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Reglement clubcompetitie augustus 2020 

1. De spelers worden door het bestuur onderverdeeld in categorieën aan de hand van de 

resultaten van het vorig speeljaar. 

2. Elke categorie bevat ongeveer evenveel spelers. 

3. Minimum te spelen punten: vrij spel = 20  Bandstoten = 10  Driebanden = 10 

4. Op het einde van een ronde en/of van het seizoen worden de nieuwe te spelen punten 

bepaald voor iedere speler. In het daaropvolgende seizoen en/of ronde spelen de spelers 

naar hun “nieuwe “ punten. De kampioen van iedere ronde en/of van het seizoen stijgt met 

tenminste 10% t.o.v. de nieuwe te spelen punten. Op het einde van het seizoen wordt een 

wedstrijd georganiseerd waar alle kampioenen aan deelnemen. Zij spelen allemaal naar hun 

“nieuwe” punten. De winnaar daarvan is de clubkampioen van het jaar. 

5. Er wordt gespeeld volgens de laatste editie van de sportreglementen van de K.B.B.B. 

(federatie). 

6. De wedstrijden worden gespeeld over maximum 30 beurten (driebanden 40 beurten). Elke 

speler speelt naar zijn te spelen punten. De 2° speler heeft een nabeurt vertrekkende vanuit 

het acquit. 

7. Bij de aanvang van de partij wordt er ‘getrokken’ naar de band, de speler die het dichtst ligt 

bepaalt wie de partij aanvangt. De speler die aanvangt speelt met de witte bal. 

8. De competitiewedstrijden worden geleid door een scheidsrechter (lid van de club) en bij 

voorkeur ook een markeerder. Ieder lid die een competitiewedstrijd speelt wordt geacht 

diezelfde avond een wedstrijd te arbitreren of te schrijven zodat iedereen zijn steentje 

bijdraagt bij het goede verloop van de competitieavond.  

9. De scheidsrechter beslist autonoom maar kan eventueel advies vragen aan de markeerder.  

10. Enkel de markeerder kan de scheidsrechter, op een discrete manier, attent maken op 

gebeurlijke fouten, het is steeds de scheidsrechter die beslist. 

11. Scheidsrechter, markeerder, noch toeschouwer mogen een speler wijzen op het feit dat hij 

een stoot gaat maken met de verkeerde speelbal (enkel de tegenspeler mag dit melden). 

12. Een scheidsrechter kan steeds terugkomen op een genomen beslissing. Dit vóór de volgende 

stoot gemaakt wordt. 

13. Voor competitiewedstrijden wordt aan de spelers uitdrukkelijk verzocht te zitten als de 

tegenspeler aan de beurt is en de tegenspeler niet te storen of uit zijn concentratie te halen 

tijdens de match. Scheidsrechter en markeerder geven geen commentaar tijdens de match. 

14. Een competitiewedstrijd wordt in principe gespeeld op de vooropgestelde datum. Een 

speler die onmogelijk aanwezig kan zijn verwittigt tijdig zijn tegenspeler. Na elke ronde zijn 

er 2 weken inhaalwedstrijden voorzien. Indien echt noodzakelijk (bij extreme 

omstandigheden, b.v. mits ziekte en met goedkeuring van het bestuur) kan een wedstrijd op 

een nadere datum gespeeld worden. 

15. Wedstrijden worden gespeeld op de wedstrijddagen (behalve in uitzonderlijke gevallen) 

tussen 17h30 en 22h00. Een speler die in ploeg werkt en pas om 21h30 kan spelen dient de 
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tegenstrever hiervan te verwittigen. Indien een inhaalwedstrijd gespeeld wordt op een 

speeldag kan deze enkel aanvangen als alle competitiematchen gespeeld zijn. 

Inhaalwedstrijden hebben altijd voorrang op eventuele oefenpartijen. 

16. Op een speelavond wordt de volgorde van de partijen bepaald door het tijdstip waarop 

beide spelers aanwezig zijn (de laatste speler is hierbij van tel). 

17. De verschillende rondes dienen (uitzonderlijke situaties buiten beschouwing gelaten) 

afgewerkt te worden uiterlijk op de einddatum van deze rondes. 

18. De spelers worden geklasseerd op basis van het aantal wedstrijdpunten. 

19. Berekening van de wedstrijdpunten: hangt uit in het lokaal. 

20. De verliezer en de winnaar van de partij wordt geacht zijn tegenstrever, scheidsrechter en 

markeerder steeds te trakteren. 

21. Indien 2 of meer spelers op het einde van het seizoen evenveel wedstrijdpunten behalen 

wordt de klassering als volgt bepaald 

a. Hoogste procent gemaakte punten 

b. Totaal van wedstrijdpunten in de onderlinge partijen 

c. Indien nog gelijk: testmatch. 

22. Indien een speler, door overmacht, de volledige competitie niet kan afwerken: 

a. In een ronde minder dan ¾° van de matchen afwerkt: alle gespeelde wedstrijden 

worden als onbestaande beschouwd. 

b. In een ronde meer dan ¾° van de te spelen wedstrijden maar alle wedstrijden niet 

volledig afwerkt dan worden de resterende wedstrijden zo vlug als mogelijk 

afgewerkt in de volgende ronde 

c. Indien er op het einde van het seizoen nog wedstijden niet afgewerkt zijn zal het 

bestuur bekijken of de desbetreffende speler nog in aanmerking kan komen om 

kampioen te spelen. Indien dit wel het geval is zal het bestuur beslissen over de 

verdere afhandeling van deze wedstrijden. 

23. Nieuwe leden (wie drie jaar of langer niet deelnam aan een bepaalde competitie wordt voor 

deze competitie altijd als nieuw lid beschouwd, doch dient geen inkomgeld van 25 € meer 

te betalen). 

a. Het te spelen punten wordt door het bestuur bepaald: het is mogelijk dat deze 

punten voor de volgende ronde aangepast worden. 

b. Worden opgenomen in de uitslagenlijst maar worden niet geklasseerd. 

Dit geldt voor alle competities (niet voor het bekertornooi). 

Komen niet in aanmerking voor een trofee in competitie (geldt voor alle disciplines) 

a. Alle leden die het eerste seizoen competitie lid zijn. Men dient tenminste competitie 

lid geweest te zijn in een vorig seizoenjaar en een volledige competitie afgewerkt te 

hebben om in aanmerking te komen voor een trofee in competitie (uitzondering voor 

de beker). 

b. Wie drie jaar of langer niet deelnam aan een bepaalde competitie. 

24. De leden biljarters moeten er rekening mee houden dat de biljarttafels in een café staan. 

Indien er leden zijn die vinden dat ze gestoord worden door lawaai afkomstig van klanten       

die aanwezig zijn in het café is het niet toegelaten dat ze zelf de klanten daarover     
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aanspreken. Ze moeten zich dan richten tot de uitbaters en het zijn enkel de uitbaters die   

beslissen of de klanten daarover moeten aangesproken worden of niet. 

25. Van de spelers wordt te allen tijde een sportief en waardig gedrag verwacht (zowel als 

speler, scheidsrechter, markeerder of toeschouwer). 

26. Spelers, scheidsrechter en markeerder worden geacht de reglementen en afspraken van de 

club in acht te nemen. Indien dit niet gebeurt, zal het bestuur de nodige maatregelen 

treffen. 

27. Bij elke competitiewedstrijd wordt er door beide spelers een bijdrage betaald van 1 € voor 

onderhoud van de biljarts en aankoop van nieuwe ballen. De scheidsrechter van de match is 

verantwoordelijk voor de omhaling. 

28. In geval van mogelijke geschillen beslist het bestuur. 

 

Deze versie vervangt alle vorige versies. 

Zolang de Corona richtlijnen van de K.B.B.B.  van kracht zijn, vervangen zij eventuele (bijvoorbeeld 

punt 7) punten uit dit reglement. De Corona richtlijnen hangen uit op het prikbord van de 

biljartclub. 

 

Opgemaakt op 8 augustus 2020  

 

HET BESTUUR 

 

 

 

 

 

 


