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AFDELING 1. ADMINISTRATIEF REGLEMENT.
HOOFDSTUK 1.1. ALGEMEENHEDEN.
Art. 1.1.1.

De Koninklijke Vlaamse Biljart Bond Liefhebbers (KVBBL) werd gesticht te Lommel
op 08 augustus 1967 als vereniging zonder winstbejag (vzw).

Art. 1.1.2.

De organisatie staat beschreven in haar statuten.

Art. 1.1.3.

Ereleden :

Art. 1.1.4.

De beheerraad bestaat uit een bestuur en sportcommissie.

Art. 1.1.5.

Het speelseizoen vangt aan op 1 september en eindigt op de tweede (2e) zaterdag van
juni.

HOOFDSTUK 1.2. MODALITEITEN TOT TOETREDING.
Art. 1.2.1.

Om in aanmerking te komen voor toetreding dient een club over een bestuur, statuten
en een aantal leden, a rato van minimum vijf, te beschikken.

Art. 1.2.2.

De aanvraag tot toetreding, voorgelegd aan de beheerraad van de KVBBL, dient de
volgende elementen te bevatten:
a)
de ledenlijst met vermelding van naam, voornaam, adres, telefoon(gsm)nummer
en geboortedatum eventueel e-mailadres.
b)
de samenstelling van het bestuur (max. 8 personen)
c)
een afschrift der statuten.
d)
financieel en materieel in orde zijn met de KNLBB of eender welke andere bond,
waar deze club ook bij aangesloten is of was.

Art. 1.2.3.
HB

Enkel de beheerraad van de KVBBL, en hij alleen, beslist over de aanvraag en zal de
beslissing motiveren.

Art. 1.2.4.

Bij aanvaarding moet de nieuwe club een waarborgsom van €25 betalen, dit bedrag kan
alleen gewijzigd worden op een statutaire vergadering. Pas bij bevestiging door het
hoofdbestuur van de storting van de waarborgsom, kan de club deelnemen aan de
verschillende tornooien.
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HOOFDSTUK 1.3. MODALITEITEN I.V.M. RECLAME.
Art. 1.3.1.

Reclame mag alleen gemaakt worden op de mouw, kraag en voorkant van de kledij.
Reclame op de rug ter hoogte van de kraag mag ook als het in dezelfde kleur van het
hemd geborduurd is en niet groter is dan volgende afmetingen: 12 cm breed en 2 cm
hoog.

Art. 1.3.2.

De kalenders van de door de clubs ingerichte bekers worden voorzien met het logo van
de KVBBL, maar ze mogen ook het logo van de club en ook reclame van de sponsors
bevatten. Deze moeten dan wel doorgegeven worden aan de kalendermaker.

HOOFDSTUK 1.4. DE SPELER EN ZIJN CLUB.
Art. 1.4.1.

Alle op 31 juli ingeschreven leden van een club blijven automatisch lid van de club,
onder wiens leiding zij spelen en die verantwoordelijk is voor de bondsbijdrage. Deze
bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld op de statutaire vergadering.

Art. 1.4.2.

De minimumleeftijd voor deelname aan wedstrijden is 10 jaar.

Art. 1.4.3.

Een speler, die na afloop van het seizoen naar een andere club overgaat, moet financieel
in orde zijn met zijn vroegere club.

Art. 1.4.4.
HB

Een speler kan gedurende het seizoen naar een andere club overgaan, wanneer
volgende voorwaarden gelijktijdig vervuld zijn :
a)
bewijs van financieel in orde te zijn met zijn vorige club.
b)
goedkeuring hoofdbestuur KVBBL.
c)
een speler dient geen 2 x lidgeld aan de bond te betalen.

Art. 1.4.5.

Een speler die van club verandert :
a)
mag in de individuele bekers, waarvoor hij is ingeschreven, verder blijven
spelen. Hij blijft gebruik maken van zijn oude lidkaart tot hij van het secretariaat
een nieuwe lidkaart krijgt.
b)
In een ploegenbeker of interclub, waar de speler met zijn oude club heeft aan
deelgenomen, kan hij niet aantreden voor zijn nieuwe club.
c)
Spelers, welke niet aangesloten waren bij de KVBBL en tijdens het
seizoen worden aangeworven, mogen niet deelnemen aan
bondskampioenschappen zolang ze niet geklasseerd zijn.

Art. 1.4.6.

Het lidgeld van een speler, welke is ingeschreven in de KVBBL wordt voor de helft
terugbetaald, als hij t.g.v. heirkracht geen enkele wedstrijd gespeeld heeft.
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HOOFDSTUK 1.5. VERGADERINGEN EN STEMMINGEN.
Art. 1.5.1.

Statuten en sportreglementen kunnen alleen gewijzigd worden op een statutaire
vergadering. Alle goedgekeurde voorstellen gaan in voege vanaf het begin van het
nieuwe seizoen; De statutaire vergadering is voorzien de 2de zondag van Juni.
Bij hoogdringendheid kan er tijdens het seizoen een extra statutaire vergadering belegd
worden, de clubs dienen uiterlijk 14 dagen voor aanvang van deze extra vergadering op
de hoogte gebracht worden van bepaalde wijzigingen.

Art. 1.5.2.

De erevoorzitter mag de vergaderingen van het bondsbestuur bijwonen als adviseur,
echter zonder stemrecht.

Art. 1.5.3.

Tenzij anders vermeld in de statuten, zullen alle stemmingen gehouden worden bij
eenvoudige meerderheid der aanwezige leden of afgevaardigden der clubs, iedere club
heeft recht op 1 stem.

Art. 1.5.4

Buiten de statutaire vergadering zijn er jaarlijks 3 algemene werkvergaderingen
voorzien.

Art. 1.5.5

Ter voorbereiding van het nieuwe seizoen, wordt de eerste zondag van augustus een
vergadering belegd met de sportbestuurders van de clubs.
Het hoofdbestuur en/of sportcommissie kunnen de nodige vergaderingen beleggen
zowel samen als apart.

Art. 1.5.6.

Art. 1.5.7

Reglementen gemarkeerd met HB of SC kunnen alleen gewijzigd worden door het
hoofdbestuur (HB) en de sportcommissie (SC); de eindbeslissing ligt altijd bij het
hoofdbestuur of de sportcommissie, weliswaar rekening houdend met de adviserende
stem van de clubs.
Voor overige reglementen ligt de eindbeslissing bij de clubs .

Art. 1.5.8

Het verslag van de statutaire vergadering zal ter goedkeuring worden voorgelegd op de
eerstvolgende vergadering van het hoofdbestuur en sportcommissie; de clubs kunnen
hun aanmerkingen voorleggen op de vergadering van de sportbestuurders en/of de
eerstvolgende algemene vergadering.
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HOOFDSTUK 1.6. BRIEFWISSELING EN KLACHTEN.
Art. 1.6.1.
HB

Alle briefwisseling zal gericht worden aan het secretariaat KVBBL, verantwoordelijk
voor de verdere verdeling ervan.

Art. 1.6.2.
HB

Alle wijzigingen in de club, die invloed hebben op de KVBBL, dienen schriftelijk aan
het secretariaat KVBBL gestuurd te worden.

Art. 1.6.3.
HB

Een club dient schriftelijk aan het hoofdbestuur of de sportcommissie mee te delen
wanneer een speler stopt met biljarten tijdens het lopende seizoen. (via het
bondssecretariaat)

Art. 1.6.4.
HB

Als een speler een klacht wenst in te dienen tegenover een andere speler of club, naar
aanleiding van een bepaalde wedstrijdsituatie, dient dit schriftelijk binnen de 2 dagen na
het incident op het secretariaat KVBBL aan te komen. Per e-mail mag ook. De
poststempel geldt als datum, alsook de datum van de e-mail. Persoonlijk afgeven mag
eventueel ook, maar telefonisch niet. Bij een klacht zal steeds 5€ automatisch op de
rekening worden gezet van desbetreffende club.
Als er een opmerking staat op het wedstrijdblad wordt deze automatisch behandeld door
de sportcommissie.

Art. 1.6.5.
HB

Kalenders en inschrijvingsformulieren worden verstuurd naar de
sportbestuurders van de clubs alsook de lidkaart.
Deze mogen ook per e-mail verstuurd worden.

Art. 1.6.6.
HB

Het secretariaat KVBBL zal alle verslagen der gehouden vergaderingen versturen
naar de voorzitters, verantwoordelijken van de clubs - de verantwoordelijken zijn deze
welk de clubs hebben voorgesteld op de vergadering van de sportbestuurders -, zodat
deze in hun clubvergaderingen hierop kunnen terugkomen.

HOOFDSTUK 1.7. SANCTIES EN OVERTREDINGEN.
Art. 1.7.1.
SC

De sportcommissie kan, als werkorgaan van het hoofdbestuur en onder haar
verantwoordelijkheid, sancties of boetes opleggen voor overtredingen of aan de hand
van klachten.

Art. 1.7.2.
HB

Beroep kan worden aangetekend bij het hoofdbestuur, dat de zaak opnieuw zal
onderzoeken, door binnen de 2 à 3 dagen na de bekendmaking van de beslissing een
aangetekend schrijven (kan ook telefonisch of per mail maar moet schriftelijk bevestigd
worden), te richten aan het hoofdbestuur KVBBL (via het bondssecretariaat).
5€ wordt automatisch op rekening van de betreffende club bijgeschreven door de bondspenningmeester.

Art. 1.7.3.
HB

Tegen elke door het hoofdbestuur KVBBL uitgesproken sanctie is geen beroep
meer mogelijk. Zij wordt aan betrokken partij meegedeeld en wordt onmiddellijk van
kracht.
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Art. 1.7.4.
SC

Schorsingen en geldboetes van 5 € tot 25 € kunnen opgelegd worden in volgende
gevallen:
a)
kwetsende en/of lasterende uitspraken tegen de KVBBL of één van zijn leden.
b)
niet uitvoeren van de door het hoofdbestuur KVBBL genomen beslissing.
c)
deelname aan niet toegestane wedstrijden.
d)
inbreuk op het statuut van liefhebber.
e)
onsportief gedrag
f)
frauduleus invullen van een matchblad

Art. 1.7.5.
SC

Geldboetes kunnen voorgelegd worden in volgende gevallen:
a)
per onvolledig wedstrijdblad : 1 €.
b)
voor een speler die aantreedt zonder in bezit te zijn van lidkaart : 4 €.
c)
een speler die niet in de voorziene kledij aantreedt : 4 €.
d)
per wedstrijdblad dat op de tweede dag niet toekomt op het secretariaat: 4€
vermeerderd met 1€ per bijkomende dag. (let wel, uitslagen van wedstrijden, die
eventueel op zaterdag of zondag gespeeld worden moeten uiterlijk de
eerstvolgende dinsdagmorgen op het bondssecretariaat toekomen).
e)
een club, die afwezig is op een algemene werkvergadering of een statutaire
vergadering of de vergadering van de sportbestuurders : 10 €.
f)
De clubs dienen minstens te zorgen voor 1 scheidsrechter per biljart per officiële
bondswedstrijd, welke doorgaat in hun lokaal. De spelers die op de
wedstrijdkalender staan dienen te helpen als schrijver.
Als het interclub betreft, fungeren de spelers van de thuisploeg als scheidsrechter
en dient derhalve geen extra scheidsrechter gezorgd te worden.
Bij ontbreken van een scheidsrechter zal er een boete van 4 € aangerekend
worden.
Een speler welke op de wedstrijdkalender staat wordt niet aanzien als een
scheidsrechter aangeduid door de club. Maar als er 2 of meer spelers van
eenzelfde club, waar de wedstrijd doorgaat, op de kalender staan, mag er 1 speler
van die twee fungeren als scheidsrechter.
g)
Het bondsbestuur dient te allen tijde te zorgen voor 2 afgevaardigden tijdens de
tweede dag van de finales van de individuele bondskampioenschappen. Bij 1 of
2 afwezigen zal er een boete van 10 € aangerekend worden aan de bond, welke
ten goede komt aan de club, waar deze bondsfinale plaatsvindt.
h)
overzicht boetes voor verwittigde ( VFF ) en onverwittigde ( OFF ) forfaits :
i)

Een verwittigd forfait alsook een onverwittigde forfait bij individuele bekers
ingericht door de clubs wordt niet aangerekend als het een geval van overmacht
is (plotselinge ziekte, ongeval, …).
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BEDRAG

VFF

OFF

VFF

OFF

VFF
OFF

VFF
OFF

VFF
OFF

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)

ALS
KOMT TOE AAN
TORNOOIEN, INGERICHT DOOR DE CLUBS
Het inschrijvingsgeld wordt betaald bij 't 1e aantreden en voor de 1e wedstrijd.
PLOEGENBEKERS
Inschrijvingsgeld (1)
10,00 €
Inrichtende club (4)
Extra vergoeding
10,00 €
Inschrijvingsgeld (1)
10,00 €
Inrichtende club (4)
Extra vergoeding
30,00 €
Verplaatsingsvergoeding (3)
15,00 €
Tegenstrevers (5)
Extra boete
15,00 €
KVBBL
INDIVIDUELE BEKERS
Inschrijvingsgeld (1)
3,00 €
Inrichtende club (4)
Extra vergoeding (2)
3,00 €
Inschrijvingsgeld (1)
3,00 €
Inrichtende club (4)
Extra vergoeding
9,00 €
Verplaatsingsvergoeding (3)
5,00 €
Tegenstrever (5)
Extra boete
10,00 €
KVBBL
TORNOOIEN, INGERICHT DOOR DE KVBBL
Het inschrijvingsgeld wordt bij de inschrijving door de penningmeester van de KVBBL
bijgeschreven op de debetzijde van de afrekening van de betreffende club.
INTERCLUB + BEKER DER VOORZITTERS ( per ploeg )
(ploeg) Extra vergoeding (2)
12,00 €
KVBBL (= inrichter )
4,00 € (1 speler) Extra vergoeding (2)
Extra vergoeding
30,00 €
KVBBL (= inrichter )
Verplaatsingsvergoeding (3)
15,00 €
Tegenstrevers (5)
Extra boete
15,00 €
KVBBL
INDIVIDUELE BONDSKAMPIOENSCHAPPEN OVER-BAND + DRIE-BAND
+ BEKER DER VOORZITTERS ( individueel )
Extra vergoeding (2)
4,00 €
KVBBL (= inrichter )
Extra vergoeding
12,00 €
KVBBL (= inrichter )
Verplaatsingsvergoeding (3)
5,00 €
Tegenstrever (5)
Extra boete
10,00 €
KVBBL
INDIVIDUELE BONDSKAMPIOENSCHAPPEN VRIJ-SPEL (6)
Extra vergoeding (2)
4,00 €
KVBBL (= inrichter )
Extra vergoeding
12,00 €
KVBBL (= inrichter )
Verplaatsingsvergoeding (3)
5,00 €
Tegenstrever (5)
Extra boete
10,00 €
KVBBL
Dit is enkel en alleen verschuldigd, indien nog niet betaald aan de
inrichtende club bij een eerder aantreden in de betreffende beker.
Deze kan door de sportcommissie evt. kwijtgescholden worden bij een
geldige gegronde en met een attest bevestigde reden, bv. ziekte.
Dit is enkel en alleen verschuldigd, wanneer die tegenstrever een nutteloze
verplaatsing heeft afgelegd, maar niet als hij nog een 2e wedstrijd moest
spelen op dezelfde avond in dezelfde beker.
Dit bedrag wordt door de penningmeester van de KVBBL bijgeschreven op
de creditzijde van de afrekening van de betreffende club.
Dit bedrag wordt door de penningmeester van de KVBBL bijgeschreven op
de creditzijde van de afrekening van de club van die tegenstrever(s).
Het inschrijvingsgeld van de bondskampioenschappen vrij-spel is
inbegrepen in het lidgeld voor de KVBBL.
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j)
k)

l)

Art. 1.7.6.
SC

Bij interclub kan de boete bij OFF per tegenstrever aangerekend worden.
Bij ontbreken van een scheidsrechter zal een boete van 4€ aangerekend worden;
aan de spelers welke niet hebben kunnen spelen zal een verplaatsingsvergoeding
van 5€ aangerekend worden.
Bij verlies van de lidkaart en aanvraag voor een nieuwe lidkaart wordt 5€
aangerekend.

Alle boetes worden aangerekend aan de clubs, welke verantwoordelijk zijn voor hun
spelers.

AFDELING 2. SPORTIEF REGLEMENT.
INLEIDING. Sportreglementen konden voorheen alleen gewijzigd worden op een statutaire
vergadering en door meerderheid der stemmen, waarbij iedere club beschikte over 1
stem.
Voortaan mogen clubs nog wel voorstellen hieromtrent indienen, maar zij zullen enkel
nog een adviserende stem hebben voor wijzigingen van het sportief reglement. Het
hoofdbestuur zal echter hierover een beslissing nemen, weliswaar rekening houdend met
de adviserende stem van de clubs.
HOOFDSTUK 2.1. ALGEMEENHEDEN.
Art. 2.1.1.

Keuze speelbal : de ploeg of speler die links staat op de kalender speelt steeds met de
getekende speelbal (=gele bal).

Art. 2.1.2.
HB

Indeling der reeksen VRIJSPEL.

Art. 2.1.3.
HB

Indeling der reeksen KADER 38/2 & KADER 57/2.

(zie figuur hieronder blz. 8)

(zie figuur hieronder blz. 8)

Promotie na 7 meerekenbare wedstrijden.
Meerekenbaar= 75% Evenredig Gemiddelde (EG) = 75% van het te spelen gemiddelde.
Een speler die promoveert uit de reeks 180pt, promoveert naar K100; hij wordt opnieuw
geklasseerd. Een speler die geklasseerd is op 23pt kan na 1 jaar zakken naar een lagere
categorie.
Art. 2.1.4.
HB

Minimum te spelen punten overband volgens categorie vrijspel-kader, en dit na
klassering van nieuwe spelers, en - bij promotie - na 7 meerekenbare wedstrijden.
Meerekenbaar= 75% Evenredig Gemiddelde (EG) = 75% van het te spelen gemiddelde.

Art. 2.1.5.
HB

Minimum te spelen punten drieband volgens categorie vrijspel-kader, en dit na
klassering van nieuwe spelers, en - bij promotie - na 4 meerekenbare wedstrijden.
Meerekenbaar= 75% Evenredig Gemiddelde (EG) = 75% van het te spelen gemiddelde.
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TABEL VRIJ / KADER 2018

VRIJSPEL

KADER 38/2

KADER 57/2

Punt.
14
16
18
20
23
26
29
32
35
38
41
44
48
54
60
66
72
80
92
104
116
132
148
164
180
K100
K115
K130
K145
K160
K180
K200
K230
K260
K300
K350
K250
K300
K350

(20b)
GEMID
0,70
0,80
0,90
1,00
1,15
1,30
1,45
1,60
1,75
1,90
2,05
2,20
2,40
2,70
3,00
3,30
3,60
4,00
4,60
5,20
5,80
6,60
7,40
8,20
9,00
5,00
5,75
6,50
7,25
8,00
9,00
10,00
11,50
13,00
15,00
17,50
12,50
15,00
17,50

PROM
0,80
0,90
1,00
1,15
1,30
1,45
1,60
1,75
1,90
2,05
2,20
2,40
2,70
3,00
3,30
3,60
4,00
4,60
5,20
5,80
6,60
7,40
8,20
9,00
10,00
5,75
6,50
7,25
8,00
9,00
10,00
11,50
13,00
15,00
17,50
20,00
15,00
17,50
20,00
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TABEL OVERBAND 2018

TABEL DRIEBAND 2018

(20b)
Vrijspel

1-band

23

14

26

16

29

18

32

18

35

20

38

20

41

23

44

23

48

26

54

26

60

26

66

30

72

30

80

30

92

35

104

35

116

35

132

40

148

40
40
40
45
45
45
51
51
51
58
58
58
66
66
66
75
85
100
115
130
145
160

164
180
K100
K115
K130
K145
K160
K180
K200
K230
K260
K300

K350
K400
meer

GEMID

0,70
0,80
0,90
0,90
1,00
1,00
1,15
1,15
1,30
1,30
1,30
1,50
1,50
1,50
1,75
1,75
1,75
2,00
2,00
2,00
2,00
2,25
2,25
2,25
2,55
2,55
2,55
2,90
2,90
2,90
3,30
3,30
3,30
3,75
4,25
5,00
5,75
6,50
7,25
8,00

(40b)
PROM

Vrijspel

3-band

GEMID

PROM

0,80
0,90
1,00
1,00
1,15
1,15
1,30
1,30
1,50
1,50
1,50
1,75
1,75
1,75
2,00
2,00
2,00
2,25
2,25
2,25
2,25
2,55
2,55
2,55
2,90
2,90
2,90
3,30
3,30
3,30
3,75
3,75
3,75
4,25
5,00
5,75
6,50
7,25
8,00
9,00

23

12

26

12

29

12

32

12

35

12

0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,350
0,350
0,350
0,350
0,350
0,350
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,450
0,450
0,450
0,450
0,500
0,500
0,500
0,575
0,575
0,575
0,650
0,650
0,650
0,725
0,800
0,900
1,000
1,100
1,200

0,350
0,350
0,350
0,350
0,350
0,350
0,350
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,450
0,450
0,450
0,450
0,450
0,500
0,500
0,500
0,500
0,575
0,575
0,575
0,650
0,650
0,650
0,725
0,725
0,725
0,800
0,900
1,000
1,100
1,200
1,300
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38

12

41

14

44

14

48

14

54

14

60

14

66

14

72

16

80

16

92

16

104

16

116

16

132

18

148

18

164

18

180

18

K100

20

K115

20

K130

20

K145

23

K160

23

K180

23

K200

26

K230

26

K260

26

K300

29

K350

32

K400

36

meer

40
44
48

Art. 2.1.7.
HB

Berekening der uitslagen met betrekking tot klassementen :
a)

evenredig gemiddelde, tot 4 plaatsen na de komma :
behaald gemiddelde x 100
---------------------------------------te spelen gemiddelde

b)

c)

=

%

behaalde caramboles x 100
---------------------------------------------=
te spelen caramboles

%

percentage caramboles :

hoogste reeks evenredig :
hoogste reeks x
100
-----------------------------------------te spelen caramboles
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=

%

HOOFDSTUK 2.2. RECHTEN EN PLICHTEN DER SPELERS.
Art. 2.2.1.

Het is aan de spelers van de KVBBL toegelaten in andere bonden of bekers te spelen,
mits de KVBBL niet wordt benadeeld.

Art. 2.2.2.

Het is aan de spelers van de KVBBL - in hun hoedanigheid als liefhebber - verboden
geldprijzen te ontvangen in de beoefening van de biljartsport.

Art. 2.2.3.

De clubs zijn vrij in het bepalen van de kleur der sportkledij. Elk lid van een club
moet aantreden in een uniforme clubkledij. De sportkledij mag zowel met lange
als korte mouwen gedragen worden, maar wel in dezelfde kleur per ploeg.

Art. 2.2.4.

De clubs dienen hun clubkleuren aan het bondsbestuur mede te delen.
(via het bondssecretariaat).

Art. 2.2.5.

In alle officiële wedstrijden is het verplicht tot het dragen van de sportkledij met het
embleem van de KVBBL, en dit vooraan linksboven op de borst.

Art. 2.2.6.

Een speler zal zich onthouden van alle gebaren en opmerkingen tegenover zijn
tegenstrever of de wedstrijdleiding. Hij zal de hand van zijn tegenstrever voor en na de
wedstrijd drukken en zich na de wedstrijd bedanken bij de scheidsrechter en de
schrijver.

Art. 2.2.7.

Een speler zal zich steeds ter beschikking stellen van de wedstrijdleiding en spontaan
zijn hulp aanbieden.

Art. 2.2.8.

Elke speler heeft een lidkaart. Hij moet deze voorleggen voor aanvang van elke
wedstrijd; bij promotie ontvangt hij een nieuwe lidkaart van het secretariaat (in de
tussenperiode dient hij wel zijn nieuw puntental te spelen, in die zin blijft hij dan ook
verantwoordelijk voor zijn te spelen puntental)

Art. 2.2.9.

Spelers hoeven hun punten niet zelf uit te tellen (behalve bij klassering), het
bondssecretariaat zal hen persoonlijk verwittigen bij promotie; door de samenwerking
met de KNLBB moeten spelers, die in beide bonden spelen, na promotie in de KVBBL
of in de KNLBB verplicht het nieuw te spelen puntental spelen in beide bonden; bij
promotie in een andere bond moeten spelers nog wel het bondssecretariaat op de hoogte
brengen, dat hen dan zal meedelen wat hun nieuw te spelen puntental is. De
sportcommissie beslist hierin.

Art. 2.2.10.

Een speler mag zonder de toestemming van de scheidsrechter de zaal niet verlaten.

Art. 2.2.11.

Een speler, die niet aan de beurt is, moet op de hem toegewezen plaats gaan zitten.

Art. 2.2.12.

Bij de bondskampioenschappen, bekers en interclub dienen de spelers de tegenstrever op
te bellen indien deze niet komt opdagen.

Art. 2.2.13.

a)

Een speler mag spontaan reageren en de scheidsrechter op een onregelmatigheid
tijdens de wedstrijd opmerkzaam maken.
b) Een speler mag zijn tegenstrever er attent op maken dat hij met de verkeerde bal
gaat spelen.
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Art. 2.2.14.

Een opgave gedurende een wedstrijd of toernooi brengt, door het feit zelf, een nederlaag
en de uitsluiting voor verdere deelname met zich mee voor hemzelf en de ploeg
waarmee hij deelneemt, uitgezonderd bij interclub.

Art. 2.2.15.

Een speler is verantwoordelijk voor zijn supporters.

Art. 2.2.16.

Hulpstukken mogen alleen gebruikt worden na toestemming van de sportcommissie;
verlengstukken aan een keu worden beschouwd als hulpstukken.

Art. 2.2.17

Een speler mag na afloop van de wedstrijd opmerkingen plaatsen op het wedstrijdblad,
maar alleen na inzage van de tegenstrever. (=voor dat het wedstrijdblad getekend is)

HOOFDSTUK 2.3. KLASSERING EN PROMOTIE.
Art. 2.3.1.
HB

Een speler, die nooit aan een wedstrijd deelnam, zal door zijn club, en alleen op haar
verantwoordelijkheid, op een puntenaantal ingeschreven worden.

Art. 2.3.2.
SC

Nieuw aangesloten spelers worden geklasseerd op het behaalde gemiddelde van de
vier eerst gespeelde meerekenbare matchen (meerekenbaar =75% van het te spelen
gemiddelde); de clubsecretaris of clubsportbestuurder is verantwoordelijk voor de
berekening ervan, hij wordt niet op de hoogte gebracht door de bondssecretaris; de
bondssecretaris zal wel een nieuwe lidkaart opsturen; als een speler geklasseerd is zal hij
onmiddellijk zijn nieuwe puntental moeten spelen, er wordt – i.t.t.promotie- niet
gewacht tot volgende woensdag.
Als een speler na het einde van het seizoen nog niet geklasseerd is wordt deze
automatisch geklasseerd, rekening houdend dat hij 7 wedstrijden bij vrijspel, overband,
of drieband heeft gespeeld.

Art. 2.3.3.
SC

Een speler kan bij zijn klassering ook maximum één reeks dalen, als zijn gemiddelde
lager is dan het gemiddelde van zijn toegekende puntental voor vrijspel.
Als hij ook in de KNLBB speelt, kan hij echter niet lager geklasseerd worden.
In overband en drieband kan de speler echter nooit lager spelen dan de ondergrens i.f.v.
van zijn punten vrijspel : zie hiervoor de betreffende tabel ( zie Art. 2.1.3 en 2.1.4 ).

Art. 2.3.4.
SC

Een speler welke promoveert dient zijn nieuw puntental te spelen nadat hij op de
hoogte is gebracht door het bondssecretariaat, normaliter vanaf woensdag.

Art. 2.3.5.
SC

Een speler, die meer dan één seizoen niet heeft meegespeeld in de KVBBL of in een
andere bond, herneemt de wedstrijden op een puntental bepaald als volgt:
1e.
Na 1 seizoen : geen verlaging van reeks.
2e.
Na 2 en 3 seizoenen : vermindering met 1 reeks
3e.
Na 4 seizoenen : vermindering met 2 reeksen
4e.
Na 5 seizoenen : starten als nieuw lid met het puntental, opgegeven door de club,
welke hiervoor verantwoordelijk is, en men wordt dan automatisch opnieuw
geklasseerd.
5e.
Dit geld niet voor spelers, die geschorst werden door de KVBBL of door de
KNLBB.
OPM. : DEZE REGELS ZIJN EEN RICHTLIJN VOOR DE SPORTCOMMISSIE, EN
GELDEN EN VOOR VRIJSPEL, EN VOOR DRIEBAND EN OVERBAND.
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Art. 2.3.6.
SC

Spelers, welke van een andere bond afkomen, zullen op hun puntental spelen
overeenkomstig het gemiddelde, dat ze gespeeld hebben in de desbetreffende bond, ze
dienen niet geklasseerd worden.

Art. 2.3.7.
SC

De clubs, die spelers aansluiten welke gespeeld hebben of nog spelen in een
andere officiële bond, dienen onmiddellijk de voorzitter van de sportcommissie hiervan
op de hoogte te brengen met het daarvoor bestemd formulier. Zonder dit formulier kan
het secretariaat geen lidkaart overhandigen aan de desbetreffende speler.
Spelers, die in de KBBB of in de KNBB spelen, dienen hun te spelen punten in deze
bond op te geven, zowel voor vrijspel, overband en drieband en evt. kader, zodat de
sportcommissie hun een te spelen puntental kan toekennen, en dit volgens de
vergelijkingstabellen in de bijlagen ( zie bijlage 2 en 3 ).
Bij evt. promotie in deze bond, dient tevens ogenblikkelijk de sportcommissie hiervan
op de hoogte te worden gebracht, zodat deze de punten evt. kan aanpassen. Ze krijgen
dan een aanpassing volgens de vergelijkingstabellen in bijlagen 2 en 3 (dit geldt voor
alle disciplines) Bv. Een speler welke promoveert in de KBBB van 120 naar 160
(vrijspel), verhoogt in de KVBBL naar 132; als hij na 1 seizoen niet het gemiddelde
gehaald heeft van 1 reeks lager krijgt hij een aanpassing volgens de vergelijkingstabel-1
in bijlage2 (in dit geval is dat 116)

Art. 2.3.8.
HB

In overband en drieband start een speler met de punten die bepaald worden volgens
een barema overeenkomstig met zijn puntental vrijspel (cfr. Art. 2.1.3. en 2.1.4.).
Daarna kan de speler – na 7 meerekenbare wedstrijden – promoveren in deze discipline
(zie Art. 2.3.12.).
Voor de spelers, die in de KBBB of in de KNBB spelen, worden de te spelen punten in
deze disciplines door de sportcommissie bepaald, en dit weer volgens de
vergelijkingstabellen in de bijlagen ( zie bijlage 2 en 3 ).

Art. 2.3.9.
HB

Nieuw aangesloten spelers kunnen alleen deelnemen aan de interclubcompetitie,
pas na 4 gespeelde wedstrijden mogen ze meedoen aan de bekertornooien; zo lang ze
niet geklasseerd zijn, kunnen ze niet deelnemen aan de bondskampioenschappen.

Art. 2.3.10.
HB

Als een speler na 1 seizoen niet geklasseerd geraakt (bij gebrek aan meerekenbare
matchen), krijgt hij automatisch een klassement als hij dat seizoen 4 wedstrijden heeft
gespeeld.

Art. 2.3.11.
HB

Als spelers na 1 seizoen niet geklasseerd zijn, kunnen ze het volgende seizoen
pas deelnemen aan overband of drieband, nadat ze effectief geklasseerd zijn.

Art. 2.3.12.
HB

Een speler promoveert naar een hogere reeks via een promotiesysteem
dat zowel in de KVBBL als de KNLBB wordt toegepast, de volledige werking kan je
raadplegen op onze website. Spelers komen in aanmerking voor promotie, als ze
minimum 7 meerekenbare matchen (=75% van het te spelen gemiddelde) hebben
gespeeld en volgens het promotiesysteem het gemiddelde hebben behaald van 1 reeks
hoger; er wordt geen onderscheid gemaakt tussen matchen uit verschillende competities;
de promotieregeling is voor alle disciplines dezelfde.
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Een speler kan ook promoveren als hij promoveert in de KNLBB of in een andere bond.
Een speler die promoveert in de KBBB, promoveert volgens een barema uit de
vergelijkingstabel (KBBB-KNLBB en KVBBL) in bijlage 2 .
Indien een speler in de KVBBL 3 categorien of hoger promoveert heeft hij de keuze:
ofwel 2 categorien promoveren ofwel de maximum behaalde promotie; bv. Een 32-tiger
promoveert na telling naar 54pt, dan heeft hij de keuze om te promoveren naar 54 ofwel
38 (= 2 reeksen hoger).
Art. 2.3.13.

Promoties overband en drieband : een speler promoveert volgens het behaald
gemiddelde in de betrokken discipline:
Bij verhoging in vrijspel verhoogt men volgens een barema uit de vergelijkingstabel
overband of drieband in bijlage 2 ( kolom KNLBB-KVBBL na herziening),
Bv: een 38-tiger die promoveert naar 41 of 44 blijft 20pt overband spelen; als hij
promoveert naar 48, dan promoveert hij naar 23pt overband.

HOOFDSTUK 2.4. VERLAGING EN VERHOGING OP AANVRAAG.
Art. 2.4.1.
SC

Men kan dalen na 1 seizoen (maximaal 1 reeks); indien men minimum 7 matchen
heeft gespeeld in vrijspel, overband of drieband.
Als een speler over al zijn matchen (dus ook die matchen, waarin hij geen 75% van zijn
te spelen gemiddelde heeft behaald ) NIET het gemiddelde heeft behaald van 1 reeks
lager, dan komt hij automatisch in aanmerking om te dalen ; ook spelers die
gepromoveerd zijn komen in aanmerking om te dalen (al hun gespeelde matchen komen
in aanmerking, ook die matchen gespeeld vóór de promotie).
Door de samenwerking met de KNLBB kunnen spelers die in de beide bonden spelen,
slechts dalen als men tezelfdertijd in de KVBBL en in de KNLBB mag dalen.
Men kan dalen zowel in vrijspel, overband en drieband.

Art. 2.4.2.
SC

Naar aanleiding van het samenwerkingsakkoord tussen KNLBB en KVBBL kan een
speler die in aanmerking komt om te dalen in overband/drieband, nu ook 1 reeks lager
dalen dan de ondergrens (zie vergelijkingstabel -1)

Art. 2.4.3.
SC

Een speler kan ook verhoogd worden door een beslissing van de sportcommissie, en
dit geldt voor alle disciplines.

Art. 2.4.4.
SC

Men kan in de discipline overband en drieband ook dalen na de telling op het einde
van het seizoen, maar niet onder de ondergrens -1 volgens de vergelijkingstabel ( zie
Art. 2.1.3 en 2.1.4 ). Men moet echter wel 7 matchen gespeeld hebben.
Hier gelden verder dezelfde regels tot dalen zoals in vrijspel.

Art. 2.4.5.
SC

Een speler heeft het recht de verlaging in vrijspel, alsook in overband en drieband, te
weigeren, mits hij tegenbericht laat weten ten laatste veertien (14) dagen voor de
vergadering van de sportbestuurders, welke plaats heeft voor aanvang van het nieuwe
seizoen, via het bondssecretariaat van de KVBBL.
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Art. 2.4.6.
SC

Een speler kan op aanvraag verhoogd of verlaagd worden enkel en alleen als dit ten
laatste veertien (14) dagen voor de vergadering van de sportbestuurders via het
bondssecretariaat wordt aangevraagd. Dit kan schriftelijk, per e-mail of
telefonisch. Dit geldt tevens ook voor speciale aanvragen (ziekte, leeftijd …. ).

Art. 2.4.7.
SC

Een speler mag een hoger puntental (geforceerd) spelen. Hij mag een maximum twee
reeksen geforceerd spelen.
In een ploegenbeker mag “de eerste speler” echter nooit hoger spelen dan de “tweede
speler”.
De “eerste speler” mag ook niet als “tweede speler” gaan spelen.
Hetzelfde geldt ook tussen de “tweede speler” en de “derde speler”.
Dit geldt voor alle disciplines, en ook in interclub.

HOOFDSTUK 2.5. ORGANISATIE EN VERLOOP VAN WEDSTRIJDEN EN TORNOOIEN.
Art. 2.5.1.
HB

Alle wedstrijden moeten gespeeld worden volgens de reglementen van de KVBBL.

Art. 2.5.2.
HB

Elke club mag bekertornooien per speelseizoen inrichten en is vrij in het bepalen van
de formule (ploegenbeker of individueel). In geval van afwijkende speelwijze (vb.
ploegenbeker overband/drieband, ploegenbeker vrijspel principe interclub of andere)
dient - voor het seizoen - op het planningsformulier een aanvraag ingediend te worden.
Hiervoor is steeds de goedkeuring vereist van het hoofdbestuur van de KVBBL.

Art. 2.5.3.

Alle deelnemende clubs moeten principieel aangesloten zijn bij de KVBBL of een
andere biljartbond, waarmee we samenwerken.

Art. 2.5.4.

Wedstrijden met deelname van niet aangesloten clubs of spelers moeten tevens voor
seizoens-aanvang op het planningsformulier aangevraagd worden. Clubs, die dergelijke
toernooien willen inrichten, moeten volgende voorwaarden in acht nemen :
- VRIJE BEKERS :
a)
Aanvang beker vanaf 15 april.
b)
Einde beker voor 15 september.
c)
Er dient een exemplaar van de kalender te worden gestuurd aan de
bondssportbestuurder.
d)
De wedstrijden mogen geen hinder of concurrentie vormen voor de normale
competitie van de KVBBL. Wedstrijden van de KVBBL hebben altijd voorrang
op vrije bekers.
e)
Elke vrije beker dient voor aanvang van het seizoen op het
inschrijvingsformulier aangevraagd te worden.

- JUBILEUMBEKERS :
a)
Elke 5 jaar kan in principe een jubileumbeker ingericht worden.
b)
Er mogen clubs uit andere bonden uitgenodigd worden (KNLBB of KLBB).
c)
Voor elke inschrijving dient 10 % afgedragen te worden aan de KVBBL.
d)
Van alle matchen dienen matchbladen gestuurd te worden naar het secretariaat.
e)
De inrichtende club blijft verantwoordelijk ten opzichte van de KVBBL.
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Art. 2.5.5.

De wedstrijden met betrekking tot bondskampioenschappen hebben steeds voorrang
op bekertornooien door de clubs ingericht.

Art. 2.5.6.

Om een goede planning van het seizoen te kunnen waarborgen, dienen de clubs,
uiterlijk op de sportbestuurdersvergadering van het voorbije seizoen, een
planningsformulier in te vullen, waarin volgende zaken vermeld worden :
a)
aantal bekers, dat de club wenst in te richten (vrije bekers inbegrepen).
b)
de formule van de bekers (vb. individueel of per ploeg).
c)
eventueel, de aanvraag tot afwijkende speelwijze (zie art. 2.5.2).
d)
het tijdstip, waarop de competities hun doorgang vinden.
e)

f)

g)
Art. 2.5.7.

de clubs, welke nog twijfels hebben voor het inrichten van een bepaalde beker
dienen de aanvraag om alsnog die beker in te richten vóór eind december
volbracht te hebben. Alle aanvragen voor het inrichten van bekers na december
zullen genegeerd worden.
voor elke beker welke in de KNLBB wordt ingericht, zullen de clubs een
inschrijvingsformulier van de inrichtende club ontvangen, ze dienen hun
inschrijvingen rechtstreeks aan die clubs over te maken.
Alle inschrijvingen dienen naar het bondssecretariaat gestuurd te worden.

Voor alle officiële wedstrijden, die in hun lokaal doorgaan, moeten de clubs zorgen
voor:
a)
een scheidsrechter en een schrijver ( beide lid van de KVBBL ): deze laatste
echter alleen wanneer het een zelf ingerichte beker betreft. Dus voor voorrondes
individuele bondskampioenschappen volstaat 1 scheidsrechter.
b)
een aantekenbord, bijgehouden gedurende de hele wedstrijd, waarop - één na één
- de hernemingen worden genoteerd van zodra een speler, die aan het spel
begonnen is, zijn reeks beëindigd heeft en de scheidsrechter de gemaakte punten
klaar en duidelijk geteld heeft.
Het gebruik van de elektronische versie, enkel en alleen indien aangeleverd door
de KVBBL, is ook toegelaten. In dit geval dienen de spelers te handtekenen :
- ofwel op de afgeprinte versie van het wedstrijdblad.
- ofwel op een handgeschreven samenvatting.
Het bijhouden noch van het aantekenbord, noch van het wedstrijdblad is dan nog
nodig.
c)
het aantal verlangde afdrukken van de wedstrijdbladen volledig in te vullen :
1.
1 exemplaar voor de bondssecretaris.
2.
1 exemplaar voor in ’t lokaal.
d)
voor de ganse duur van het seizoen een exemplaar van alle in hun lokaal
gespeelde wedstrijden ter beschikking van het bondsbestuur KVBBL bij te
houden.
e)

De clubs, waar een bondsfinale doorgaat, blijven verantwoordelijk voor de eerste
wedstrijddag : 2 scheidsrechters per biljart.
vrijspel, overband en drieband.
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Art. 2.5.8.
HB

De wedstrijdkalenders van de bekers worden getrokken door de sportbestuurder van
de KVBBL. De sportbestuurder van de KVBBL voorziet de kalender ook van de
speeldata.

Art. 2.5.9.
HB

De finale van een tornooi mag ten vroegste een week na de laatste halve finale
gespeeld worden.

Art. 2.5.10.
HB

Finaledata kunnen niet gewijzigd worden op aanvraag van spelers of clubs.

Art. 2.5.11.
HB

Een speler, welke de tweede dag van een finale niet kan spelen, dient forfait te geven
voor deze finale en de bondssportbestuurder hiervan te verwittigen

Art. 2.5.12. Alle finalisten of sportbestuurders van clubs waar bondskampioenschappen
HB
doorgaan zullen schriftelijk , of per telefoon of e-mail, door de sportbestuurder
verwittigd worden over wanneer en om welk uur de finale aanvangt, en welke spelers in
de finale zitten.
Ook de lokalen, waar de bondsfinales plaatsvinden, zullen deze inlichtingen
ontvangen, alsook de verzamelstaat.
Art. 2.5.13.
HB

De definitieve wedstrijdkalender moet 14 dagen voor de aanvang van het tornooi bij
alle deelnemende clubs toekomen.

Art. 2.5.14.

In individuele wedstrijden betwist iedere speler in eenzelfde discipline maximum 2
wedstrijden per dag. Uitzonderlijk kan hij op aanvraag drie wedstrijden spelen.

Art. 2.5.15.

Van alle wedstrijden, in het lokaal van een club gespeeld, moet het origineel
aantekenblad uiterlijk op de 2de dag na de wedstrijd aan het secretariaat van de KVBBL
overgemaakt worden. Matchbladen mogen in-gescand worden en per e-mail verstuurd
worden. De officiële matchbladen dienen dan echter bezorgd te worden ten laatste op de
eerstvolgende werkvergadering van de clubs.
De uitslagen van wedstrijden, die in het weekend gespeeld werden moeten uiterlijk de
eerstvolgende dinsdagmorgen op het secretariaat toekomen.

Art. 2.5.16.

De clubs zijn verantwoordelijk voor het betalen van het inschrijfgeld der spelers of
ploegen, die zij aan een tornooi laten deelnemen.

Art. 2.5.17.

Een speler of ploeg mag tijdens de voorwedstrijden van een tornooi vragen om de
geplande datum of het aanvangsuur te wijzigen in samenspraak met de inrichtende
club, het lokaal, de tegenstrever(s) en de sportbestuurder KVBBL, en dient deze allen
te verwittigen van eventuele wijzigingen op de wedstrijdkalender. Het is de spelers
NIET toegestaan om matchen te verplaatsen naar een ander lokaal dan het voorziene
op de kalender. De uiterste datum op de kalender dient steeds gerespecteerd te
worden m.a.w. in bondswedstrijden kunnen matchen niet uitgesteld worden na de
einddata op de kalender (men kan wel matchen vervroegen). In bekertornooien dient
match-uitstelling altijd te gebeuren voor de volgende ontmoeting op de kalender.

Art. 2.5.18.

Een speler of ploeg die om verandering vraagt, is voor alle mogelijke gevolgen
verantwoordelijk.
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Art. 2.5.19.

Een onvolledige ploeg kan de overwinning niet behalen (behalve voor interclub).

Art. 2.5.20.

Een speler of ploeg verliest door forfait, indien hij of de ploeg een half uur na het
aanvangsuur, vermeld in het wedstrijdreglement, niet in het lokaal aanwezig is,
onafgezien de volgorde der te spelen partijen. Dit dient vermeld te worden op het
wedstrijdblad, dat door de aanwezige speler(s) en de scheidsrechter getekend wordt.

Art. 2.5.21.

Een forfait wordt beschouwd als "verwittigd" indien het lokaal, waar moet gespeeld
worden, en de tegenstrevers of hun clublokaal of hun clubbestuur minstens 2 uur voor
het aanvangsuur, vermeld in het wedstrijdreglement, en onafgezien van de volgorde der
te spelen wedstrijden, verwittigd worden.

Art. 2.5.22.

In geval van bewezen overmacht wordt elk forfait als verwittigd beschouwd.

Art. 2.5.23.
HB

De sportbestuurder en/of de hulpsportbestuurder KVBBL alleen zijn gemachtigd om
uit hoofde van hun functie - een ogenblikkelijke gerechtvaardigde beslissing te treffen
bij onregelmatigheden of probleemsituaties, en dit op staving van de bestaande
voorschriften en reglementen.

HOOFDSTUK 2.6. INDIVIDUELE BONDSKAMPIOENSCHAPPEN.
VRIJSPEL – OVERBAND – DRIEBAND.
Art. 2.6.1.
HB

Spelers dienen geklasseerd te zijn voor ze aan de individuele bondskampioenschappen kunnen deelnemen.
Ter verduidelijking : een speler is niet speelgerechtigd voor deelname aan individuele
bondskampioenschappen als hij niet geklasseerd is vóór de uiterste inschrijvingsdatum
van de desbetreffende discipline, uitgezonderd in de beker der voorzitters.

Art. 2.6.2.
HB

Voor de 3-band lage reeks dienen min.10 spelers in te schrijven. Anders wordt de
discipline niet ingericht.

Art. 2.6.3.
HB

De reeksindelingen :
Vrijspel:

14–20

23-26

29–35

Overband:

Lage reeks: 14 – 26
Hoge reeks: 30 – hoger
Naargelang het aantal inschrijvingen, kan de bondssportbestuurder
beslissen om de spelers in 3 reeksen op te delen.

Drieband:

De reeksen worden ingedeeld naargelang de inschrijvingen.
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38–48

54–72

80-hoger

Art. 2.6.4.
De individuele bondskampioenschappen zullen doorgaan in lokalen aangeduid
door de bond; clubs kunnen dit niet weigeren.
HB
a)
Vrijspel - per reeks - in 1 clublokaal; afhankelijk van het aantal inschrijvingen
kunnen er 1 of 2 lokalen toegevoegd worden door de sportbestuurder van de
bond. Op de statutaire vergadering kunnen clubs zich kandidaat stellen om als
hoofdlokaal te fungeren in een bepaalde reeks; zij krijgen dan ook de finale
toegewezen.
b)
Overband en drieband : de wedstrijden worden verdeeld over de beschikbare
lokalen; de finaledagen worden per beurtrol toegewezen.
c)
Ook de finale wordt in het desbetreffende clublokaal gespeeld, welke
toegewezen is waar de reeks gespeeld wordt.
d)
Afhankelijk van het aantal inschrijvingen per reeks kunnen er 1 of 2 lokalen
toegevoegd worden voor de voorrondes. Dit wordt bepaald door de
sportbestuurder van de bond.
Art. 2.6.5.
HB

In de voorronde van de individuele bondskampioenschappen vrijspel, overband en
drieband, mag men onderling wisselen, maar op voorwaarde dat men alle matchen
onderling wisselt.
Men mag ook een andere datum met de tegenstrever(s) afspreken, dit in samenspraak
met het lokaal en de sportbestuurder van de KVBBL. Men mag echter nooit later spelen
dan de einddatum op de kalender.

Art. 2.6.6.
HB

In de voorrondes van alle individuele bondskampioenschappen worden er 6
wedstrijden gespeeld.

Art. 2.6.7.
HB

De speelwijze van de individuele bondskampioenschappen wordt jaarlijks vastgesteld
op de statutaire vergadering.

Puntensysteem individuele bondskampioenschappen :
In de voorronde :
Winst in het gemiddelde : 4 p.
Winst onder het gemiddelde : 2 p.
Gelijk in het gemiddelde : 3 p.
Gelijk onder het gemiddelde : 1 p.
Verlies in het gemiddelde : 2 p.
Verlies onder het gemiddelde : 0 p.
In de finale :
Winst : 2 p.
Gelijk : 1 p.
Verlies : 0 p.
a)
b)
c)

Matchpunten.
Bij gelijke matchpunten : het hoogst evenredig gemiddelde.
Is er dan nog geen verschil : dan zijn er twee winnaars.
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Art. 2.6.8.
HB

Bij OFF of VFF van een speler in de poule spelen de overige spelers tegen elkaar, om
zo aan hun aantal van 6 wedstrijden te komen.

Art. 2.6.9.

Bij OFF in een bepaalde discipline in het individueel bondskampioenschap, dan volgt
automatisch een schorsing voor het volgende seizoen in desbetreffende discipline.

Art. 2.6.10.

Bij een onrechtmatig vastgestelde VFF wordt deze automatisch omgezet in een OFF
Let op :
Een speler, welke in de loop van het kampioenschap forfait heeft gegeven, blijft zijn
behaalde punten van de gespeelde matchen behouden. Hij kan zijn volgende matchen
en de finale wel niet meer spelen.
Spelers, die in de voorronde - na promotie - de volgende dag naar een te laag puntental
spelen, worden niet gediskwalificeerd, maar krijgen wel nul (0) matchpunten. De
tegenstrevers krijgen 2 matchpunten, als zij onder hun gemiddelde speelden, of 4
matchpunten, als zij in hun gemiddelde speelden.

Art. 2.6.11.
HB

De finale wordt gespeeld over 2 dagen en volgens onderstaande kalender :
Het aanvangsuur is te allen tijde 19.00 uur.
1.
In geval van 5 finalisten :
a)

b)
c)
d)

2.

finalist 1
finalist 5
finalist 2
finalist 4
finalist 3
finalist 1
finalist 5
finalist 2
finalist 4
finalist 3
2° dag: volgens klassement opgemaakt na de eerste dag.

Twee spelers van dezelfde club krijgen de nummers 1 en 5 volgens het
klassement.
Drie spelers van dezelfde club krijgen de nummers 1, 3 en 5 volgens het
klassement. De eerste match van de tweede dag speelt 3 tegen 5.

In geval van 4 finalisten :
a)

b)
c)

3.

1° dag :

1° dag :

finalist 1
finalist 4
finalist 2
finalist 3
finalist 1
finalist 3
2° dag :
finalist 2
finalist 4
De laatste 2 matchen volgens klassement.
Twee spelers van dezelfde club krijgen de nummers 1 en 4 volgens het
klassement.

In geval van 3 finalisten : (ieder 2 x tegen elkaar)
a)

b)

1° dag :

finalist 1
finalist 2
finalist 1
2° dag : volgens klassement.
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finalist 3
finalist 3
finalist 2

Art. 2.6.12.

Spelers, die de finale niet kunnen spelen, dienen forfait te geven en de
bondssportbestuurder onmiddellijk te verwittigen. Deze kan dan de best geklasseerde
volgende speler inzetten in de finale. Indien er echter in de voorronde geen klassement
is opgemaakt (vb. bij rechtstreekse uitschakeling of KO-systeem), wordt de finale met 1
man minder gespeeld.

Art. 2.6.13.

Indien tijdens een finale van een individuele competitie een speler forfait geeft, tellen
zijn gespeelde partijen niet mee en wordt het klassement opgemaakt aan de hand van de
partijen tussen de overige spelers onderling, en verliest zijn recht op een prijs, indien
geen geldige reden.

Art. 2.6.14.

Voorrondes en finalewedstrijden worden altijd gespeeld naar gelijke beurten.
Bij DRIEBAND wordt in de VOORRONDE gespeeld naar 40 beurten en naar gelijke
beurten: dat wil dus zeggen: indien de 40 beurten behaald zijn, en er is geen speler aan
zijn punten gekomen, dan wordt de partij stopgezet, en gaat de 2e speler op met de
ballen in aanvangspositie, om op deze manier gelijke beurten te verkrijgen.
De speler welke het hoogste percentage caramboles gemaakt heeft ontvangt 2 punten;
als beide spelers hetzelfde percentage caramboles gemaakt hebben ontvangen beide
spelers 1 punt. (gespeelde punten / te spelen punten * 100).

Art. 2.6.15.
HB

In de FINALE echter wordt gespeeld tot er een speler aan zijn puntental komt.
In de finale spelen alle spelers elke match naar hetzelfde puntental als hun eerste
match tijdens de finale, zelfs indien zij een promotie behaalden na één of meerdere
matchen. Vanaf de eerstvolgende wedstrijd buiten de finale dienen zij naar het nieuw
puntental te spelen. De wedstrijden na de promotie op het oude puntental gedurende
de finale tellen echter wel mee voor de volgende promotie.

Art. 2.6.16.

Behalve de winnaar van de beker der voorzitters, ontvangt elke winnaar van een
individuele bondsfinale een kampioenenspeldje.

Art. 2.6.17.

Een inschrijving voor individuele bondskampioenschappen is enkel en alleen geldig
als ze vóór de inschrijvingsdatum binnengeleverd is.
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HOOFDSTUK 2.7. INTERCLUB-WEDSTRIJDEN.
Art. 2.7.1.
HB

Er wordt gespeeld met een heen- en terugronde. Dit is wel afhankelijk van het aantal
ingeschreven ploegen : Indien niet genoeg ploegen inschreven, kan er ook nog een derde
ronde aan toegevoegd worden. Als er echter te veel ploegen zijn ingeschreven, kan een
afdeling in poules gespeeld worden, die dan “apart” worden geklasseerd.
Per afdeling of reeks kunnen maximaal 2 ploegen per club deelnemen.

Art. 2.7.2.
HB

De reeksindelingen :
a) VRIJSPEL :
1° afdeling : te spelen : 1ste speler min. 48 punten, laatste speler min. 80 punten.
Spelers van 180p kader of hoger moeten naar 75% van de punten te spelen.
2° afdeling : totaal minimum 110 punten, eerste speler minimum 26pt. (dat mag een
23-tiger zijn, die geforceerd speelt, maar dan moet hij wel geklasseerd
zijn), laatste speler min 48 pt.
3° afdeling : totaal minimum 80 punten, en – indien er een 4e afdeling doorgaat –
laatste speler min. 38 punten.
4° afdeling : te spelen met geen min. of geen max.
b) OVERBAND : 1ste speler min. 14 punten, 2e min. 18 punten, 3e min. 30 punten.
c) DRIEBAND : 1ste speler min. 12 punten, 2e min. 14 punten, 3e min. 16 punten.

Art. 2.7.3.
HB

Berekening der te behalen punten :
behaald gemiddelde x 100
---------------------------------------te spelen gemiddelde

=

punten

-Het maximum aantal punten per speler, dat men kan bekomen, is 250 punten. Dit
komt overeen met het uitspelen van een partij in 8 ( in drieband : 16 ) beurten of
minder.
-Het totaal der punten per ploeg is de som van de behaalde punten der 3 (drie) spelers.
-Promotie in interclub : Interclub wordt beschouwd als één (1) competitie, ongeacht of
men in 1°, 2°, 3° of 4° afdeling gespeeld heeft.
-Bij nieuwe spelers, die nog moeten geklasseerd worden, zullen - na klassering - hun
vorige interclubwedstrijden NIET opnieuw uitgeteld worden naar hun geklasseerde
punten. Wel herrekening indien meer dan 2 reeksen hoger geklasseerd.
-Spelers welke naar een te laag puntental spelen ontvangen een puntental berekend aan
de hand van het gemiddelde dat zij hadden moeten spelen, zij kunnen geen overwinning
behalen en derhalve kunnen ze ook geen 10 punten extra verdienen. De verliezer krijgt
in dit geval steeds de 10 winstpunten indien hij minder dan 21 beurten speelde, of indien
hij zijn gemiddelde speelde in meer dan 20 beurten.
Art. 2.7.4.
HB

Bij een gewonnen wedstrijd krijgt de winnende speler 10 bonuspunten extra.
Bij een gelijk spel krijgt elke speler 5 bonuspunten extra.
Indien een speler zijn te behalen gemiddelde niet heeft behaald , dan krijgt hij geen extra
punten.
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Art. 2.7.5.
HB

Elke partij wordt gespeeld naar gelijke beurten.

Art. 2.7.6.
HB

Bij eventueel forfait van een ploeg zijn er 2 mogelijkheden:
1) Een ploeg geeft forfait voor het ganse verdere verloop v/d competitie : dan wordt
ze volledig uit competitie genomen.
2) Een ploeg kan voor één wedstrijddag forfait geven, als ze niet in de mogelijkheid is
om deze wedstrijd op een andere datum of uur te spelen : gevolg de tegenstrevers
krijgen elk hun 100 punten + elk hun 10 bonuspunten extra.
Bij forfait van 1 of 2 speler(s) krijgen deze speler(s) 0 punten. Hun tegenstrever(s)
krijgen 100 punten + 10 bonuspunten (= gewonnen wedstrijd). De punten van de andere
match(en) blijven behouden, en de ploeg blijft in competitie.

Art. 2.7.7.
HB

Er worden geen finales meer gespeeld in interclub.
De ploeg die eerste eindigt krijgt een beker; de 1e en de 2e krijgen een prijs voor de club
: dit kan een waardebon zijn, om biljart-materiaal aan te kopen, of een natura-prijs.

Art. 2.7.8.
HB

a)
b)
c)
d)

Art. 2.7.9.
HB

Het is de speler toegestaan in meerdere afdelingen te spelen, doch in dezelfde
poule mag men niet wisselen van ploeg.
Een vervangen speler mag heropgevist worden.
Spelers, welke hetzelfde puntental spelen, mogen onderling van plaats wisselen
tijdens het verloop interclub, uitgezonderd een speler die geforceerd speelt.
De volgorde der wedstrijden op een avond moet - op eenvoudige vraag van één
van beide ploegen – gewijzigd worden, als een speler pas later kan aanwezig
zijn.

DRIEBAND :
Er wordt – zoals in de voorronde van de individuele bondskampioenschappen drieband gespeeld naar 40 beurten en naar gelijke beurten: dat wil dus zeggen: indien de 40
beurten behaald zijn, en er is geen speler aan zijn punten gekomen, dan wordt de partij
stopgezet, en gaat de 2e speler op met de ballen in aanvangspositie, om op deze manier
gelijke beurten te verkrijgen.
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HOOFDSTUK 2.8. INDIVIDUELE BEKERTORNOOIEN.

Art. 2.8.1.

Tenzij anders vermeld in het wedstrijdreglement worden alle wedstrijden gespeeld
met rechtstreekse uitschakeling.

Art. 2.8.2.

In de eerste ronde van individuele bekers kunnen spelers onderling wisselen, als ze in
dezelfde reeks of poule spelen. Bij niet naleving verliezen de betrokken spelers hun
wedstrijd. Met spelers, die gestopt zijn maar toch nog op de kalender staan, kan niet
meer gewisseld worden. Spelers spelen in dezelfde reeks, als ze in dezelfde categorie
spelen, met name 23-26, 29-35, 38-48, 54-72 of 80-hoger.
M.a.w. een speler, welke 38 speelt, speelt in dezelfde categorie als iemand, die 48
speelt, maar in een andere reeks als iemand, die 35 speelt.

Art. 2.8.3.

Alle voorschriften met betrekking tot de individuele bondskampioenschappen zijn
van toepassing op de individuele bekertoernooien, tenzij anders vermeld in het
wedstrijdreglement.

Art. 2.8.4.

Spelers, welke niet aanwezig kunnen zijn op één van de finaledagen, dienen forfait te
geven voor deze finale.
Het staat de inrichtende club vrij om ofwel de finale te laten doorgaan met vier
finalisten, ofwel kan, als van alle verliezende halve finalisten een klassement werd
opgemaakt volgens het evenredig gemiddelde, de beste verliezende halve finalist als
vervanger aangeduid worden.

HOOFDSTUK 2.9. BEKERTORNOOIEN PER PLOEG.
Art. 2.9.1.

Een bekertornooi in ploegverband wordt gespeeld met ploegen van 3 spelers met een
puntental van minimum 54 punten voor de laatste/hoogste speler, en een totaal van
110 punten per ploeg.
ploegenbeker overband: 14-16-20-30 ; ploegenbeker drieband: 12-14-18

Art. 2.9.2.

Een bekertornooi per ploeg wordt gespeeld volgens het systeem van achtervolging op de
volgende wijze :
a)
b)

c)

d)

e)

Men speelt naar ongelijke beurten.
Na beëindiging van elke match worden de ballen terug op de aanvangspunten
gelegd voor de volgende speler van de ploeg, die de vorige match gewonnen
heeft.
Iedere speler speelt verder vanaf de bereikte speelstand. De van acquit
vertrekkende speler speelt naar de som van de reeds gespeelde punten en zijn
puntental. Zijn tegenstrever speelt naar de som van de reeds gespeelde punten,
zijn puntental, vermeerderd met de achterstallige punten.
De ploeg, die als eerste de totale som van de drie te spelen puntentallen behaal
behaalt, wint de wedstrijd.
Als er 2 (twee) ploegen van eenzelfde club in de ½ finale zitten, dienen deze
automatisch in de halve finale tegen elkaar te spelen.
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Art. 2.9.3.

Iedere ploeg moet zich vooraf vergewissen van het juiste te spelen punten op gevaar
de wedstrijd te verliezen zonder dat hiertegen verhaal bestaat.

Art. 2.9.4.

Indien meerdere ploegen van eenzelfde club deelnemen, mogen de spelers niet van de
ene ploeg naar de andere ploeg verwisselen. Ploegen kunnen onderling niet met
elkaar verwisselen.

Art. 2.9.5.

a)
b)

Spelers mogen vervangen worden, en vervangen spelers mogen heropgevist
worden in dezelfde ploeg.
Spelers welke hetzelfde puntental spelen, mogen onderling van plaats wisselen
tijdens het verloop van de beker, uitgezonderd een speler die geforceerd speelt.

Art. 2.9.6.

De voorschriften voor de spelers individueel blijven van toepassing.

Art. 2.9.7

De clubs kunnen bij de inschrijving melden hoeveel “hoge” spelers er meedoen met een
klassement 92p of hoger; zij worden bij de trekking automatisch bij elkaar gezet; deze
spelers kunnen alleen door een ander “hoge” speler vervangen worden. Alleen in geval
van heirkracht (ziekte, ongeval) kan een “hoge” speler vervangen worden door een
speler met een lager klassement (min. 72p).
De voorzitters van KNLBB en KVBBL moeten wel op de hoogte gebracht worden; zij
beslissen of de speler al-dan-niet mag spelen.
De clubs zijn NIET verplicht hun “hoge” spelers te melden, maar dan kunnen ze ook
uitkomen tegen andere spelers met een lager klassement, maar ze mogen dan ook altijd
vervangen worden.

Art. 2.9.8

Clubs kunnen maximaal 3 ploegen inschrijven in hun eigen beker.
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HOOFDSTUK 2.10. BEKER DER VOORZITTERS.
Art. 2.10.1.

De beker der voorzitters wordt memorial “Toine Schepkens”. De finale hiervan zal
gespeeld worden de zaterdag voor de statutaire vergadering.

Art. 2.10.2.

Speelwijze beker der voorzitters wordt bepaald op de statutaire vergadering :
a) INDIVIDUEEL :
De bondsvoorzitter en de voorzitter van de sportcommissie mogen deelnemen
aan de beker der voorzitters.
In de beker der voorzitters kan een clubvoorzitter - in geval van heirkracht zich alleen laten vervangen door zijn ondervoorzitter.
b) PER PLOEG :
3 spelers: 1° speler drieband, 2° speler overband en 3° speler vrij spel.
Er wordt gespeeld in achtervolging : de 2° speler dient de achterstand der
punten van zijn vorige speler in zijn discipline meer te spelen. Dit geld ook
voor de 3° speler.
Rechtstreekse uitschakeling.
Alleen leden van een clubbestuur mogen hieraan deelnemen.
Het is echter wel de vereiste dat de voorzitters van de clubs zeker meespelen.
In geval van heirkracht, kan hij zich laten vervangen, maar dan enkel en alleen
door zijn ondervoorzitter.
De clubs dienen, als er veranderingen zijn in hun bestuur, de sportbestuurder van
de KVBBL en de sportcommissie hiervan op de hoogte te brengen, maar dit
tevens te vermelden op de eerstvolgende werkvergadering tijdens de rondvraag,
zodat alle clubs hiervan op de hoogte zijn.
De eerste spelers ( = drieband ) dienen echter wel te spelen tot er een speler aan
zijn puntental komt. Er wordt dus niet gestopt na 40 beurten.

HOOFDSTUK 2.11. PRIJZEN EN TROFEEEN.
Art. 2.11.1.

De prijzen, waarvan de geldwaarde jaarlijks bepaald wordt, en die geschonken worden
aan de finalisten, moeten in het lokaal aanwezig zijn tijdens de finale.

Art. 2.11.2.

De bijzondere prijzen, toegekend op het einde van een tornooi, moeten aan de spelers
toegekend worden, zelfs indien zij reeds met een andere prijs bekroond werden.

Art. 2.11.3.

Het is verboden geldprijzen toe te kennen of te aanvaarden.

Art. 2.11.4.

Spelers, die OFF geven voor de finale van de bondskampioenschappen, hebben geen
recht op een prijs.
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HOOFDSTUK 2.12. HET MATERIAAL.
Art. 2.12.1.

Iedere club zal trachten onberispelijk materiaal ter beschikking van de spelers te stellen.

Art. 2.12.2.

De lengte van het biljart, in gebruik in de KVBBL is 2.30 m. Het gebruik van een biljart
van 2.10 m is niet meer toegestaan.

Art. 2.12.3.

De speelballen moeten een diameter van 62 mm hebben. Normaal wordt een gekleurd
stel ballen ( wit, geel en rood ) gebruikt en de gele bal doet dienst als de getekende.
Bij drieband echter worden liefst een gele bal met rode stippen, een witte bal met rode
stippen en een rode bal gebruikt.

Art. 2.12.4.

De afmetingen der hoeken, op het laken aangebracht met wit krijt of zwarte stift,
bedragen 21 cm vanaf de hoeken met de schuine zijde naar de lange en korte band.

Art. 2.12.5.

De punten, genoemd acquit of aanvangspunten, worden aangebracht op het biljart met
zwarte stift en bevinden zich op de volgende afstanden :
a)
b)
c)
d)
e)

Het boven-acquit op 57,5 cm van de dichtstbijzijnde korte band, en op de
lengteas van het biljart.
Het midden-acquit op 57,5 cm van het boven-acquit, en op de lengteas van het
biljart.
Het onderste midden-acquit op 57,5 cm van de dichtstbijzijnde korte band (= op
57,5 cm van het midden-acquit), en op de lengteas van het biljart.
Het onderste linker-acquit op 57,5 cm van de dichtstbijzijnde korte band, en op
15 cm links van het onderste midden-acquit.
Het onderste rechter-acquit op 57,5 cm van de dichtstbijzijnde korte band, en op
15 cm rechts van het onderste midden-acquit.

Art. 2.12.6.

De lampen, beiden van gelijkwaardig verlichtingsvermogen, moeten juist boven het
boven-acquit en het onderste midden-acquit hangen.

Art. 2.12.7.

De lampen, op identieke hoogte opgehangen, moeten een vrije ruimte laten van
minimum 75 à 80 cm met het oppervlak van het biljart.

Art. 2.12.8.

Het blad van het biljart, bedekt met een groen of andere kleur van laken, wordt
begrensd door rubberen banden met een hoogte van 37 à 38 mm.

Art. 2.12.9.

De hoogte van het biljart bedraagt 78 à 79 cm.

Art. 2.12.10. De lengte van een keu mag max. 1,60 m zijn.
Art. 2.12.11. Een hulpstuk gebruiken voor de positiebepaling van de bal bij het poetsen tijdens de
match is toegestaan.
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AFDELING 3. SCHEIDSRECHTER-REGLEMENT.
HOOFDSTUK 3.1. DE SCHEIDSRECHTER, ZIJN BEVOEGDHEDEN EN PLICHTEN.
Art. 3.1.1.

De scheidsrechter (lid van de KVBBL) alleen, met uitsluiting van gelijk welke andere
persoon, inbegrepen de spelers, leidt de wedstrijd.

Art. 3.1.2.

De scheidsrechter zal vóór aanvang van iedere officiële wedstrijd de spelers, welke
niet in kledij aantreden, er op attent maken om alsnog hun kledij in orde te brengen.
Wanneer echter de spelers op deze verwittiging niet reageren, kan en moet hij dit
aantekenen op wedstrijdblad.

Art. 3.1.3.

De scheidsrechter moet er bijzonder over waken dat geen enkele onrechtmatige
inmenging plaatsgrijpt.

Art. 3.1.4.

De scheidsrechter controleert het aantekenen der punten door de schrijver.

Art. 3.1.5.

De scheidsrechter telt de punten met klare stem.

Art. 3.1.6.

Alleen de scheidsrechter raakt de speelballen aan met de hand.

Art. 3.1.7.

De beslissing van de scheidsrechter is zonder appel, daar waar het een kwestie van
feitelijke aard is met uitsluiting van kwesties met betrekking tot de toepassing der
reglementen.

Art. 3.1.8.

Indien de scheidsrechter geen gehoor geeft aan een verzoek van een speler om zijn visie
te herzien in verband met een betwisting over de toepassing van de reglementen, die
hem op discrete wijze werd medegedeeld, heeft de speler het recht, zijn klacht op het
einde van de wedstrijd, op het aantekenblad te schrijven.

Art. 3.1.9.
SC

Elke klacht, zonder gehoor van de zijde der scheidsrechter, die genoteerd werd op het
wedstrijdblad, moet de sportcommissie zo snel mogelijk onderzoeken.

Art. 3.1.10.
SC

Indien een vergissing van de scheidsrechter, onder vorm van een klacht ingediend,
bewezen werd en van invloed kon geweest zijn op het eindresultaat van de wedstrijd,
dan zal deze partij herspeeld worden.

Art. 3.1.11.

Het is de scheidsrechter verboden een speler attent te maken op het feit dat hij een
fout gaat begaan.

Art. 3.1.12.

De scheidsrechter mag de speelbal niet aanduiden, zelfs niet op vraag van de speler.

Art. 3.1.13.

De scheidsrechter moet de getekende bal aanduiden, indien een speler erom vraagt.

Art. 3.1.14.

De scheidsrechter mag een beslissing herzien en deze wijzigen, indien er twijfel bestaat
over de genomen beslissing. Een scheidsrechter kan slechts een beslissing herzien,
zolang de speler het volgende punt niet gespeeld heeft, dit is wanneer de keu met één
der ballen in aanraking is geweest.
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Art. 3.1.15.

De scheidsrechter mag op geen enkele wijze het spel beïnvloeden of opmerkingen
maken aan het adres van een speler. Hij mag hem enkel op zijn plichten als speler
wijzen indien dit nodig is.

Art. 3.1.16.

De scheidsrechter kan in geval van twijfel advies inwinnen bij de schrijver.

Art. 3.1.17.

De scheidsrechter zal alleen de volgende punten meedelen met betrekking tot het spel :
a)
b)

c)
d)
e)

f)
g)

h)

voor aanvang de spelers herinneren aan de speelwijze (gelijke of ongelijke
beurten).
de spelers eraan herinneren dat degene, die de toss wint, de keuze heeft al dan
niet te vertrekken met de acquitstoot. Bij de acquitstoot dient de speler
rechtstreeks naar rood te spelen.
de speler melden, dat zijn speelbal vastligt aan één of beide andere ballen.
de speler melden, dat zijn speelbal vastligt op een band.
de speler het feit melden, dat de spelsituatie "entree" of "dedans" zich voordoet.
Wanneer het middelpunt van één of twee der aanspeelballen zich juist op de lijn
bevindt, wordt dit in het nadeel der speler beslecht.
Bij overband en 3-band gelden deze situaties niet.
de speler melden, dat hij een speelfout begaan heeft.
de speler verwittigen dat hij :
1e.
nog 5, 4, 3, 2 of 1 punt dient te spelen.
2e.
in drieband nog 3, 2 of 1 punt dient te spelen.
de speler melden, dat de wedstrijd afgelopen is.

Art. 3.1.18.

De scheidsrechter dient zich voor de aanvang van de wedstrijd te vergewissen, dat het
ter beschikking gestelde materiaal in orde is, en dat de nodige administratieve
formaliteiten vervuld zijn.

Art. 3.1.19.

De scheidsrechter dient zich tijdens de wedstrijd zodanig op te stellen, dat hij het
maken van een punt duidelijk kan waarnemen, en zodat hij :
a)
het begaan van een speelfout kan zien.
b)
geen hinder of aanwijzing vormt voor de speler.

Art. 3.1.20.

De scheidsrechter moet ervoor zorgen, dat de speler tijdens de uitvoering van de
spelfase op geen enkele wijze gehinderd wordt.

Art. 3.1.21.

Het is niet toegelaten te krijten boven het biljart.

Art. 3.1.22.

De scheidsrechter mag het lokaal verlaten tijdens een wedstrijd. Hij zal zich dan door
een andere scheidsrechter laten vervangen.

Art. 3.1.23.

De scheidsrechter mag, als erom gevraagd wordt door een der spelers om de
speelballen te reinigen, de wedstrijd stil leggen.

Art. 3.1.24.

De scheidsrechter mag een wedstrijd stilleggen of schorsen, wanneer hij dit nodig acht,
en ook in het geval dat hij vindt dat er hinderlijk gedrag is hetzij van de tegenstrever
hetzij van (een) toeschouwer(s), zodat er niet op een behoorlijk manier kan gebiljart
worden.

Art. 3.1.25.

Het is aan de speler niet toegelaten om te spelen met een horloge.
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HOOFDSTUK 3.2. DE SCHRIJVER ZIJN BEVOEGDHEDEN EN PLICHTEN.
Art. 3.2.1.

De schrijver helpt de scheidsrechter bij de wedstrijdleiding.

Art. 3.2.2.

De schrijver moet, gedurende de ganse wedstrijd, het aantekenbord en het
wedstrijdblad bijhouden en alle aangerekende punten noteren.
Het gebruik van de elektronische versie, enkel indien aangeleverd door de KVBBL, is
ook toegelaten. In dit geval dienen de spelers te handtekenen :
- ofwel op de afgeprinte versie van het wedstrijdblad.
- ofwel op een handgeschreven samenvatting.
Het bijhouden noch van het aantekenbord, noch van het wedstrijdblad is dan nog nodig.

Art. 3.2.3.

Het schrijfbord heeft voorrang op het wedstrijdblad, dus de schrijver noteert altijd eerst
de punten op het bord, en pas daarna op het wedstrijdblad, en dit na iedere gespeelde
beurt van een speler.
Indien de elektronische versie van het wedstrijdblad ( zie Art 3.2.2. ) wordt gebruikt is
het bijhouden van het wedstrijdblad niet noodzakelijk.

Art. 3.2.4.

De schrijver volgt gedurende de hele wedstrijd het spelverloop.

Art. 3.2.5.

Hij kan de scheidsrechter adviseren in geval van twijfel over een bepaalde spelsituatie.

Art. 3.2.6.

Hij verwittigt de scheidsrechter - indien nodig - wanneer een speler nog 5,
respectievelijk nog 3 punten dient te spelen, overeenkomstig de gespeelde discipline.

Art. 3.2.7.

Hij moet te allen tijde klaar zijn om de leiding van de wedstrijd over te nemen,
indien de scheidsrechter dit vraagt.

Art. 3.2.8.

De schrijver dient zich van elke commentaar aan het adres van de spelers te
onthouden of door zijn handelwijze het spelverloop te beïnvloeden.
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HOOFDSTUK 3.3. GELDIGHEID EN AANREKENING DER PUNTEN.
Art. 3.3.1.

Een punt is slechts geldig, van zodra de drie ballen stil liggen op het speelvlak en er
geen fout werd begaan.

Art. 3.3.2.

Wanneer een speelfout begaan werd, gaat de beurt over naar de tegenstrever en
blijven de speelballen in hun positie liggen.

Art. 3.3.3.

Het aantal gemaakte caramboles op het ogenblik van de vaststelling van de fout blijft
aan de in fout bevonden speler toegekend. Het punt, waarbij de fout werd gemaakt,
niet meegerekend.

Art. 3.3.4.

Indien een carambole wordt gemaakt na de beurt waarbij een fout werd gemaakt,
blijft de carambole behouden en blijft de speler aan de beurt.

Art. 3.3.5.

Iedere fout door een derde veroorzaakt, wordt de speler niet aangerekend. Indien de
ballen door dit feit verplaatst zouden zijn, zal de scheidsrechter, eventueel met behulp
van de schrijver, de speelballen zo nauwkeurig mogelijk in originele stand terugplaatsen
en de speler, die aan de beurt was, het spel laten verder zetten of, in geval van
absolute onzekerheid, het spel laten hernemen vanaf de aanvangspunten.

Art. 3.3.6.

Als het licht uitvalt en de ballen liggen nog niet stil, dan is het punt nog niet gemaakt.
De scheidsrechter zal de ballen zo nauwkeurig mogelijk – evt. met de hulp van de
schrijver - terugleggen in de positie voorafgaand aan de stoot.

Art. 3.3.7.

Wanneer de scheidsrechter de partij uittelt, is de partij beëindigd, zelfs indien er
voordien een foutieve beslissing in de puntentelling is gevallen.
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HOOFDSTUK 3.4. SPEELFOUTEN.
Art. 3.4.1.

Men speelt met de andere dan zijn speelbal bij aanvang of gedurende een beurt.

Art. 3.4.2.

Men verplaatst de ballen op een niet reglementaire wijze.

Art. 3.4.3.

Men raakt één der ballen met de hand, kledij, biljartstok, krijt of gelijk welk ander
vreemd voorwerp. In elk geval blijft de bal de positie behouden, die hij heeft
aangenomen.

Art. 3.4.4.

Een speler mag een vreemd voorwerp van het biljart verwijderen, zonder dat hem
hiervoor een touché wordt aangerekend, zolang hij de ballen maar niet raakt.

Art. 3.4.5.

Indien men op het ogenblik, dat men stoot, niet met minstens één voet de grond raakt.

Art. 3.4.6.

Indien men op de banden merktekens aanbrengt.

Art. 3.4.7.

Indien men de bal doorstoot, dit is wanneer de pomerans nog in contact is met de bal
wanneer deze de andere bal raakt, of wanneer de speelbal vast op een band ligt en
men hierop speelt zonder vooraf los gespeeld te hebben.

Art. 3.4.8.

Indien de spelsituaties “ entree – dedans “ niet worden nageleefd.

Art. 3.4.9.

Indien de bal uit het biljart gaat : hier is ook aanraking met de houten rand meegerekend.
Zie ook incidenten en spelposities ( = Art. 3.5.2.).
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HOOFDSTUK 3.5. INCIDENTEN EN SPELPOSITIES.
Art. 3.5.1.

Indien de ballen vastliggen bij de speelwijze vrij, kader en overband, kan het spel op
volgende wijze verder gezet worden :
a)
De drie ballen terugleggen in de oorspronkelijke aanvangspositie, en het spel
verderzetten met de acquitstoot.
b)
Op de niet vastliggende bal of op een losse band spelen.
c)
Een losse kopstoot spelen op voorwaarde, dat de vastliggende bal niet werd
bewogen.

Art. 3.5.2.

Wanneer bij de speelwijze vrij, kader en overband één (1) of meer ballen uit het biljart
springen (of de HOUTEN rand raken), worden de ballen opnieuw in de aanvangspositie
geplaatst en moet de aanvangsstoot opnieuw gespeeld worden. De beurt gaat echter wel
naar de tegenstrever.

Art. 3.5.3.

SPEELWIJZE DRIEBAND :
Bij vastliggende ballen en bij 1 of meer ballen, die uit het biljartspringen : zie BIJLAGE
1 (= BLADZIJDE 31) hieronder.

Art. 3.5.4.

Ballen, die juist op de afbakeningslijn liggen van de hoek bij vrij spel of van een vak j
bij het kaderspel, worden altijd in het nadeel van de speler geteld.

Art. 3.5.5.

Indien door gelijk welk incident de speelballen van het speelvlak dienen genomen te
worden door de scheidsrechter, zullen vooraf schaduwen afgetekend worden om aan de
hand hiervan de oorspronkelijke positie met de grootste nauwkeurigheid te kunnen
herschapen, om zo toe te laten het spel te hernemen na opruiming van de gevolgen door
het incident veroorzaakt.

Art. 3.5.6.

Als een speler na een touché de speelballen, hetzij opzettelijk, hetzij in een reflex, uit
elkaar speelt, zal de scheidsrechter de ballen op de oorspronkelijke plaats proberen
terug te leggen, indien de tegenstrever dit wenst.

Art. 3.5.7.

De scheidsrechter kan een partij stilleggen, als een speler zich onsportief gedraagt,
zijn kansen niet naar behoren verdedigt en/of zijn tegenstrever intimideert.
De speler verliest onmiddellijk zijn partij, wat het verlies van hem of zijn ploeg mede
brengt. Als het een finalematch betreft in een individueel kampioenschap, dan wordt
de speler in kwestie uit de finale gesloten en tellen zijn eventueel reeds gespeelde
wedstrijden niet meer mee en heeft hij ook geen recht op een prijs.

Art. 3.5.8.

Een speler, welke door zijn medespelers of supporters erop geattendeerd wordt, dat hij
met de verkeerde bal speelt of gaat spelen, verliest onmiddellijk zijn punt en dient de
beurt over te laten aan zijn tegenstrever.

Art. 3.5.9.

Alle niet voorziene gevallen, welke niet vermeld staan in de statuten of de
sportreglementen, zullen behandeld worden door het hoofdbestuur of de
sportcommissie.
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BIJLAGEN.
BIJLAGE 1. VASTLIGGENDE EN UITSPRINGENDE BALLEN BIJ DRIEBAND.

Aanvangspositie :

A=wit

B=geel

E=rood

1. VASTLIGGENDE BALLEN :
ALLEEN de vastliggende ballen worden geplaatst op volgende punten :
- speelbal en rode bal liggen vast :
A = speelbal
E = rood
Als A bezet is wordt D gebruikt.
Als E bezet is wordt D gebruikt.
De speelbal van de tegenstrever blijft op zijn positie liggen.
- speelbal en de bal van de tegenstrever liggen vast :
A = speelbal
D = speelbal tegenstrever
Als A bezet is wordt E gebruikt.
Als D bezet is wordt E gebruikt.
De rode bal blijft op zijn positie liggen.
2. UITSPRINGENDE BALLEN :
ALLEEN de uitspringende ballen worden geplaatst op volgende punten, en als er een positie
bezet is, wordt de uitgesprongen bal geplaatst op de plaats van de bal, die die positie bezet :
- De rode bal eruit :
E is de plaats van de rode bal.
Als E bezet is door de speelbal, wordt rood op A geplaatst.
Als E bezet is door de bal van de tegenstrever, wordt rood geplaatst op D.
- De bal van de tegenstrever eruit :
D is plaats van de bal van de tegenstrever.
Als D bezet is door rood, gaat de bal van de tegenstrever naar E.
Als D bezet is door de speelbal, gaat de bal van de tegenstrever naar A.
- De speelbal eruit :
A is de plaats van de speelbal.
Als A bezet is door rood, gaat de speelbal naar E.
Als A bezet is door de bal van de tegenstrever, gaat de speelbal naar D.
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BIJLAGE 2. VERGELIJKINGSTABEL PUNTEN KBBB – KNLBB & KVBBL.

Vergelijkingstabel K. Belgische B.B. – K.N.L.B.B. – KVBBL
K.N.L.B.B. –
KVBBL

K.B.B.B.

VRIJ

KADER
38 / 2

BAND

3-BAND

GEMIDDELDE
Min.
Max.
1
1,59
1,6
2,19
2,2
2,79
2,8
3,59
3,6
4,79
4,8
6,39
6,4
10,69
10,7
19,99
20
***
3
4,99
5
7,99
8
11,99
12
17,99
18
25,99
26
***
0,9
1,29
1,3
1,74
1,75
2,49
2,5
3,49
3,5
4,99
5
7,49
7,5
***
0,28
0,344
0,345
0,414
0,415
0,509
0,51
0,624
0,625
0,789
0,79
0,974
0,975
***

TMP
30
40
55
70
90
120
160
210
300
60
90
120
160
220
300
20
30
40
55
80
110
150
15
18
22
27
34
42
50

Min Gem.
20 beurt
24
32
44
56
72
96
128
200
400
60
100
160
240
360
520
18
26
35
50
70
100
150
11,2
13,8
16,6
20,4
25
31,6
39

TMP
23
32
44
54
72
92
132
180
100 KI
***
***
160
260
250 57/2
250 57/2
18
26
35
51
75
115
160
12
14
18
23
26
32
40

K.N.L.B.B. –
KVBBL
NA
HERZIENING
23
29
41
48
66
80
116
164
100 KI
***
***
145
230
300
250 57/2
16
23
30
45
66
100
145
12
12
16
20
23
29
36

Vergelijkingstabel K. Belgische B.B. – K.N.L.B.B – K.V.B.B.L..
Vergelijkingstabel punten op biljart maat 2.80 en biljart 2.30 .
Indien een speller een gemiddelde overband en drieband heeft op een biljart met afmetingen
2.80 dan worden deze punten omgezet volgens de tabel in het reglement van de K.B.B.B..
Voorbeeld: een speler moet 110 punten overband spelen op een biljart met maat 2.80, dan
moet hij volgens de tabel in de K.B.B.B 150 punten op een biljart 2.30.
In de K.V.B.B.L. en de K.N.L.B.B. moet hij dan: 150 punten afronden naar beneden = 145
punten.
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BIJLAGE 3. VERGELIJKINGSTABEL PUNTEN KNBB – KVBBL & KNLBB.
1. VRIJSPEL en KADER :
Vergelijkingstabel K Nederlandse BB – KNLBB – KVBBL (vrij en kader)

KNBB
Gemiddelde
Min Gem
Min
Max
20 brt
Vrij
0,50
1,20
10
1,20
1,30
24
1,30
1,40
26
1,40
1,50
28
1,50
1,60
30
1,60
1,70
32
1,70
1,80
34
1,80
1,90
36
1,90
2,00
38
2,00
2,20
40
2,20
2,40
44
2,40
2,60
48
2,60
2,80
52
2,80
3,00
56
3,00
3,20
60
3,20
3,40
64
3,40
3,60
68
3,60
3,80
72
3,80
4,00
76
4,00
4,50
80
4,50
5,00
90
5,00
5,50
100
5,50
6,00
110
6,00
6,50
120
6,50
7,00
130
7,00
8,00
140
8,00
9,00
160
9,00 10,00
180
10,00 11,00
200
11,00 13,00
220
13,00 15,00
260
15,00 17,00
300
17,00 20,00
340
20,00 25,00
400

KNLBB – KVBBL
Vrij

38/2

23
26
26
29
32
32
35
38
38
41
44
48
54
60
60
66
72
72
80
80
92
104
116
132
132
148
164
180
100
115
130
160
180
200
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57/2

38/1

57/1

KNBB

KNLBB – KVBBL

Gemiddelde
Min Gem
Min
Max
20 brt
Libre Grote Hoek
10,00 11,00
200
11,00 13,00
220
13,00 15,00
260
15,00 17,00
300
17,00 20,00
340
20,00 25,00
400
38/2
6,50
7,00
8,00
9,00
10,00
11,00
13,00
15,00
17,00
20,00

7,00
8,00
9,00
10,00
11,00
13,00
15,00
17,00
20,00
25,00

130
140
160
180
200
220
260
300
340
400

57/2
9,00
10,00
11,00
13,00
15,00
17,00
20,00

10,00
11,00
13,00
15,00
17,00
20,00
25,00

180
200
220
260
300
340
400

38/1
9,00
12,50
15,00
17,50

12,50
15,00
17,50
20,00

180
250
300
350

57/1
9,00
12,50
15,00
17,50

12,50
15,00
17,50
20,00

180
250
300
350

Vrij

38/2

38/1

57/1

130
145
160
180
200
230

130
145
160
180
200
230
260
300
350
250

250
250
250
300
300
350
250

250
300
350
250

250
300
350
400
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57/2

2. OVERBAND en DRIEBAND :
Vergelijkingstabel KNBB – KNLBB – KVBBL (bandstoten en driebanden)

KNBB
Gemiddelde
TMP

Band

3B

Min
0
0.9
1
1.15
1.3
1.5
1.75
2
2.25
2.5
2.75
3
3.25
3.5
4
4.5
5
5.5
6
7
0.3
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.7
0.8
0.9
1

Max
0.89
0.99
1.14
1.29
1.49
1.74
1.99
2.24
2.49
2.74
2.99
3.24
3.49
3.99
4.49
4.99
5.49
5.99
6.99
7 +
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1 +

27
30
32
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
110
120
130
140
150
17
20
22
25
27
30
32
35
40
45
50
60

KNLBB – KVBBL
Min.
Gem
*20
0
18
20
23
26
30
35
40
45
50
55
60
65
70
80
90
100
110
120
140
12
12
14
16
18
20
22
24
28
32
36
40

TMP
16
18
20
23
26
30
35
40
45
45
51
58
58
66
75
85
100
100
115
130
12
12
14
16
18
20
20
23
26
32
36
40
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BIJLAGE 4. INWENDIG REGLEMENT VAN DE SPORTCOMMISSIE.
Art.1. DOEL VAN DE SPORTCOMMISSIE.
a)

b)

De commissie werd opgericht als onafhankelijk werkorgaan teneinde het sportief verloop van
alle competities te vrijwaren, het naleven van de reglementen van de KVBBL te verzekeren en
de biljartsport te bevorderen in al haar aspecten.
De commissie zal alle bij het bestuur neergelegde problemen of de eigenhandig vastgestelde
onregelmatigheden met betrekking tot een speler of een club van de KVBBL behandelen, voor
zover deze in haar bevoegdheid vallen, en deze in het voor- of nadeel van de betrokken partij
beslechten.

Art.2. SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIE.
a)

b)
c)

d)

e)

De commissie is samengesteld uit max. zeven werkende leden. Zij duiden zelf hun voorzitter,
en evt. ondervoorzitter en/of secretaris aan: de voorzitter bekleedt zijn functie 2 jaar, hij kan dan
bevestigd worden in zijn functie maar de sportcommissie kan ook een nieuwe kandidaat naar
voor schuiven
De bondssportbestuurder of hulpsportbestuurder dient aanwezig te zijn als adviseur, dit echter
wel zonder stemrecht.
De leden van de commissie zijn aangesteld voor een werktermijn van twee jaar.
Om de continuïteit te verzekeren kunnen voorzitter en ondervoorzitter echter nooit samen
uittredend zijn, alsook slechts maximum de helft van het aantal leden.
De leden worden verkozen op de jaarlijkse statutaire vergadering. Er kunnen leden tijdens het
lopend seizoen toetreden tot de commissie, en dit zal dan bevestigd worden op de eerstvolgende
statutaire vergadering.
Leden, die tweemaal achter elkaar ongewettigd afwezig zijn, worden uitgesloten.

Art.3. BEVOEGDHEDEN VAN DE COMMISSIE.
a)

b)
c)
d)
e)

De bevoegdheden van de commissie zijn beperkt tot de volgende domeinen, waarvoor zij een
speler of club mag ter verantwoording roepen indien nodig :
1. Behandeling van klachten. De sportcommissie zal elke opmerking op het wedstrijdblad
behandelen, hiervoor dient geen extra klacht ingediend te worden. (zie ook het ART. 2.2.17 van
het sportief reglement)
2. Opleggen van sancties bij overtredingen van de reglementen, bij zware overtredingen zullen
de beklaagde de kans krijgen om zich te verdedigen voor de sportcommissie, pas dan zullen
eventuele sancties volgen)
3. Het verloop van wedstrijden controleren.
4. De modaliteiten bij aansluiting van nieuwe spelers te richten aan de voorzitter van de
commissie.
5. Promoties of verlagingen der te spelen punten op aanvraag van een speler.
6. De scheidsrechters-reglementen bepalen en eventuele aanpassingen doorvoeren.
7. Voorstellen bespreken.
8. Telefonisch of via e-mail kunnen er nooit beslissingen of sancties opgelegd worden.
De details van de bevoegdheden zijn vervat in de sport- en scheidsrechters-reglementen,
uitgegeven door de KVBBL.
Van alle vergaderingen en genomen beslissingen wordt een verslag opgemaakt, en dit wordt
bezorgd aan het hoofdbestuur.
Buiten de onder paragraaf a) vermelde domeinen heeft de commissie een adviserend karakter.
De commissie heeft geen financiële verantwoordelijkheid.
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BIJLAGE 4. INWENDIG REGLEMENT VAN DE SPORTCOMMISSIE ( vervolg ).
Art.4. RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE LEDEN.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Ieder lid van de commissie verbindt zich er toe elke onregelmatigheid aan de commissie voor te
leggen en de voorschriften van het inwendig reglement na te leven om uitsluiting te voorkomen.
Ieder lid zal zich onthouden van alle commentaren buiten de vergadering tegenover derden,
tenzij hij met een dergelijke opdracht wordt belast door de voorzitter.
De leden van de commissie verklaren zich solidair met de genomen beslissingen.
Ieder lid heeft het recht zijn mening rechtuit bekend te maken op de vergadering van de
commissie.
Ieder lid kan zich wraken, indien hij dit nodig acht, en nadat hij zijn redenen aan de commissie
bekend gemaakt heeft. Dit sluit de geheimhouding niet uit.
Ieder lid heeft het recht zich bij een stemming te onthouden.

Art.5. STEMMINGEN.
a)
b)
c)

Alle beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid der stemmen onder de
aanwezige leden door handopheffing.
Bij gelijkheid van de stemmen geldt de stem van de voorzitter of – bij afwezigheid hiervan –
van de ondervoorzitter.
Op voorstel van de aanwezige leden kan de stemming geheim gehouden worden.

Art.6. VERGADERINGEN EN VERSLAGEN.
a)
b)
c)

De commissie vergadert apart indien dit nodig is.
Indien de toestand het vereist en ingeval van dringendheid kunnen bijkomende vergaderingen
belegd worden door één van de commissieleden.
De verslagen van de vergaderingen worden opgemaakt en overhandigd aan het hoofdbestuur.

Art.7. ADMINISTRATIE.
a)
b)

Alle administratieve verrichtingen van de sportcommissie zullen via het bondssecretariaat
verlopen.
Alle administratieve verrichtingen vanuit de commissie zullen onder couvert van de voorzitter
van de KVBBL gebeuren, en een kopij van het schrijven zal door het bondssecretariaat bewaard
worden na verzending van het document aan de bestemmeling(en).

Opgemaakt te Lommel na de statutaire vergadering d.d. 24 juni 2018.
Voor kennisname :
- de voorzitter van de KVBBL : Helsen Etienne.
- de voorzitter van de sportcommissie : Geboers Laurent
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