter één persoon heeft stemrecht. 

     Van alle aangewezen afgevaardigden houdt het bondsbestuur een presentielijst bij. 

Is een vereniging niet op de jaarvergadering aanwezig, dan wordt zij beboet met een               

bedrag van € 25.- 

Ledenvergaderingen, anders dan de jaarvergadering, zijn niet boeteplichtig. 

 

2. Elke bij de SBBS aangesloten senioren biljartvereniging heeft een zelfstandig bestuur. 

Het bestuur van de verenigingen dient te zorgen dat het wedstrijdformulier  om 

uiterlijk 12.00 uur na de wedstrijddag is ingevoerd in het programma 

biljartpoint. Over vragen van wedstrijden, standen en of gemiddelden kan men bij de 

secretaris en/of teamleider van de eigen vereniging terecht.  

Andere kwesties en/of opmerkingen, dienen schriftelijk aan de secretaris van het 

bondsbestuur te worden gesteld. 

 

Hoofdstuk 2  

ALGEMENE REGELS. 

 

1. De gevoerde spelsoort bij de SBBS is libre en bandstoten. 

 

2. Het wedstrijdseizoen libre verloopt aan de hand van een wedstrijdrooster, te weten 

1e deel: herfstrooster van september tot november / december. 

2e deel: winterrooster van januari tot april, van het daarop volgende jaar.  

Het wedstrijdseizoen bandstoten  wordt afgewerkt in de maanden april t/m juni na het     

einde van de libre competitie. Tijdens beide speelperioden zullen telkens 1 week 

herfstvakantie en 1 week carnavalvakantie in acht worden genomen. 

 

3. De aanmelding van nieuwe leden vindt plaats middels door het bondsbestuur beschikbaar 

gestelde inschrijfformulieren te verkrijgen bij het secretariaat. 

Bij het verzoek tot toelating wordt tevens een opgave gedaan van n.a.w. (naam, adres, 

woonplaats) gegevens van de bestuursleden en worden de statuten c.q. het huishoudelijk 

reglement overlegd. Het verzoek moet ondertekend zijn door de bestuursleden. 

 

4. Wijziging van lidmaatschap voor leden van de verenigingen die aangesloten zijn bij 

SBBS kan alleen met een bewijs dat dit lid aan zijn verplichtingen bij de vertrekkende 

vereniging heeft voldaan.  

 

5. Spelers of reservespelers die van vereniging veranderen en al aan de lopende competitie 

deelnemen zijn voor verdere deelname aan die competitie uitgesloten. 

Heeft het betreffende lid echter nog geen bindende wedstrijd voor zijn oude vereniging 

gespeeld, dan mag hij tijdens de 1e helft van de competitie of bij het begin van de 2e  helft 

voor zijn nieuwe vereniging uitkomen. 

 

6. Leden van een vereniging, welke is aangesloten bij de SBBS, mogen ook lid zijn van een 

andere biljartvereniging, met dien verstande dat men slechts voor één vereniging 

wedstrijdspelend lid kan zijn in de competitie van de S.B.B.S..  
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7. Deelnemers aan de biljartcompetitie moeten minstens 50 jaar oud zijn. 

 

8. Senioren biljartverenigingen, die lid wensen te worden van de SBBS, betalen een 

inschrijfgeld. De hoogte van het inschrijfgeld wordt door het bondsbestuur vastgesteld. 

 

9. Voor elk opgegeven lid voor deelname aan de competitie, betaalt de vereniging jaarlijks 

een bijdrage aan de S.B.B.S., vast te stellen door het bondsbestuur. 

( Na goedkeuring door de algemene ledenvergadering) 

Indien vóór aanvang van de eerste competitiewedstrijd Libre of Bandstoten het 

verschuldigde bedrag niet in zijn geheel is voldaan, zal de betreffende vereniging of club 

onmiddellijk worden uitgesloten van de competitie. Het bestuur is wel verplicht eerst 

tijdig een herinnering naar de betreffende vereniging of club toe te sturen. 

Pas na het einde van de competitie, cq begin nieuwe competitie kan men zich weer voor 

deelname aanmelden. Na 2x overtreding van deze regel zal het lidmaatschap definitief 

worden ontnomen. 

 

10. Het team, dat in de eindrangschikking de meeste punten heeft behaald, is kampioen in  

haar klasse. Eindigen twee of meerdere teams gelijk, dan is het team met het hoogste eind 

percentage de kampioen. 

 

 

Hoofdstuk 3 

COMPETITIEREGLEMENT 

 

1. Bij de SBBS worden de teams in de spelsoort libre in drie klassen verdeeld en wel in een 

Hoofdklasse, 1e klasse en 2e klasse. Bij de spelsoort bandstoten worden de teams verdeeld 

in twee of meerdere poules. De vereniging stelt de teams samen en geeft deze door aan de 

competitieleiders. Aan de hand van de opgegeven moyennes of de te maken caramboles, 

bepaalt de competitieleider in welke klasse of poule het team wordt ingedeeld. 

Er worden geen nieuwe spelers toegelaten tot de competitie die meer dan 150 

caramboles maken bij Libre en 65 caramboles bij Bandstoten.  

 

2. De aanvangstijd voor wedstrijden in alle klassen is gesteld op 13.00 uur. Alleen na 

onderling overleg kan hiervan worden afgeweken. 

 

3.   Per vereniging kunnen meerdere teams aan de competitie deelnemen tot een maximum  

    van 7 teams (Hoofd-, 1e en 2e klasse) per vereniging.  

 

4.   Het is mogelijk om teams van 4 spelers op te geven om deel te nemen aan de competitie,  

deze dienen dan wel zichtbaar te rouleren. Uiteraard kan maar met 3 spelers worden 

gespeeld!! De speler met het hoogste moyenne is de kopman en elk team heeft een 

teamleider, die door het team is aangewezen. Deze zorgt voor een goed verloop van de 

wedstrijd en is tevens verantwoordelijk voor de controle op juiste invulling van het 

wedstrijdformulier. Een afschrift ervan wordt ondertekend en meegegeven aan de 

bezoekende teamleider, die naderhand controleert of alles correct is ingevuld in 

Biljartpoint!        

 

 5.  Na de eerste helft van de competitie zal het moyenne van een speler 

      worden aangepast indien hij 4 of meer wedstrijden heeft gespeeld in Libre en daarbij  

      een hoger moyenne heeft behaald dan zijn aanvangsmoyenne.Voor bandstoten gelden 

      3 gespeelde wedstrijden! 

      Het individueel moyenne van een speler voor de volgende competitie wordt berekend  

      aan de hand van het behaalde moyenne van de afgelopen competitie. 
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6.  Vaststelling speelsterkte van een speler.  

 

Een officieel algemeen moyenne wordt in onderstaande volgorde vastgesteld uit ten 

minste vier partijen gespeeld in Libre en/of 3 partijen in Bandstoten:   

a. Het huidige of twee voorafgaande competities van de SBBS competitie Libre. 

b. Het huidige of twee voorafgaande competities van de SBBS competitie Bandstoten. 

c. Alle nieuwe spelers worden aangemerkt als speler zonder officieel moyenne en 

worden derhalve na 4 wedstrijden Libre en/of 3 wedstrijden Bandstoten door de 

wedstrijdleiding opnieuw gewaardeerd. 

  

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

 

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

gemiddelde bepaald aan de hand van minimaal vier gespeelde testpartijen die door 

betreffende zelf moeten worden georganiseerd tegen een tegenstander van zijn of 

haar niveau en dienen overlegd te worden aan de wedstrijdleider. 

 

6c. Indien een nieuwe speler zonder officiële speelsterkte na 4 gespeelde wedstrijden meer 

als 20% boven zijn aanvang moyenne heeft gespeeld in Libre, of na 3 gespeelde 

wedstrijden in bandstoten 10% boven zijn aanvang moyenne heeft gespeeld, zullen de 

teveel behaalde wedstrijdpunten in mindering worden gebracht en het behaalde 

teamtotaal zal hierdoor uiteraard worden gewijzigd!! Zie Bijlage 4 

 Het is dus in het teambelang de juiste speelsterkte van een speler door te geven aan de 

competitieleider van de SBBS. ( zie daarvoor punt 6B, vetgedrukte tekst ) 

 

7.  Tijdens de eerste helft van de competitie en voor het begin van de tweede helft van de       

competitie kunnen nieuwe spelers worden opgegeven indien zij: 

        

• Nog geen bindende wedstrijd hebben gespeeld bij een andere bij de SBBS aangesloten 

vereniging waarvan zij lid zijn of zijn geweest. ( Hoofdstuk 2 punt 5 ) 

 

• Nieuwe spelers zonder officieel moyenne zullen na 4 wedstrijden Libre en 3 

wedstrijden Bandstoten worden gecorrigeerd, zowel naar boven als naar beneden. Het 

dan bekende moyenne dient vervolgens als startmoyenne voor het verdere verloop van 

de competitie. 

 

8.   Zijn er door een speler minder dan 4 competitiewedstrijden in Libre en 3 wedstrijden in      

      Bandstoten gespeeld, dan begint hij de nieuwe competitie met het moyenne van de 

      voorgaande competitie!  

  

9. Heeft een speler twee competitieseizoenen, of minder dan 4 wedstrijden niet aan een 

competitie deelgenomen, dan wordt deze in de nieuwe competitie beschouwd als een 

nieuwe speler.  

( Hoofdstuk 3 lid 6 )                                                           

  

10. In een team dient bij een wedstrijd één speler van dat team deel te nemen, en  

kunnen de ontbrekende spelers vervangen worden door reservespelers, of andere  

aangemelde spelers van die vereniging. Bij voorkeur dienen spelers van hetzelfde niveau 

te worden ingezet om zodoende enige vorm van mogelijke competitie vervalsing te 

vermijden.  
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Indien van een team, door welke omstandigheden dan ook, slechts twee spelers  

beschikbaar zijn, dan kan de geplande wedstrijd toch doorgang vinden, of na onderling 

overleg besluiten de wedstrijd  te verplaatsen naar een andere datum, waarbij de intentie 

moet zijn deze optie voorrang te geven en z.s.m. binnen 1 week te spelen. 

      Indien men toch de wedstrijd wil spelen dient als volgt te worden gehandeld: 

 

• De speler met het laagste moyenne speelt de 1e partij. 

• De speler met het hoogste moyenne speelt de 2e partij. 

• De speler met het laagste moyenne speelt dan zijn 2e partij, echter het aantal te 

maken caramboles zal een interval hoger gespeeld dienen te worden. 

      Voorbeeld: 

      Speler 1 te maken caramboles 35 

      Speler 2 te maken caramboles 47 

      Speler 1 te maken caramboles 38 

  

11. Wordt er door een niet gerechtigde speler aan een competitiewedstrijd deelgenomen dan  

worden 36 punten in mindering gebracht van het teamtotaal op de ranglijst en bij 

herhaling zal het team uit de competitie worden genomen. De tegenspeler krijgt de 

maximale score van 12 punten toegekend, ongeacht de uitslag. 

 

• Bij het niet in de juiste volgorde spelen van een wedstrijd worden de betrokken 

spelers  bestraft met 0 punten op het wedstrijd formulier. De tegenstander krijgt 

12 punten genoteerd op het wedstrijd formulier. Het team en de teamleider is 

verantwoordelijk voor het in de juiste volgorde spelen van de partijen. De door 

de bond verstrekte gegevens kunnen hiervoor worden geraadpleegd en dienen 

altijd in het lokaal aanwezig te zijn.  

 

 12. Is een team niet, op de volgens wedstrijdrooster vastgestelde datum en tijd aanwezig,      

       dan is deze wedstrijd voor dat team verloren. Het ontvangend team dient minimaal ½ uur                            

te wachten op het bezoekende team.                                                    

      Voor het niet opkomen, wordt het desbetreffende team belast met een administratieve  

      heffing van € 30,-- .     

 

Van het verschuiven van een wedstrijd dient de competitieleider tijdig op de hoogte te 

worden gesteld met opgaaf van gegronde redenen. 

 

Handelt men anders en zou deze verschuiving de eindrangschikking kunnen beïnvloeden, 

kan e.e.a. tot diskwalificatie van bedoeld team leiden. 

 

13. Overige aandachtpunten. 

Bij invalbeurten verdient het de voorkeur om eerst reservespelers in te zetten en pas 

daarna spelers uit andere teams. 

Spelers uit andere teams kunnen spelers uit alle klassen zijn.  

 

14. Alle spelers, inclusief reserve spelers, kunnen in een team worden opgesteld.  

 

15. In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, neemt het Bondsbestuur de  

      uiteindelijke beslissing. 
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Hoofdstuk 4 

Wedstrijd- en arbitragereglement. 

 

1. De thuisspelende vereniging is verantwoordelijk voor een goede arbitrage, administratie, 

en een goed verloop van de wedstrijden. Het is de deelnemers toegestaan om zelf ook een 

puntentelling bij te houden. 

 

2. De arbiter dient als lid te zijn ingeschreven bij de S.B.B.S. en de schrijver hoeft geen lid 

van de vereniging te zijn, mits hij/zij voldoende op de hoogte is van de spelregels. 

 

3. Naast de arbiter en schrijver, zijn ook de beide teamleiders mede verantwoordelijk voor 

de juiste invulling van het wedstrijdformulier. 

 

4. De uitslag van een wedstrijd dient men vóór 12.00 uur de dag na de gespeelde 

wedstrijd in te voeren in het programma biljartpoint. Mocht om welke reden dan ook 

de thuisspelende vereniging de uitslag niet kunnen invoeren dan kan, in onderling overleg, 

dit ook gedaan worden door de bezoekende vereniging. Bij niet naleving van dit punt zal 

bij het thuisspelende team 15 euro in rekening worden gebracht. Bij herhaling zal het 

bedrag met 10 euro worden verhoogd. 

Bij voortdurende overtreding van dit punt, kan het betreffende team door het bestuur uit 

de competitie worden genomen en alle reeds gespeelde wedstrijden en daarbij behaalde 

punten worden geannuleerd. Gebeurt de verwijdering in de tweede helft van de competitie 

dan tellen de behaalde resultaten uit de eerste helft wel nog mee bij het vaststellen van de 

eindstand. De Teamleider van het betreffende team mag dan tijdens de lopende competitie 

niet meer uitkomen voor welk ander team dan ook van zijn of haar vereniging. 

Alle andere spelers kunnen eventueel nog wel ingezet worden als reserve speler voor hun 

vereniging of club.   

Vooraf moet het bestuur echter wel eerst schriftelijk een laatste waarschuwing hebben 

gestuurd naar de secretaris van de betreffende vereniging of club. Na afloop van de 

competitie en/of bij aanvang van de nieuwe, kan door de vereniging een verzoek tot 

deelname worden gedaan aan het bestuur SBBS. Deze zal schriftelijk het besluit hierover 

mededelen aan betreffende vereniging of club. 

 

5. De wedstrijden verlopen aan de hand van de vastgestelde moyennes van de spelers en wel 

volgens de bereikte resultaten van de competitie. De speler met het laagste moyenne 

begint in principe als eerste. Hiervan kan in onderling overleg worden afgeweken.  

Het minimum aantal te maken caramboles in de Hoofdklasse ( ook bij vervanging ) 

is gesteld op, speler 1: 38 caramboles, speler 2: 41 caramboles en speler 3: 53 

caramboles. 

 

6. Een niet aan de beurt zijnde speler mag zich niet hinderlijk aan het biljart 

ophouden. Ook mag hij, in woord of gebaar, zijn tegenspeler niet afleiden en dient 

hij zich te onthouden van commentaar op het vertoonde spel. De scheidsrechter 

wordt geacht de wedstrijd te staken en de wedstrijdpunten toe te kennen aan de 

tegenstander indien deze zich niet aan deze regels houdt. Bij herhaalde 

overtredingen kan het bestuur de betreffende speler uitsluiten van de competitie. 

Verder dient hij plaats te nemen op een voor hem aangewezen stoel. Kan een speler door 

omstandigheden hieraan niet voldoen, dan moet hij dit voor aanvang van de wedstrijd aan 

de arbiter melden. Ook mogen de toeschouwers onder de wedstrijd geen commentaar 

leveren maar dienen zich  sportief te gedragen. De arbiter dient hierop te letten. 
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Regels voor de Arbiter 

 

7. De arbiter (scheidsrechter) bepaalt het verloop van de wedstrijd. Commentaar op zijn 

beslissingen kan niet worden getolereerd. Eventuele klachten kunnen op het wedstrijd-

formulier omschreven worden, en moeten door 2 personen, van ieder team 1, worden 

ondertekend. Is een der teamleiders het hier niet mee eens dan hoeft hij dit niet te 

ondertekenen, maar dient hij, in een aparte brief, de competitieleider op de hoogte te 

stellen. 

 

8. Twijfelt een speler, of een niet aan de beurt zijnde speler, bij een nog te controleren 

situatie aan de juistheid van de door de arbiter genomen beslissing, dan mag hij de arbiter 

eenmaal op een correcte manier verzoeken zijn beslissing te herzien. De arbiter is 

verplicht om zijn beslissing te heroverwegen. De beslissing die de arbiter hierna neemt is 

definitief en vaststaand. 

 

9. Tijdens de arbitrage van de competitiewedstrijd mag alleen de arbiter het resultaat van de 

speelbeurt aan de schrijver doorgeven. Dit gebeurt door te zeggen: noteren (aantal) dhr. A 

(aantal) gemaakte caramboles. (dus 2x de gemaakte caramboles zeggen) Ook dient de 

arbiter er op te letten dat de gemaakte punten op het bord worden bijgeschreven. 

 

10. Met behulp van de keuzetrekstoot laat de arbiter door de spelers bepalen wie de witte bal 

als speelbal krijgt toegewezen. De keuzetrekstoot is de afstoot vanaf de acquitlijn van de 

korte band van het biljart. Nadat de scheidsrechter tot drie heeft geteld stoten beide 

spelers hun bal af. De afstoot moet plaats vinden voordat de bal van de tegenstander de 

korte boven band raakt van het biljart. De speler wiens bal het dichtst bij de onderste korte 

band komt te liggen, mag beslissen, wie moet beginnen. De afgestoten bal mag de 

middellijn van het biljart, gezien in de afstootrichting, wel passeren. Wordt daarbij echter 

de bal van de tegenstander geraakt dan is hij af en mag de andere speler beslissen wie de 

afstoot verricht. De speler welke de witte bal krijgt toegewezen moet als eerste beginnen, 

en moet ook met het inspelen beginnen met een maximumtijd van 3 minuten. Hierna mag 

de tegenspeler inspelen. 

Vanaf de beginpositie moet direct vanaf de rode bal gespeeld worden. Dit geldt ook 

voor de gelijkmakende beurt en als de speler bij het “vastliggen’ van de speelbal kiest 

voor een nieuwe beginpositie. 

 

11. Voor alle libre wedstrijden geldt voor de 4 hoeken van het biljart een extra moeilijkheids 

graad. 

• In de 4 hoeken, zijn door krijtlijnen onder een hoek van 45 graden, rechthoekige 

gelijkzijdige driehoeken, met een rechthoekszijde van 17 cm aangegeven. 

• Komen na een carambole de aangespeelde ballen, en eventueel ook de speelbal, in de 

driehoek terecht, dan moet de arbiter die situatie aangeven met “entree”. In de 

“entree” toestand mag de speler één carambole maken. 

• Blijven na de gemaakte carambole de aangespeelde ballen nog in de driehoek liggen, 

dan moet de arbiter die situatie met “dedans” benoemen. 

• De “dedans” situatie betekent, dat bij de volgende speelstoot een der aangespeelde 

ballen buiten de driehoek moet komen. 

• Komt een der aangespeelde ballen, na de gemaakte carambole, weer terug bij de 

andere ballen in de driehoek, dan is er weer sprake van entree positie. 

• Raakt bij een “dedans” positie geen der aangespeelde ballen buiten de driehoek, dan 

telt de eventuele gemaakte carambole niet en moet de speler zijn beurt beëindigen. 

• In dit geval geeft de arbiter aan de schrijver door ”resté dedans” noteren: dhr. A. 

• De krijtlijn behoort bij de driehoek. 
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• Komt een der ballen in de buurt van de krijtlijn terecht, dan beslist alleen de arbiter 

of de bal wel of niet in de driehoek ligt. Evenzo met vastliggende ballen. 

• Dit geldt voor alle klassen. 

 

12. De arbiter dient in de volgende gevallen de aan stoot zijnde speler af te tellen als: 

• Hij een der ballen aanraakt met een lichaamsdeel, kledingstuk, of met de keu “touché” 

maakt. 

• Hij niet minimaal een der voeten tijdens het stoten aan de vloer houdt. 

• Hij de verkeerde speelbal kiest. Het eventueel gemaakte punt is niet geldig, mits de 

arbiter of de tegenspeler reageert voordat de speler de volgende stootbeurt doet. Bij 

een eventueel te late opmerking door de arbiter of de tegenspeler bij een niet meer te 

controleren situatie, zijn de gemaakte punten wel geldig.  

• Hij de speelbal afstoot, voor dat alle ballen geheel stil liggen. Een al geteld punt uit de 

voorafgaande stoot, moet in dit geval alsnog worden afgeteld. (Hij maakt immers een 

“touché”) Herstel enz. 

• Er een of meerdere ballen van de biljarttafel vallen, of als een der ballen de houten 

omlijsting raakt. Hierna dient de arbiter de ballen opnieuw op te zetten. Nieuwe 

afstoot vanaf acquit. 

 

13. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Bondsbestuur. 

 

14. Wees sportief in uw optreden en gedrag. Laat uw sport ontspanning zijn en geen         

overmatige inspanning. 
 

Hoofdstuk 5 

BILJARTETIQUETTE EN GEDRAGREGELS 

 

Voor aanvang van de wedstrijd 

1. Zorg dat je tijdig ( 15 minuten voor aanvang ) aanwezig bent in het lokaal. D.w.z. dat 

je zorgt dat de eerste speler op het aanvangstijdstip aanwezig is, zodat deze na de 

aquitstoot de inspeeltijd kan benutten.  

Indien je niet tijdig aanwezig kan zijn vanwege onverwachte omstandigheden, probeer 

dan het lokaal of de teamleider te bellen en geef een indicatie van de verwachte 

aankomsttijd. 

2. Bij het binnenkomen van het lokaal, wendt men zich onmiddellijk tot de 

wedstrijdleiding. 

3. Als iets in de voorbereiding van de wedstrijden, naar jouw mening, niet in orde is, 

wendt men zich uitsluitend tot de wedstrijdleiding. 

 

Tijdens de wedstrijd 

1. Men zet zijn GSM uit tijdens het spelen van de partij. 

2. Het is gebruikelijk om voor aanvang van de partij de tegenstander een hand te geven 

en hem/haar een goede partij te wensen. 

3. De bewondering voor een op mooie wijze gemaakte carambole van de tegenstander 

kan tot uiting worden gebracht door met de vingers te knippen. 

4. Na het missen van een carambole dien je onmiddellijk op de jouw voorbehouden stoel 

plaats te nemen, tenzij je voor aanvang van de wedstrijd kenbaar hebt gemaakt aan de 

scheidsrechter dat je door omstandigheden hieraan niet kunt voldoen. 

5. Na het veroorzaken van een “kets”wacht je met bewerken van de pomerans totdat je 

zelf weer aan de beurt bent. 

6. Na het maken van een geluksstoot (varkentje) is het gebruikelijk dat men zich 

verontschuldigt. Als je tegenstander een geluksstoot maakt onthoudt men zich van 

commentaar. 
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7. Leg het krijtje nooit met de smeerzijde op de rand van het biljart. Zowel de kleding 

als het biljart worden hierdoor bevuild. Na een misser wordt het krijtje ook steeds 

meegenomen naar de zitplaats. 

8. Indien je tijdens de partij gebruik wilt maken van een sanitaire stop of je handen wilt 

wassen, dien je hiermee te wachten totdat je zelf weer aan de beurt bent. Tevens dien 

je hiervoor toestemming te vragen aan de scheidsrechter. 

9. Het kan gebeuren dat je, bij het uitvoeren van een lastige stoot, hinder ondervindt van 

een lamp, de scheidsrechter zal je gaarne hiermee van dienst zijn. 

10. Het is in het belang van beide spelers dat alles wat concentratieverlies teweeg brengt, 

vermeden moet worden. Daarom getuigt het van onsportief gedrag als men met de 

omstanders of de tegenspeler praat als de tegenspeler aan de beurt is. 

11. Onthoud je van alle commentaar zowel op je eigen spel als zeker op het spel van je 

tegenspeler. 

12. De scheidsrechter heeft de leiding over de partij. Bij twijfelachtige beslissingen kan 

men, op een beleefde manier, uitleg vragen. Blijft de scheidsrechter bij zijn beslissing, 

dan onthoudt men zich verder van alle commentaar. 

13. Als je als eerste de partij hebt beëindigd en je tegenspeler heeft nog de gelijkmakende 

beurt, wacht dan met het losschroeven van de keu tot je tegenspeler deze heeft 

voltooid. 

14. Als je tegenspeler de partij heeft gewonnen, feliciteer hem dan. De beide spelers 

bedanken ook de schrijver en de scheidsrechter voor de verleende medewerking. 

15. Zijn er tijdens de partij zaken voorgevallen waar men het niet mee eens is en die niet 

zo konden worden geregeld, kan men deze altijd op het wedstrijdformulier vermelden 

vóór dat men dit ondertekent. Naderhand heeft men geen verweer meer. 

16. Tijdens de wedstrijd mag door de scheidsrechter, schrijver en de spelers van zowel het 

thuisspelend team alsook van het bezoekende team in het wedstrijdlokaal NIET 

worden gerookt. 
 

 

 

Goedgekeurd en bevonden door de algemene ledenvergadering van 18 december 2014 

 

Bestuur SBBS. 
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Carambole Puntentabel 

     

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
12 2 3 4 5 6-7 8 9 10 11 12 

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

17 2-3 4-5 6 7-8 9-10 11 12-13 14-15 16 17 

19 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18 19 

20 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20 

21 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-20 21 

22 3-4 5-6 7-8 9-10 11-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22 

23 3-4 5-6 7-9 10-11 12-13 14-16 17-18 19-20 21-22 23 

25 3-4 5-7 8-9 10-12 13-14 15-17 18-19 20-22 23-24 25 

27 3-5 6-8 9-10 11-13 14-16 17-18 19-21 22-24 25-26 27 

29 3-5 6-8 9-11 12-14 15-17 18-20 21-23 24-26 27-28 29 

30 3-5 6-8 9-11 12-14 15-17 18-20 21-23 24-26 27-29 30 

31 4-6 7-9 10-12 13-15 16-18 19-21 22-24 25-27 28-30 31 

32 4-6 7-9 10-12 13-15 16-19 20-22 23-25 26-28 29-31 32 

33 4-6 7-9 10-13 14-16 17-19 20-23 24-26 27-29 30-32 33 

35 4-6 7-10 11-13 14-17 18-20 21-24 25-27 28-31 32-34 35 

37 4-7 8-11 12-14 15-18 19-22 23-25 26-29 30-33 34-36 37 

38 4-7 8-11 12-15 16-18 19-22 23-26 27-30 31-34 35-37 38 

40 4-7 8-11 12-15 16-19 20-23 24-27 28-31 32-35 36-39 40 

41 5-8 9-12 13-16 17-20 21-24 25-28 29-32 33-36 37-40 41 

42 5-8 9-12 13-16 17-20 21-25 26-29 30-33 34-37 38-41 42 

44 5-8 9-13 14-17 18-21 22-26 27-30 31-35 36-39 40-43 44 

45 5-8 9-13 14-17 18-22 23-26 27-31 32-35 36-40 41-44 45 

47 5-9 10-14 15-18 19-23 24-28 29-32 33-37 38-42 43-46 47 

50 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50 

52 6-10 11-15 16-20 21-25 26-31 32-36 37-41 42-46 47-51 52 

53 6-10 11-15 16-21 22-26 27-31 32-37 38-42 43-47 48-52 53 

55 6-10 11-16 17-21 22-27 28-32 33-38 39-43 44-49 50-54 55 

56 6-11 12-16 17-22 23-27 28-33 34-39 40-44 45-50 51-55 56 

59 6-11 12-17 18-23 24-29 30-35 36-41 42-47 48-53 54-58 59 

60 6-11 12-17 18-23 24-29 30-35 36-41 42-47 48-53 54-59 60 

62 7-12 13-18 19-24 25-30 31-37 38-43 44-49 50-55 56-61 62 

65 7-12 13-19 20-25 26-32 33-38 39-45 46-51 52-58 59-64 65 

70 7-13 14-20 21-27 28-34 35-41 42-48 49-55 56-62 63-69 70 

75 8-14 15-22 23-29 30-37 38-44 45-52 53-59 60-67 68-74 75 

80 8-15 16-23 24-31 32-39 40-47 48-55 56-63 64-71 72-79 80 

85 9-16 17-25 26-33 34-42 43-50 51-59 60-67 68-76 77-84 85 

90 9-17 18-26 27-35 36-44 45-53 54-62 63-71 72-80 81-89 90 

95 10-18 19-28 29-37 38-47 48-56 57-66 67-75 76-85 86-94 95 

100 10-19 20-29 3-39 40-49 5-59 60-69 70-79 80-89 90-99 100 

110 11-21 22-32 33-43 44-54 55-65 66-76 77-87 88-98 99-109 110 

115 12-22 23-34 35-45 46-57 58-68 69-80 81-91 92-103 104-114 115 

120 12-23 24-35 36-47 48-59 60-71 72-83 84-95 96-107 108-119 120 

125 13-24 25-37 38-49 50-62 63-74 75-87 88-99 100-112 113-124 125 

130 13-25 26-38 39-51 52-64 65-77 78-90 91-103 104-116 117-129 130 

135 14-26 27-40 41-53 54-67 68-80 81-94 95-107 108-121 122-134 135 

140 14-27 28-41 42-55 56-69 70-83 84-97 98-111 112-125 126-139 140 

150 15-29 30-44 45-59 60-74 75-89 90-104 105-119 120-134 135-149 150 

160 16-31 32-47 48-63 64-79 80-95 96-111 112-127 128-143 144-159 160 

170 17-33 34-50 51-67 68-84 85-101 102-118 119-135 136-152 153-169 170 

180 18-35 36-53 54-71 72-89 90-107 108-125 126-143 144-161 162-179 180 

190 19-37 38-56 57-75 76-94 95-113 114-132 133-151 152-170 171-189 190 

200 20-39 40-59 60-79 80-99 100-119 120-139 140-159 160-179 180-199 200 
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Gem.aantal

Moyenne Car. Beurten Beurten Beurten

Kl 5 0,250 t/m 0,299 15 50 55 60

Kl 5 0,300 t/m 0,349 17 49 53 57

Kl 5 0,350 t/m 0,399 19 48 51 54

Kl 5 0,400 t/m 0,449 21 47 50 53

Kl 5 0,450 t/m 0,499 23 46 49 51

Kl 5 0,500 t/m 0,599 25 42 46 50

Kl 5 0,600 t/m 0,699 27 39 42 45

Kl 5 0,700 t/m 0,799 29 36 39 41

Kl 5 0,800 t/m 0,899 31 34 37 39

Kl 5 0,900 t/m 0,999 33 33 35 37

Kl 4 1,000 t/m 1,099 35 32 33 35

Kl 4 1,100 t/m 1,199 38 32 33 35

Kl 4 1,200 t/m 1,299 41 32 33 34

Kl 4 1,300 t/m 1,399 44 31 33 34

Kl 4 1,400 t/m 1,499 47 31 32 34

Kl 3 1,500 t/m 1,599 50 31 32 33

Kl 3 1,600 t/m 1,699 53 31 32 33

Kl 3 1,700 t/m 1,799 56 31 32 33

Kl 3 1,800 t/m 1,899 59 31 32 33

Kl 3 1,900 t/m 1,999 62 31 32 33

Kl 2 2,000 t/m 2,249 65 29 31 33

Kl 2 2,250 t/m 2,499 70 28 30 31

Kl 2 2,500 t/m 2,749 75 27 29 30

Kl 2 2,750 t/m 2,999 80 27 28 29

Kl 2 3,000 t/m 3,249 85 26 27 28

Kl 2 3,250 t/m 3,499 90 26 27 28

Kl 1 3,500 t/m 3,999 100 25 27 29

Kl 1 4,000 t/m 4,499 110 24 26 28

Kl 1 4,500 t/m 4,999 120 24 25 27

Kl 1 5,000 t/m 5,499 130 24 25 26

Kl 1 5,500 t/m 5,999 140 23 24 25

Kl 1 6,000 t/m 6,999 150 21 23 25

Kl 1 7,000 t/m 7,999 160 20 21 23

Kl 1 8,000 t/m 8,999 170 19 20 21

Kl 1 9,000 t/m 9,999 180 18 19 20

Kl 1 10,000 t/m 10,999 200 18 19 20

Kl 1 11,000 t/m 11,999 220 18 19 20

Kl 1 12,000 t/m 12,999 240 18 19 20

Kl 1 13,000 t/m 13,999 260 19 19 20

Kl 1 14,000 t/m 14,999 280 19 19 20

Lijst van moyennes volgens SBBS telling libre

Vanaf 15 gem. is kader spelen.
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Gemiddelde Caramb. Gemiddelde Caramb.

0.000 t/m 0.299 15 3.250 t/m 3.499 80

0.300 t/m 0.499 17 3.500 t/m 3.749 85

0.500 t/m 0.599 20 3.750 t/m 3.999 90

0.600 t/m 0.699 22 4.000 t/m 4.249 95

0.700 t/m 0.799 25 4.250 t/m 4.499 100

0.800 t/m 0.899 27 4.500 t/m 4.999 110

0.900 t/m 0.999 30 5.000 t/m 5.499 120

1.000 t/m 1.149 32 5.500 t/m 5.999 130

1.150 t/m 1.299 35 6.000 t/m 6.499 140

1.300 t/m 1.499 40 6.500 t/m 6.999 150

1.500 t/m 1.749 45 7.000 t/m 7.999 165

1.750 t/m 1.999 50 8.000 t/m 8.999 180

2.000 t/m 2.249 55 9.000 t/m 9.999 200

2.250 t/m 2.499 60 10.000 t/m 10.999 220

2.500 t/m 2.749 65 11.000 t/m 12.999 240

2.750 t/m 2.999 70 13.000 t/m 14.999 270

3.000 t/m 3.249 75 15.000 en hoger 300

Moyennetabel Bandstoten S.B.B.S.

 
 

 

 

 


