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1.

2.

1.
3.

WEDSTRIJDREGLEMENT
HOOFDSTUK 1
ALGEMEEN
Artikel 6000
Algemeen
In het Wedstrijdreglement mogen alleen bepalingen worden opgenomen. Het is mogelijk
dat een bepaling niet goed wordt begrepen. Het kan gewenst of noodzakelijk zijn door
het geven van een toelichting of een voorbeeld een bepaling te verduidelijken.
In deze toelichtingen wordt getracht het verkeerd begrijpen van bepalingen zoveel
mogelijk te voorkomen.
Toelichtingen zijn cursief gedrukt en bij het betreffende artikel opgenomen en hebben
geen rechtskracht.
Artikel 6001
Begripsbepalingen
Indien in dit reglement hij, deelnemer, speler, enzovoort wordt vermeld, dan worden
hiermede, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, ook vrouwelijke leden bedoeld.
In dit reglement wordt verstaan onder:

a1. lid

natuurlijke persoon, als bepaald in de statuten artikel 4 lid 1 onder b, die
het lidmaatschap van de NBF heeft verworven en is aangesloten bij een
regio

a2. vereniging

vereniging, welke is ingeschreven bij de NBF.

a3. deelnemer of
speler

lid, wiens inschrijving voor een wedstrijd is aanvaard of een lid dat een
uitnodiging voor een wedstrijd heeft aanvaard.

b1. team

twee of meer spelers, van wie de inschrijving als een groep is aanvaard.

b2. regioteam

een team dat bestaat uit spelers die niet van dezelfde vereniging lid zijn
maar wel onder dezelfde regio ressorteren.

f.

ranglijst

lijst met namen van spelers, waarop is aangegeven voor welke
spelsoort en klasse elk van die spelers mag inschrijven.

g.

geklasseerde
speler

speler, wiens naam in de ranglijst is opgenomen.

h1.

partij

Sportieve krachtmeting, waarbij twee deelnemers, ieder voor zich,
trachten te winnen door het daarvoor vastgestelde aantal caramboles
te maken.

i.

wedstrijd

één of meer partijen tussen twee of meer deelnemers, welke partijen
bij elkaar één ontmoeting vormen.

* = zie toelichting WR 7 mei 2008

3

*

j.

officiële
wedstrijd

wedstrijd, georganiseerd door of namens de NBF of een regio.

k.

kampioenschap

officiële wedstrijd in de spelsoorten en klassen zoals omschreven in
Aanhangsel A.

l1.

imperatief
kampioenschap

kampioenschap dat elk seizoen in de wedstrijdkalender moet worden
opgenomen en dat bestaat uit kampioenschappen door regio’s te
organiseren, vervolgens uit kampioenschappen op regio niveau te
organiseren en besloten wordt door een kampioenschap door of
namens het NBF bestuur te organiseren.

m1. voorwedstrijden

onderdeel van een kampioenschap, te spelen om de deelnemers aan
de eindstrijd van dat kampioenschap te kunnen aanwijzen.

m2. voorwedstrijden

wedstrijden welke worden georganiseerd indien het aantal deelnemers
aan een bepaald kampioenschap groter is dan het beoogde aantal
deelnemers voor de eindstrijd van dat betreffende kampioenschap. De
deelnemers worden in verschillende poules ingedeeld, en spelen
tenminste éénmaal tegen elkaar.

n.

eindstrijd of
finale

onderdeel van een kampioenschap, te spelen om de kampioen van
dat kampioenschap te kunnen aanwijzen.

o.

speelrooster

rooster, waarop nader is vermeld op welke tijdstippen, in welke
volgorde en eventueel op welke biljarts de spelers tegen de andere
deelnemers in een wedstrijd moeten spelen.

p1.

enkel rooster

systeem, waarbij iedere deelnemer eenmaal tegen elke andere
deelnemer in een wedstrijd moet spelen.

p2.

dubbel rooster

systeem, waarbij iedere deelnemer tweemaal tegen elke andere
deelnemer in een wedstrijd moet spelen.

q.

competitie

wedstrijden te spelen in teamverband volgens de bepalingen van het
competitiereglement.

r.

ronde

deel van een officiële wedstrijd, waarin iedere deelnemer een partij
tegen een andere deelnemer moet spelen, uitgezonderd de speler(s)
die voor dat gedeelte van het spelen van een partij is (zijn)
vrijgesteld.

s1.

partijlengte

vastgesteld aantal caramboles, in een uit één deel bestaande partij
door een speler te maken.

t1.

partijpunten

punten, toe te kennen na een gewonnen of gelijkgespeelde partij.

u.

seizoen

jaarlijkse periode, waarin officiële wedstrijden mogen worden
gespeeld.

v.

wedstrijdkalender

de voor elk seizoen samengestelde lijst, waarop alle te spelen
kampioenschappen zijn vermeld.
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w1. algemeen
gemiddelde of
algemeen
moyenne

gemiddelde, dat wordt verkregen door het in een wedstrijd door een
speler gemaakte aantal caramboles te delen door het aantal beurten
dat die speler in die wedstrijd heeft gebruikt.

w3. partijgemiddelde
of partijmoyenne

gemiddelde dat wordt verkregen door het in een partij door een
speler gemaakte aantal caramboles te delen door het aantal beurten
dat die speler in die partij heeft gebruikt.

x.

particulier
gemiddelde of
particulier
moyenne

gemiddelde, dat wordt verkregen door het in een gewonnen of
gelijkgespeelde partij door een speler gemaakte aantal caramboles te
delen door het aantal beurten dat die speler in die partij heeft gebruikt

y1.
y2.

toernooi
toernooigemiddelde

een reeks van wedstrijden of partijen met een titel als inzet.
gemiddelde, dat wordt verkregen door het in een wedstrijd door alle
spelers gemaakte aantal caramboles te delen door het aantal beurten
dat die spelers in die wedstrijd hebben gebruikt.

z.

testpartij

partij, te spelen ter vaststelling van het algemeen gemiddelde van een
speler, indien van die speler dat algemeen gemiddelde niet bekend is.

bb. serie
cc. hoogste serie
dd. geprolongeerde
serie

twee of meer caramboles in één beurt gemaakt.
het grootste aantal caramboles in één beurt gemaakt.
in een wedstrijd gemaakte serie, bestaan de uit het aantal caramboles
gelijk aan de vastgestelde partijlengte door een speler in de enige beurt
van een partij gemaakt, verhoogd met het aantal caramboles dat die
speler in een of meer direct daarop volgende partijen heeft gemaakt tot
het moment dat hij wegens het maken van een fout wordt afgeteld en
verhoogd met het aantal caramboles dat de speler in de laatste beurt
van de daaraan voorafgaande partij of partijen heeft gemaakt, mits de
speler in laatstbedoelde partij moest eindigen omdat hij de vastgestelde
partijlengte had bereikt.

ee. steunserie

serie, in grootte volgend op de hoogste serie, door dezelfde speler in
dezelfde partij of wedstrijd gemaakt.

ff.

deze systemen zijn respectievelijk genoemd naar de Fransman Avéen
de Nederlander De Bruijn. Zij hebben tot doel dat het speelrooster van
een eindstrijd zodanig wordt vastgesteld dat de beslissing wie kampioen
wordt zo lang mogelijk wordt uitgesteld. Zie voor systeem Avé Bijlage III
en voor systeem De Bruijn Bijlage IV van dit reglement.

systeem-Avé/
De Bruijn

gg. wedstrijdleiding

persoon of groep van personen, verantwoordelijk voor een goed
wedstrijdtechnisch verloop van een wedstrijd of een wedstrijden. .
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hh. demonstratie

een of meer partijen, gespeeld met de bedoeling de biljartsport te
propageren, waarbij het wedstrijdelement ondergeschikt of afwezig is.

ii.

het vastgestelde bedrag dat over een boekjaar voor een senior als
contributie aan de NBF moet worden betaald.

NBFcontributie

qq1. inspeeltijd

Detijd die een speler is toegemeten direct na het tossen teneinde het
biljartmateriaal te testen.

qq2. inspelen

het testen van het biljartmateriaal.

ad artikel 6001, lid 3, sub e
Organiseert een vereniging een wedstrijd, onder welke benaming ook, dan is er van een nietofficiële wedstrijd in de zin van het WR sprake, ook al dient men in voorkomende gevallen
toestemming voor het organiseren van die wedstrijd te vragen.
Dit is daarom zo belangrijk, omdat bij officiële wedstrijden de bepalingen van het WR moeten
worden toegepast en bij niet-officiële wedstrijden mogen worden toegepast.

HOOFDSTUK II
BEPALINGEN GELDEND VOOR ALLE SOORTEN WEDSTRIJDEN
Artikel 6004
Spelsoorten
* 1 De NBF onderscheidt en erkent de hierna vermelde spelsoorten:
a. Groot-biljart (matchtafel) : 2.84 x 1.42 m.
1. driebanden driebanden-groot
b. Klein-biljart: 2.30 x 1.15 m
1. vrij spel of libre libre-klein
2. bandstoten bandstoten-klein
3. driebanden driebanden-klein
ad artikel 6004, lid 1
Het erkennen van een spelsoort betekent alleen dat in die spelsoort een kampioenschap mag
worden georganiseerd.
De NBF zelf organiseert alleen die kampioenschappen die in Aanhangsel A van het WR zijn
opgenomen.
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1.

2.

Artikel 6005
publicaties wedstrijdwezen
De NBF publiceert elk jaar voor of bij het begin van een seizoen:
a. de wedstrijdkalender;
c. de wijzigingen van de reglementen op het gebied van het wedstrijdwezen alsmede de
toelichtingen daarop.
Nieuwe en gewijzigde reglementen op het gebied van het wedstrijdwezen gaan in op de
bekendgemaakte datum en na publicatie in de Officiële Mededelingen, als omschreven
in het algemeen reglement artikel 15. Wijzigingen opgenomen in een vernieuwde uitgave
of herdruk van dit WR of met officiële wijzigingsbladen bekendgemaakt, behoeven niet in
de Officiële Mededelingen te worden bekendgemaakt.

Artikel 6006
Toegang tot biljartlokalen; biljartgeld
1. Tot een biljartlokaliteit in gebruik bij een vereniging hebben voor NBF gelegenheden en
gedurende de tijd dat daarin officiële wedstrijden worden gespeeld, recht van toegang:
a. de deelnemers aan die wedstrijden;
b. de arbiters die als zodanig in die wedstrijden fungeren;
c. de leden van het NBF bestuur;
d. de bestuursleden van het desbetreffende regio;
.
2. Bij officiële wedstrijden zijn de deelnemers vrijgesteld van het betalen van biljartgeld.

1.

Artikel 6007
Vrije toegang; gereserveerde plaats
Bij elke officiële wedstrijd hebben vrij toegang:
a. de deelnemers aan die wedstrijd;
b. de arbiters die als zodanig in die wedstrijd fungeren;
c. de ereleden;
d. de (eventuele) official van de desbetreffende regio;
e. de (eventuele) official van de NBF;

Artikel 6008
Maatregelen van orde; sancties;administratief verzuim
A. Maatregelen van orde
1.
De organisatoren van een officiële wedstrijd of evenement zijn bevoegd voor die
wedstrijd of voor dat evenement maatregelen van orde in te stellen. Orde maatregelen
zijn maatregelen welke worden genomen om het goed verloop van wedstrijden en
evenementen te waarborgen. Organisatoren zijn verplicht aanwijzingen, van zowel
organisatorische als technische aard door of namens het NBF bestuur op te volgen.
* 2.
De organisatoren hebben de verplichting voor aanvang van een wedstrijd of evenement
maatregelen van orde, bekend te stellen aan deelnemers. Ook bezoekers zijn gehouden
zich aan dergelijke maatregelen te houden, dan wel zijn organisatoren gehouden het
naleven daarvan af te dwingen bij bezoekers.
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B. Sancties en administratief verzuim
1. Algemeen
* a. In dit WR zijn maatregelen opgenomen welke van toepassing zijn op organisaties en
deelnemers, van de in dit WR genoemde kampioenschappen of evenementen welke
door of namens de NBF worden georganiseerd, of waarvoor toestemming vereist is
van de NBF. Het niet opvolgen, of incorrect uitvoeren van maatregelen kunnen
sancties tot gevolg hebben, en/of een heffing als gevolg van administratief verzuim.
Maatregelen en bepalingen opgenomen in het SAR, welke kunnen leiden tot sancties of het
opleggen van een heffing als gevolg van administratief verzuim zijn eveneens van
toepassing
b. sancties.bestaan uit:
(1) het niet toekennen van partijpunten;
(2) het in mindering brengen van partijpunten;
(3) het laten overspelen van een partij;
(4) uitsluiting van deelname;
(5) niet opnemen in het eindklassement;
(6) geen toestemming verlenen voor de organisatie van toernooien of
demonstraties.
c. administratief verzuim:
(1) is het niet of incorrect uitvoeren of toepassen van de bepalingen van de
wedstrijdreglementen;
(2) een heffing als gevolg van administratief verzuim is bedoeld ter financiële
compensatie van de meerkosten welke de wedstrijdorganisatie moet maken als
gevolg van het administratief verzuim;
(3) een heffing als gevolg van administratief verzuim kan opgelegd worden in
combinatie met een of meerdere sancties;
(4) jaarlijks bij aanvang van het seizoen wordt, namens het NBF bestuur een lijst
uitgegeven van de maximaal op te leggen heffingen als gevolg van
administratief verzuim.
2.

De bepalingen waarvoor een sanctie en/of een heffing als gevolg van administratief
verzuim kunnen worden opgelegd zijn in dit lid 2 opgenomen en zijn van toepassing op
alle kampioenschappen en evenementen genoemd in dit WR;
a. het niet of niet geheel opvolgen van de maatregelen van orde zoals bepaald in artikel
6008 A;
b. het niet of niet volledig naleven van de kledingeisen zoals bepaald in artikel 6009;
d. het niet tijdig aanwezig zijn bij een officiële eindstrijd, of een daarmee gelijkgestelde
wedstrijd zoals bepaald in artikel 6012;
e. het niet voldoen aan verplichtingen als bepaald in artikel 6012;
d. het niet opkomen van een speler;
e. het door een vereniging intrekken van een aanvaarde inschrijving van een speler;
f. het later beginnen van een wedstrijd of partij dan op het vastgestelde aanvangsuur;
g. het spelen van een wedstrijd of partij op een andere datum en/of andere plaats,
zonder
toestemming van de wedstrijdleiding;
h. het niet uitspelen van een begonnen partij en/of wedstrijd;
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i. het niet spelen van een wedstrijd en/of partij, alhoewel de betrokken speler wel
aanwezig is;
j. het niet of niet volledig fungeren als arbiter in een hem aangewezen partij of een
gedeelte daarvan;
k.het niet deelnemen aan de sluitingsceremonie als hij op de laatste dag van een officiële
wedstrijd als speler of arbiter actief is geweest;
l. het niet vodoen aan verplichtingen als genoemd in artikel 6040 lid 1 sub b;
m. het niet voldoen aan de voorwaarden voor de organisatie van evenementen
ad 6008 A, lid 2
Ook bezoekers zijn gehouden zich aan dergelijke maatregelen te houden, denk aan rookverbod,
drankverbod, gebruik van mobieltjes, gedragregels.

* 1.

3.

Artikel 6009
Voorgeschreven biljartkleding; insignes
In dit artikel wordt bepaald welk sporttenue tijdens officiële wedstrijden en de daarbij
behorende openings- en sluitingsceremoniën dient te worden gedragen. Verenigingen
dienen er zorg voor te dragen, dat al hun leden aan de in dit artikel gestelde kledingeisen
voldoen.
Kleding mag niet zijn vervaardigd van (imitatie)leer, spijkerstof of ribfluweel, tenzij
anders aangegeven.

A. BEPALINGEN GELDEND VOOR SPELERS
1. Spelers die aan een door of namens de NBF georganiseerde officiële wedstrijd deelnemen
dienen te dragen:
* a. een effen pantalon. Dames mogen in plaats van een pantalon een effen rok dragen.
b. een effen overhemd, met lange mouwen, die lang moeten worden gedragen met een
stropdas of strik. Het bovenste knoopje van het overhemd dient gesloten te zijn.
c. indien over het overhemd, een vest, trui of slip-over, waarvan de voor- en achterzijde van
kleur mogen verschillen, wordt gedragen dienen, bij een uitvoering met lange mouwen
deze altijd lang te worden gedragen. Indien het kledingstuk aan de hals aansluit op de
kraag van het overhemd, dan dient de kraag van het overhemd over dit kledingstuk te
worden gedragen. Het is dan toegestaan het overhemd, met het bovenste knoopje los, te
dragen. Is het kledingstuk uitgevoerd met een V-hals of wordt een gilet gedragen,
waarvan de voor- en achterzijde van kleur mag verschillen, dan dient een stropdas of
strik te worden gedragen. Het bovenste knoopje van het overhemd dient dan gesloten te
zijn.
d. lederen schoenen, geen sportschoenen of sandalen; sokken of kousen dienen effen te
zijn.
e. het zichtbaar dragen van bretels is niet toegestaan.
4.
*5.

Leden van eenzelfde vereniging dienen bij het deelnemen aan officiële wedstrijden
eenzelfde sporttenue te dragen, tenzij het bepaalde in dit artikel lid 4 van toepassing is.
Indien een vereniging - met inachtneming van de bepalingen in dit artikel - besluit voor
een of meer van zijn teams een ander sporttenue dan het gebruikelijke verenigingstenue
te dragen, geldt bij teamwedstrijden dat:
a. de spelers van het desbetreffende team eenzelfde sporttenue dienen te dragen met
daarop het embleem van deze vereniging;
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b.
*6.

7.

*8.

indien een regioteam wordt gevormd de leden van dat team eenzelfde sporttenue en
eenzelfde embleem dienen te dragen.

Verenigingen die een afwijkend sporttenue voor hun gehele vereniging en/of voor een of
meer teams wensen te dragen, dienen ten minste veertien dagen tevoren het bestuur
van de regio waaronder zij ressorteren schriftelijk hiervan in kennis te stellen Daarbij
dient te worden aangegeven waaruit het sporttenue van de gehele vereniging en/of van
een of meer teams bestaat.
Een regiobestuur kan dispensatie verlenen voor het dragen van een afwijkend tenue of
afwijkingen toestaan op kledingeisen, genoemd in artikel 6009 A sub b en sub c. De
dispensatie mag niet verplicht opgelegd worden aan leden-vereniging.
De dispensatie is alleen van toepassing voor officiële wedstrijden welke onder
verantwoordelijkheid van het regiobestuur worden georganiseerd. In officiële
vervolgwedstrijden op regionaal en nationaal niveau dient de kleding te voldoen aan het
gestelde in artikel 6009A lid 2.
De dispensatie kan bestaan uit:
a. effen overhemd of poloshirt (geen T-shirt) met korte mouw. Het is toegestaan de
kraag
b. van het overhemd of poloshirt met het bovenste knoopje los te dragen. Indien
gewenst mag een strik of stropdas worden gedragen. Het bovenste knoopje dient
dan gesloten te zijn;
c. afwijkingen op tenues genoemd in artikel 6009A, lid 2 sub b en c.
(1) het niet dragen van een strik of das;
(2) het los dragen van het bovenste knoopje van het overhemd;
(3) het opgerold hebben van de lange mouwen van het overhemd tot boven de
elleboog.
Op het sporttenue moet op de linkerborsthoogte een embleem of aanduiding van de
vereniging worden gedragen. Dit embleem of aanduiding mag niet groter zijn dan 100
cm2. Op een van beide mouwen mag een embleem worden gedragen dat door het
bestuur van de regio, waaronder de speler ressorteert, als aanduiding van die regio aan
die speler is uitgereikt. beide mouwen gedragen, dan mag de afmeting niet groter zijn
dan 100 cm2. De reclame-aanduiding behoeft de goedkeuring van het desbetreffende
regiobestuur. Een deelnemer mag in totaal niet meer dan 300 cm² reclame dragen.
c. regioarbiters dienen te dragen:
zwarte smoking, wit overhemd met zwarte vlinderstrik, zwarte sokken en zwarte
lederen schoenen, geen zwarte sportschoenen.. Of een zwarte pantalon, zwart
colbert, zwart gilet of mouwvest met V-hals, een wit overhemd met een zwarte
vlinderstrik of zwarte stropdas, zwarte sokken en zwarte lederen schoenen, geen
zwarte sportschoenen.
In plaats van een zwart colbert, zwart gilet of een zwart mouwvest, mag een zwart
truivest met ronde hals, met de kraag van het witte overhemd daarover, worden
gedragen. De mouwen van trui- of mouwvest dienen lang te zijn en lang te worden
gedragen. Dames mogen in plaats van een pantalon een effen zwarte rok dragen.
d. vrouwelijke arbiters, voor zover dit van toepassing is, dienen het tenue te dragen als
in sub a, b of c bepaald.
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C. BEPALINGEN VOOR SPELERS EN ARBITERS
1. Indien een speler of arbiter zonder geldige reden niet aan de kledingeisen, als in dit
artikel gesteld, kan of wil voldoen, kan het NBF bestuur, de regio onder wiens auspiciën
een wedstrijd wordt gespeeld, de organisatoren machtigen de nalatige speler of arbiter
het deelnemen, respectievelijk het arbitreren te ontzeggen. Dit voor de duur van het nog
te spelen deel van die wedstrijd of voor zo lang hij niet het voorgeschreven sporttenue
draagt.
ad artikel 6009 lid 1
Het dragen van de voorgeschreven biljartkleding is noodzakelijk, opdat ook buitenstaanders
kunnen zien dat er van het bedrijven van sport sprake is. Ook bij andere sporten is het dragen
van kleding, welke aan bepaalde eisen moet voldoen, een heel normale zaak. Het niet dragen
van de voorgeschreven biljartkleding schaadt het aanzien van de georganiseerde biljartsport en
- als logisch gevolg daarvan - de belangen van de NBF.
ad artikel 6009 A, lid 2, sub a
In de praktijk blijkt dat voor de jeugd met jongerenmaten (156 t/m 176) niet of zeer moeilijk een
pantalon zoals is voorgeschreven verkrijgbaar is. Daarom kan het bestuur van een regio
desgevraagd dispensatie verlenen en het betreffende jeugdlid toestemming verlenen te spelen
in een pantalon van een andere kleur en/of van ander materiaal. Het spreekt vanzelf dat
jeugdleden, die vallen onder de seniorenmaten deze dispensatie niet kan worden verleend.
ad artikel 6009 A, lid 5
Met dit embleem van een regioteam wordt een embleem bedoeld, dat niet gelijk is aan een
embleem van een vereniging.
ad artikel 6009 A, lid 6
Het verdient aanbeveling reeds in een vroeg stadium de plannen voor de aanschaf van een
afwijkend sporttenue te bespreken met het desbetreffende regiobestuur. Op deze wijze kan
reeds tevoren worden bepaald hoe over de eventuele nieuwe kleding wordt geoordeeld. Dit kan
onnodige kosten en teleurstelling voorkomen.
ad artikel 6009 A, lid 8
Er zijn regio’s die hun kampioen een aanduiding als zodanig verstrekken, waardoor deze in een
regio en/of nationaal kampioenschap duidelijk als vertegenwoordiger van dat die regio kenbaar
is. Omdat een speler zijn clubembleem op linkerborsthoogte draagt, mag bedoelde
regioaanduiding op de linkermouw worden gedragen.
ad artikel 6009 B, lid 1
Indien gesproken wordt over zwarte smoking wordt bedoeld de (klassieke) smoking met lange
revers.
ad artikel 6009 B, lid 3
Er zijn NBF-leden die en speler en arbiter zijn en dus moeten kiezen tussen het embleem of
insigne dat zij willen ragen. Er mag namelijk géén embleem en insigne tegelijk worden
gedragen. Door gebruik te maken van drukknoopjes of klittenband kan een embleem of insigne
heel gemakkelijk worden aangebracht en verwijderd. Ook bij arbitersinsignes geldt dat moet
kunnen worden voorkomen dat iemand ten onrechte zo'n insigne draagt. Daarom bestaat de
bepaling dat een arbitersinsigne eigendom van de verstrekker blijft. Het is een arbiter niet
toegestaan reclame te dragen, want indien hij bij voorbeeld dezelfde reclame zou dragen als
een speler die hij arbitreert, is zijn neutraliteit niet geloofwaardig.
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1.

2.

* 1.

Artikel 6010
Uitkomen voor meer dan één vereniging; pseudoniem
Een speler mag in één seizoen niet voor meer dan één vereniging waarbij hij is
aangesloten in officiële wedstrijden in eenzelfde spelsoort uitkomen, tenzij het NBF
bestuur op gemotiveerd schriftelijk verzoek van deze bepaling dispensatie heeft
verleend.
Hierbij geldt, dat het spelen in persoonlijke wedstrijden voor de ene vereniging niet kan
verhinderen dat wordt deelgenomen aan competitiewedstrijden, overeenkomstig het CR,
voor een andere vereniging.
Het spelen onder pseudoniem in officiële wedstrijden is te allen tijde verboden.
Artikel 6011
Bijzondere verplichtingen van regio’s en verenigingen
Het bestuur van een regio of vereniging dat belast is met de organisatie van een officiële
wedstrijd, is verplicht overtredingen van de reglementen of misdragingen, van welke aard
ook, tijdens die wedstrijd, door het nemen van passende maatregelen te voorkomen,
tegen te gaan of te doen eindigen.
Indien terzake maatregelen zijn genomen brengt het daarvan schriftelijk verslag uit aan
het NBF bestuur.
Indien het een door de regio uitgeschreven officiële wedstrijd betreft, dient dat schriftelijk
verslag aan de regiocommissie of het bestuur van het desbetreffende regio te worden
gezonden.

ad artikel 6011 lid 1
De handelingen of misdragingen kunnen van dien aard zijn dat het desbetreffende bestuur van
mening is dat een sanctie of een heffing als gevolg van administratief verzuim moet worden
opgelegd.
Artikel 6012
Bijzondere verplichtingen van spelers en arbiters
1. Een speler, van wie de inschrijving voor een officiële eindstrijd of een daarmede
gelijkgestelde wedstrijd is aanvaard en een arbiter, die een uitnodiging heeft aanvaard
om als zodanig te fungeren in een officiële eindstrijd of een daarmee gelijkgestelde
wedstrijd, zijn verplicht:
a. in het voor hen voorgeschreven tenue deel te nemen aan de openingsceremonie;
b. zich een half uur vóór het begin van die ceremonie te melden bij de wedstrijdleiding,
tenzij in de officiële uitnodiging anders is vermeld.
Is geen openingsceremonie vastgesteld, dan zijn spelers en arbiters verplicht zich
een kwartier vóór het vastgestelde begintijdstip van de eerste partij(en) van de
eerste speelronde, ook al zijn zij daarvan vrijgesteld, in het voor hen voorgeschreven
tenue te melden bij de wedstrijdleiding.
Blijkt op dit meldingstijdstip een speler te ontbreken, dan wordt onmiddellijk de
aangewezen reservespeler overeenkomstig artikel 6035, lid 6 ingevoegd of alsnog
opgeroepen en toegevoegd. De oorspronkelijk uitgenodigde speler heeft op dat
moment het recht op deelneming verloren, tenzij de wedstrijdleiding vóór het
meldingstijdstip heeft vastgesteld, dat van kennelijke overmacht sprake is.
Eenzelfde regeling geldt voor een nog niet aanwezige arbiter.
2. Een speler die deelneemt aan de in lid 1 van dit artikel bedoelde wedstrijd is verplicht:
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a.

3.

*5.

*6.
7.
8.

een kwartier voor het begintijdstip van elke door hem te spelen partij speelbereid in
het wedstrijdlokaal aanwezig te zijn;
b. alle voor hem vastgestelde partijen tot het reglementaire einde daarvan te spelen;
c. in biljarttenue aan de sluitingsceremonie deel te nemen, indien hij op de laatste dag
van die officiële wedstrijd als speler actief is geweest.
Een arbiter die een uitnodiging heeft aanvaard om als zodanig in een officiële wedstrijd
of een daarmee gelijkgestelde wedstrijd actief te zijn, is verplicht:
a. een kwartier vóór het begintijdstip daarvan arbitragebereid in het wedstrijdlokaal
aanwezig te zijn;
b. in alle hem aangewezen partijen of gedeelten daarvan als arbiter te fungeren;
c. in arbitragetenue aan de sluitingsceremonie deel te nemen, indien hij op de laatste
dag van die officiële wedstrijd als arbiter actief is geweest.
Een speler of arbiter van een officiële wedstrijd is verplicht elke opzettelijke benadeling
van zijn fysieke of psychische gesteldheid gedurende de wedstrijd, de opening- en
sluitingsceremonie daaronder begrepen, na te laten, zich onberispelijk en sportief te
gedragen en zich nauwgezet aan de aanwijzingen door de organisatoren gegeven te
houden.
De spelers en de arbiter van een partij - bij twee arbiters in dezelfde partij, de arbiter die
in het laatste gedeelte van die partij als zodanig is opgetreden - zijn verplicht na afloop
van de partij de tellijst te ondertekenen.
Een aan de beurt zijnde speler en een als zodanig fungerende arbiter van een officiële
wedstrijd zijn verplicht zich tijdens de partij van het roken te onthouden.
Het gebruik van alcoholhoudende dranken of daarvan afgeleide dranken is ingevolge het
Dopingreglement voor zowel de spelers en de arbiters tijdens het wedstrijdevenement
verboden.

ad artikel 6012, lid 5
Is een speler of een arbiter - door een opzettelijke handeling - niet in goede conditie, dan kan dat
een nadelige invloed hebben op het verloop van één of meer partijen van een wedstrijd.
Hierdoor is van een onsportieve handeling sprake (zoveel mogelijk moet elke speler onder
gelijke condities alle partijen kunnen spelen), waartegen dient te worden opgetreden.
ad artikel 6012, lid 6
Door het plaatsen van hun handtekening verklaren betrokkenen dat de partij conform de
bepalingen van het WR is gespeeld.
Artikel 6013
Arbiters; schrijvers
1. Arbiter is hij die een partij leidt na daartoe door het NBF bestuur of de wedstrijdleiding te
zijn aangewezen.
2. De NBF onderscheidt de volgende arbiters:
a. Regio-arbiters;
b. Clubarbiters.
*3. De in dit artikel lid 2 onder b. bedoelde arbiters worden als clubarbiter erkend, nadat zij
met goed gevolg hebben deelgenomen aan een cursus.
4. Een arbiter is niet verplicht meer dan twee (volledige) partijen achter elkaar te arbitreren.
5. Schrijver is hij, die daartoe door de wedstrijdleiding is aangewezen.
*6. Bij elke partij van een officiële wedstrijd dient de wedstrijdleiding een schrijver aan te
wijzen. Deze schrijver houdt op een aan hem verstrekte tellijst de door de arbiter
aangekondigde gemaakte caramboles bij. Tevens houdt de schrijver het aantal gebruikte
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beurten bij. Verder is de schrijver de arbiter behulpzaam bij het uitvoeren van diens taak
en verstrekt hij deze alle gewenste gegevens, zonder verder enige bemoeienis met de
actieve arbitrage te hebben.
7. Als schrijver mag niet worden aangewezen:
a. de arbiter van de desbetreffende partij;
b. de deelnemer aan de eindstrijd van een kampioenschap.
Het als schrijver aanwijzen van een deelnemer aan partijen die niet tot de eindstrijd van
een kampioenschap behoren, dient zoveel mogelijk te worden vermeden.
ad artikel 6013, lid 17
Is een scorebord aanwezig en is voor het bijhouden daarvan niemand anders aangewezen, dan
houdt de schrijver ook dat scorebord bij. De arbiter er op attent maken dat een speler nog 5 (bij
driebanden nog 3) caramboles moet maken, is het behulpzaam zijn van de arbiter en niet het
zich bemoeien met de arbitrage.
Artikel 6014
Partijpunten
1. In officiële wedstrijden waarvan de partijen uit één deel bestaan, worden aan een
deelnemer toegekend:
a. voor een gewonnen partij twee partijpunten
b. voor een gelijk gespeelde partij, indien beide spelers in de eerste en enige beurt van
de partij het vastgestelde aantal caramboles hebben gemaakt twee partijpunten
c. voor een gelijk gespeelde partij, indien twee of meer beurten werden gebruikt een
partijpunt.
Voor een verloren partij worden geen partijpunten toegekend.
2. Indien door overmacht een partij voortijdig moet worden beëindigd, wordt die partij op een
later - door de betrokken wedstrijdleiding te bepalen - tijdstip alsnog gespeeld.
Is dat niet mogelijk of van geen belang voor de eindklassering dan wordt die speler tot
winnaar verklaard en aan hem de partijpunten toegekend, die van het aantal door beide
spelers te maken caramboles procentueel de meeste caramboles heeft gemaakt. Is het
percentage gemaakte caramboles voor beide spelers gelijk, dan wordt geacht dat de
partij
is gelijk gespeeld en wordt aan beide spelers één partijpunt toegekend.
*3. Indien een deelnemer aan de voorwedstrijden of de eindstrijd van een kampioenschap,
voortijdig een partij moet beëindigen en deze deelnemer de nog resterende partijen van
die voorwedstrijden of die eindstrijden niet kan spelen, dan dienen, voor zover van
toepassing, de bepalingen opgenomen in artikel 6031, lid 11 en lid 12 of artikel 6035, lid
10 te worden toegepast.
*4.

Indien een arbiter door het toepassen van een reglementaire bepaling een partij
voortijdig moet beëindigen en daarbij één van de spelers tot verliezer moet verklaren,
dan worden aan de andere speler van die partij de twee partijpunten toegekend.

ad artikel 6014, lid 2
Het overspelen van een niet ten einde gespeelde partij is alleen toegestaan als buiten de schuld
van de spelers (of een van de spelers) een partij vroegtijdig moest worden gestaakt. De
wedstrijdleiding dient te beoordelen of van een geval van overmacht sprake is (sluitingstijd
lokaal, thermostaat raakt defect en daardoor wordt het biljart te koud, iemand is brandweerman
en wordt weggeroepen enz.). Heeft de ene speler een beurt meer gehad dan de andere en kan
de gelijkmakende beurt niet meer worden gebruikt, dan wordt (worden) de in die beurt gemaakte
carambole(s) niet in de berekening van het percentage opgenomen.
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ad artikel 6014, lid 3
Een voortijdig moeten beëindigen kan ook omdat de speler - bijvoorbeeld door onsportief
handelen - het verder spelen wordt ontzegd. Weigert een speler verder te spelen, dan is er ook
sprake van ontzegging van het recht om verder te spelen, omdat die speler door de arbiter moet
worden gemaand door te gaan op straffe van bedoelde ontzegging. Het toepassen van de
bepalingen opgenomen in de artikelen 6031 of 6035 heeft verder alleen maar te maken met
spelers die niet verder kunnen of mogen spelen, ongeacht de oorzaak daarvan. Moet
bijvoorbeeld de brandweerman (in de toelichtingen ad artikel 6014 lid 2, genoemd) op de laatste
dag van een onderdeel van een kampioenschap onverwachts vertrekken en kan hij niet tijdig
terugkeren, dan is er van nalatigheid geen sprake. Niettemin kunnen anderen niet op hem
wachten en moet er toch worden gehandeld.
ad artikel 6014, lid 4
Formeel heeft alleen een arbiter het recht een speler het verder spelen te ontzeggen. Het
logische gevolg hiervan is dat de wedstrijdleider de partij voor die speler als verloren verklaart
en de partijpunten aan de andere speler zal toekennen. Beide spelers behouden het algemeen
gemiddelde, dat is berekend uit het aantal caramboles en beurten van vóór aanvang van de
gestaakte partij. Heeft het voortijdig beëindigen tot gevolg dat het gestelde in artikel 6019 lid 4
moet worden toegepast, dan is dit alleen van toepassing op de speler aan wie de partijpunten
zijn toegekend. Heeft het voortijdig beëindigen van een partij mede tot gevolg dat een speler uit
een onderdeel van een kampioenschap wordt gehaald, dan moeten weer de bepalingen van de
artikelen 6031 0f 6035 (zie lid 3 van artikel 6014) worden toegepast.

*1.
2.

*3.
4.
5.
6.
*7.

Artikel 6015
Spelmateriaal en speltoebehoren
Met verwijzing naar de desbetreffende artikelen in het SAR mag in officiële wedstrijden
alleen door het NBF bestuur goedgekeurd en/of toegelaten spelmateriaal en
speltoebehoren worden gebruikt.
Indien een deelnemer minder valide is en de biljartsport slechts kan beoefenen wanneer
hij gebruik maakt van speciaal voor hem ter beschikking gestelde hulpmiddelen, dan is
het NBF bestuur bij regio wedstrijden of NBF wedstrijden bevoegd te bepalen dat die
deelnemer die hulpmiddelen mag gebruiken. Bij het verlenen van een toestemming
bepaalt het NBF bestuur aan welke eisen bedoelde hulpmiddelen moeten voldoen,
alsmede wanneer deze mogen worden gebruikt. Het verlenen van een toestemming kan
tot gevolg hebben dat een of meer spelregels daardoor niet mogen worden toegepast.
Bij eindstrijden van internationale, nationale en regio kampioenschappen is het gebruik
van tel- of scoreborden verplicht, bij andere wedstrijden gewenst.
Bij elke nationale en internationale eindstrijd dienen water en handdoeken voor de
deelnemers beschikbaar te zijn.
Bij elke officiële wedstrijd op de matchtafel dient een lange keu met een lengte van ten
minste 1.65 m. en een daarbij behorende vork ter beschikking van de deelnemers te
staan.
Bij elke officiële wedstrijd dient voor de arbiters een loep beschikbaar te zijn.
Indien in een officiële wedstrijd meer dan één biljart wordt gebruikt, dient het speelrooster
zodanig te worden ingedeeld dat de deelnemers zoveel mogelijk op elk biljart een gelijk
aantal partijen spelen.

ad artikel 6015, lid 1
Een niet goedgekeurd toebehoren is bijvoorbeeld het schoonmaakmiddel BELLA NEUF (dit
middel brengt op de ballen een soort film aan waardoor die ballen andere eigenschappen
krijgen). Niet goedgekeurd is bij voorbeeld ook een rood biljartlaken of een blauwe bal. In de
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Officiële Mededelingen wordt jaarlijks vermeld welke merken biljartballen door het NBF bestuur
zijn aanvaard, dan wel met welke soort ballen in de nationale eindstrijden moet worden
gespeeld.
ad artikel 6015, lid 3
Worden elektronische scoreborden gebruikt, dan dienen de organisatoren er voor te zorgen dat
die borden ook met de hand kunnen worden bediend of met de hand te bedienen
reservescoreborden aanwezig zijn. Dit om te kunnen handelen, wanneer die elektronische
scoreborden defect raken.
ad artikel 6015, lid 7
Zoveel mogelijk een gelijk aantal malen op elk biljart spelen houdt niet in dat dit een strikte eis is.
Door de toepassing van het systeem-Avé kan het gebeuren (bij 8 deelnemers) dat een speler 5
partijen op biljart I en 2 partijen op biljart II moet spelen.
Deze bepaling houdt evenmin in dat als een speler de gehele eindstrijd als nummer 1 in het
begin- en tussenklassement is opgenomen, hij om en om op biljart I en II moet spelen.

1.
*2.

*3.

Artikel 6016
Gesloten seizoen; verboden speeldagen; aanvangsuren wedstrijden
Het organiseren van officiële wedstrijden in de periode van 1 juli tot en met 31 juli is
behoudens ontheffing door het NBF bestuur verboden (gesloten seizoen).
Het organiseren van officiële wedstrijden is, behoudens ontheffing door het NBF bestuur,
de regiocommissie of het bestuur van de desbetreffende regio, verboden:
a. op erkende christelijke feestdagen
b. op 4 mei na 18.00 uur (Nationale dodenherdenkingsdag).
Behoudens in eindstrijden van kampioenschappen is een speler niet verplicht te spelen
op:
- de eerste vijf werkdagen van de week vóór 19.00 uur
- zaterdag vóór 10.00 uur
- zondag vóór 12.00 uur

ad artikel 6016, lid 2
Met betrekking tot de uitvoering is het spelen van voorwedstrijden en het deelnemen aan een
eindstrijd gelijkwaardig aan elkaar, omdat beide even belangrijke onderdelen van een
kampioenschap zijn. Het spelen op erkend christelijke feestdagen is in principe niet gewenst.
Hierbij wordt opgemerkt dat "Goede Vrijdag" niet als een erkend christelijke feestdag wordt
beschouwd. Bij het willen spelen op de avond van 4 mei dient men niet te vergeten dat voor vele
Nederlanders deze avond een zeer bijzondere betekenis heeft.
ad artikel 6016, lid 3
Niet "verplicht" zijn houdt niet in dat men niet eerder zou mogen spelen. Maar een speler zal
alleen op vrijwillige basis eerder kunnen spelen.
Om 0.00 uur 's-nachts begint een nieuwe dag. Een speler is dus niet verplicht om na 0.00 uur 'snachts nog met een nieuwe partij te beginnen; immers dat is voor 10.00 uur, respectievelijk
12.00 uur, respectievelijk 19.00 uur.
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HOOFDSTUK III
PERSOONLIJKE REGIO KAMPIOENSCHAPPEN

1.

2.
3.

*1.

*2.

3.

4.

*5.

Artikel 6018
Omschrijving kampioenschappen van de NBF
De NBF onderscheidt:
a. kampioenschappen van de NBF groot-biljart
b. kampioenschappen van de NBF klein-biljart,
welke verder als kampioenschappen worden aangeduid.
In aanhangsel A van dit reglement is aangegeven welke kampioenschappen door het
NBF bestuur zijn ingesteld.
Voor elk kampioenschap stelt het NBF bestuur de partijlengte, de minimum algemeen
gemiddelde grens en - de maximum algemeen gemiddelde grens vast.
Artikel 6019
Algemeen gemiddelde
Het algemeen gemiddelde van een speler wordt vastgesteld tot in twee decimalen
nauwkeurig; bij de spelsoort driebanden tot in drie decimalen nauwkeurig. Bij de daarbij
betrokken artikelen is aangegeven wanneer van het hiervoor vermelde moet worden
afgeweken. Bij de berekening van een algemeen gemiddelde worden eventuele cijfers
na twee decimalen - bij driebanden na drie decimalen - verwaarloosd.
Het algemeen gemiddelde van een speler voor een spelsoort en klasse wordt officieel
vastgesteld aan de hand van de resultaten die de betrokken speler in het laatste door
hem gespeelde onderdeel van een kampioenschap heeft behaald. Heeft hij in hetzelfde
seizoen aan twee onderdelen van eenzelfde kampioenschap deelgenomen, dan geldt
het hoogste van de behaalde resultaten. Heeft hij in het laatste daarvoor in aanmerking
komende seizoen niet aan een eindstrijd, maar wel aan de voorwedstrijden van een
kampioenschap deelgenomen, dan gelden de resultaten behaald in die voorwedstrijden.
Een speler die op verzoek in een hogere klasse wordt geplaatst, heeft geen officieel
gemiddelde voor die klasse.
De resultaten als bedoeld in dit artikel lid 2 dienen te zijn behaald in ten minste vier
partijen van eenzelfde onderdeel van een kampioenschap, behoudens het bepaalde in
artikel 6040 lid 6. Zij blijven gelden tot het moment dat het algemeen gemiddelde van een
speler opnieuw officieel kan worden vastgesteld, echter maximaal tot en met de twee
seizoenen direct volgend op het seizoen waarin het algemeen gemiddelde van die speler
voor het laatst officieel kon worden vastgesteld. Na de in dit lid genoemde twee
seizoenen blijft het algemeen gemiddelde gehandhaafd, maar wordt als niet-officieel
beschouwd.
De resultaten als bedoeld in dit artikel lid 2 dienen te zijn behaald in partijen die volledig
ten einde zijn gespeeld. Moet, in de gevallen als in artikel 6014, lid 2 en lid 4
omschreven, een partij voortijdig worden beëindigd en moet het resultaat van die partij in
de berekening worden opgenomen, ten einde aan het in dit artikel lid 3 aangegeven
aantal van ten minste vijf partijen te kunnen komen, dan wordt het resultaat van die niet
ten einde gespeelde partij vastgesteld aan de hand van de door de speler gemaakte
caramboles en de door hem gebruikte beurten.
Kan op de wijze als in dit artikel lid 2 en lid 3 omschreven het algemeen gemiddelde van
een speler niet worden vastgesteld en is van hem geen algemeen gemiddelde bekend,
dan dient die speler voor het vaststellen daarvan ten minste vijf testpartijen te spelen.
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Heeft een speler aan andere wedstrijden dan een kampioenschap deelgenomen of aan
een door een regiobestuur ingesteld kampioenschap dat blijkens Aanhangsel A van dit
reglement niet als imperatief kampioenschap wordt beschouwd, dan kunnen de
resultaten van die wedstrijd, mits die uit vijf of meer partijen heeft bestaan, ook dienen
om het algemeen gemiddelde van die speler vast te stellen. De algemeen gemiddelden,
vastgesteld aan de hand van de resultaten behaald in de in dit lid bedoelde wedstrijden,
worden als niet-officieel beschouwd.
ad artikel 6019, lid 1
Zo dient bij het berekenen van algemeen gemiddelde bij voorwedstrijden (art.6033 lid 4), en voor
de samenstelling van het klassement van een eindstrijd (art 6035 lid 11 sub b) te worden
toegepast.
ad artikel 6019, lid 2
Er moeten waarborgen zijn, opdat wordt voorkomen dat een alge- meen gemiddelde van een
speler ten onrechte te hoog of te laag wordt opgegeven. Die waarborgen zijn bijvoorbeeld:
een voldoend aantal partijen, de juiste partijlengte, het spelen van "echte" partijen en niet zo
maar een vriendschappelijke ontmoeting, enzovoort.
Daarom worden algemeen gemiddelden alleen maar als officieel vastgesteld beschouwd als de
resultaten in de door het NBF bestuur ingestelde kampioenschappen worden behaald.
ad artikel 6019, lid 5
Er zijn regio’s die "eigen" kampioenschappen organiseren, zonder dat er van een imperatief
kampioenschap sprake is. Zo'n kampioenschap is bijvoorbeeld het libre-klein extra klasse of soms met toepassing van handicaps - het (anker-) kader 38/2.
Om misverstanden te voorkomen, mede gezien het feit dat in de niet-imperatieve
kampioenschappen op regio niveau resultaten kunnen worden behaald, worden ook de
resultaten van die "eigen" regiokampioenschappen, hoewel het officiële wedstrijden zijn, als nietofficieel vastgestelde algemeen gemiddelden beschouwd.
Artikel 6020
Ranglijsten
B. NBF ranglijst
1. Elke regio ontvangt van de NBF een ranglijst. Op deze ranglijst worden de namen
vermeld van de spelers die in het desbetreffende regio aan imperatieve
kampioenschappen mogen deelnemen, respectievelijk voor PK kampioenschappen
mogen inschrijven. Spelers die niet op de ranglijst voorkomen moeten een schriftelijk
verzoek indienen om op de ranglijst te worden geplaatst. Deze spelers hebben altijd een
niet officieel algemeen gemiddelde.
3. Voor de aanvang van elk seizoen dient het bestuur van een regio de door het NBF
bestuur samengestelde NBF ranglijst door middel van een officiële mededeling te
publiceren. Bedoeld bestuur is ook bevoegd - per spelsoort en klasse - voor de sluiting
van het desbetreffende kampioenschap het in aanmerking komende deel van de NBF
ranglijst te publiceren.
4. Indien een speler van regio verandert, geldt zijn plaatsing op de NBF ranglijst ook voor
de nieuwe regio. De oude regio stelt desgevraagd de nieuwe regio van die plaatsing in
kennis.
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Artikel 6021 - A
Promotie; degradatie
A. Promotie door behaalde resultaten
1. Een speler promoveert naar de naast-hogere klasse, indien hij in de voorwedstrijden of
de eindstrijd van een kampioenschap een algemeen gemiddelde heeft behaald dat hoger
is dan de voor dat kampioenschap vastgestelde maximum algemeen gemiddelde grens.
Het bij de promotie behaalde algemeen gemiddelde wordt alleen in de naast-hogere
klasse als een officieel gemiddelde beschouwd. Voor resultaten behaald in een
kampioenschap waarin op biljarts kleiner dan 2.30 x 1.15 m werd gespeeld, geldt dat voordat wordt vastgesteld of een speler promoveert - het aantal door hem gemaakte
caramboles met 10% wordt verminderd. Aan de hand van dat verminderde aantal
caramboles wordt zijn algemeen gemiddelde herberekend. Is dat herberekende
algemeen gemiddelde ook hoger dan de voor dat kampioenschap vastgestelde
maximum algemeen gemiddelde grens, dan promoveert de betrokken speler.
*2. Een promotie wordt toegekend, als de resultaten als bedoeld in dit artikel lid 1 zijn
behaald in een geheel ten einde gespeeld onderdeel van een kampioenschap, dat,
behoudens het bepaalde in artikel 6040 lid 6, ten minste uit vier partijen.
3. Een promotie gaat onmiddellijk in en de daaraan verbonden rechten en plichten zijn
onmiddellijk van kracht, dit met inachtneming van het bepaalde in artikel 6034, lid 3 en lid
4.
4. Een promotie kan in hetzelfde seizoen niet geheel of gedeeltelijk ongedaan worden
gemaakt.
5. Voor zover mogelijk zal de NBF de wedstrijdkalender zo samenstellen dat een speler bij
promotie nog in hetzelfde seizoen kan inschrijven voor het kampioenschap in de klasse
waarnaar hij is gepromoveerd.
B. Promotie bij keuze of promotie op verzoek
* 1. De regio kan:
a. indien zij meent dat daartoe aanleiding bestaat een speler bij keuze promoveren;
b. een speler op gemotiveerd verzoek van het bestuur van de regio waaronder hij
ressorteert promoveren.
Een persoonlijk lid mag een verzoek om promotie rechtstreeks bij de NBF indienen.
Het algemeen gemiddelde van de betrokken speler of het persoonlijk lid dient te
worden medegedeeld.
*2.
De NBF is bevoegd een verzoek om promotie af te wijzen als zij meent dat dit verzoek
niet of niet voldoende is gemotiveerd.
*3.
Zodra het bestuur van een vereniging of een regio vaststelt of op grond van redelijke
vermoedens meent dat een onder dat bestuur behorende speler zodanig in speelsterkte
is vooruitgegaan dat die speelsterkte 20% of meer hoger (voor de spelsoorten
driebanden en bandstoten 10% of meer hoger) is dan de maximum algemeen
gemiddelde grens van het kampioenschap waarvoor die speler mag inschrijven, dan is
het verplicht de NBF te verzoeken die speler te promoveren. Is het in de eerste alinea
van dit lid bedoelde algemeen gemiddelde minder dan 20% hoger (voor de spelsoorten
driebanden en bandstoten minder dan 10% hoger) dan in die alinea omschreven, dan
mag bedoeld verzoek bij de NBF worden ingediend.
*4.
Een speler wordt geacht op verzoek te zijn gepromoveerd, als de NBF heeft
medegedeeld dat het verzoek is ingewilligd.
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C. Degradatie
1. Een speler degradeert als hij tweemaal achtereen in de voorwedstrijden van een
kampioenschap een algemeen gemiddelde behaalt dat lager is dan de voor dat
kampioenschap vastgestelde minimum algemeen gemiddelde grens. Hetzelfde geldt
voor de eindstrijd indien geen voorwedstrijden worden gespeeld.
2. In afwijking van het bepaalde in dit artikel lid 1 geldt, dat een speler, die een algemeen
gemiddelde heeft behaald dat lager is dan de voor dat kampioenschap vastgestelde
minimum algemeen gemiddelde grens, direct degradeert, indien hij:
a. op verzoek op de nationale ranglijst is geplaatst;
b. op verzoek is gepromoveerd;
c. na een onderbreking van ten minste twee seizoenen voor de eerste maal weer aan
het desbetreffende kampioenschap of een onderdeel daarvan, deelneemt.
Hetzelfde geldt voor de eindstrijd indien geen voorwedstrijden worden gespeeld.
*3.

4.

5.

6.

Een speler degradeert half als hij eenmaal in de voorwedstrijden van een
kampioenschap een algemeen gemiddelde heeft behaald dat lager is dan de voor dat
kampioenschap vastgestelde minimum algemeen gemiddelde grens. Bestaat een
kampioenschap alleen uit een eindstrijd, dan geldt het bepaalde in de vorige alinea voor
de in die eindstrijd behaalde resultaten. Behaalt de speler in het eerste daaropvolgende
zelfde kampioenschap waaraan hij deelneemt een algemeen gemiddelde dat gelijk is
aan of hoger dan de voor dat kampioenschap vastgestelde minimum algemeen
gemiddelde grens, dan is daardoor die halve degradatie ongedaan gemaakt. Indien het
lager is, dan degradeert hij.
Een degradatie gaat in als de resultaten als bedoeld in dit artikel lid 1, lid 2 of lid 3 in ten
minste vier partijen van de voorwedstrijden van een kampioenschap zijn behaald,
behoudens het bepaalde in artikel 6040 lid 6. Indien geen voorwedstrijden zijn gespeeld,
geldt het aantal van vijf voor de eindstrijd. Dezelfde regeling geldt ook bij een halve
degradatie.
Degradatie gaat onmiddellijk in en heeft het verlies van alle rechten en plichten
verbonden aan het recht op inschrijven voor het kampioenschap van de klasse waaruit
de speler is gedegradeerd tot gevolg, met uitzondering van het bepaalde in artikel 6044
lid 5.
Een speler kan in hetzelfde seizoen waarin hij is gedegradeerd, niet meer inschrijven
voor een kampioenschap in een lagere klasse van dezelfde spelsoort.
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Artikel 6021- B
Promotie; degradatie dames kampioenschap
A. Promotie door behaalde resultaten
1. Een speelster promoveert naar een hogere interval, indien zij in de voorwedstrijden of de
eindstrijd van een kampioenschap een algemeen gemiddelde heeft behaald dat hoger is
dan het voor haar aan het begin dat kampioenschap vastgestelde algemeen gemiddelde.
Voor resultaten behaald in een kampioenschap waarin op biljarts kleiner dan 2.30 x 1.15
werd gespeeld, geldt dat - voordat wordt vastgesteld of een speelster promoveert - het
aantal door haar gemaakte caramboles met 10% wordt verminderd. Aan de hand van dat
verminderde aantal caramboles wordt haar algemeen gemiddelde herberekend. Is dat
herberekende algemeen gemiddelde ook hoger dan het voor haar aan het begin van dat
kampioenschap vastgestelde algemeen gemiddelde, dan promoveert de betrokken
speler naar een hogere interval.
*2. Een promotie wordt toegekend, als de resultaten als bedoeld in dit artikel lid 1 zijn
behaald in een geheel ten einde gespeeld onderdeel van een kampioenschap, dat,
behoudens het bepaalde in artikel 6040 lid 6, uit tenminste uit vier partijen heeft bestaan.
3. Een promotie naar een hogere interval gaat onmiddellijk in en de daaraan verbonden
rechten en plichten zijn onmiddellijk van kracht, dit met inachtneming van het bepaalde in
artikel 6034, lid 3 en lid 4.
4. Een promotie kan in hetzelfde seizoen niet geheel of gedeeltelijk ongedaan worden
gemaakt.
B. Promotie bij keuze of promotie op verzoek
* 1. De regio kan:
a. indien zij meent dat daartoe aanleiding bestaat een speelster bij keuze promoveren;
b. een speelster op gemotiveerd verzoek van het bestuur van de regio waaronder hij
ressorteert promoveren.
Een persoonlijk lid mag een verzoek om promotie rechtstreeks bij de NBF indienen.
Het algemeen gemiddelde van de betrokken speelster of het persoonlijk lid dient te
worden medegedeeld.
*2.
De NBF is bevoegd een verzoek om promotie af te wijzen als zij meent dat dit verzoek
niet of niet voldoende is gemotiveerd.
*3.
Zodra het bestuur van een vereniging of een regio bestuur vaststelt of op grond van
redelijke vermoedens meent dat een onder dat bestuur behorende speelster zodanig in
speelsterkte is vooruitgegaan dat die speelsterkte 20% of meer hoger is dan het voor
haar laatst vastgestelde algemeen gemiddelde, dan is het bestuur verplicht de NBF te
verzoeken die speelster te laten promoveren. Is het in de eerste alinea van dit lid
bedoelde algemeen gemiddelde minder dan 20% hoger dan in die alinea omschreven,
dan mag bedoeld verzoek bij de NBF worden ingediend.
*4.
Een speelster wordt geacht op verzoek te zijn gepromoveerd, als de NBF haar heeft
medegedeeld dat het verzoek is ingewilligd.
B. Degradatie (vermindering van caramboles).
Bij een degradatie (vermindering van aantal te behalen caramboles) geldt altijd het
hoogste moyenne. Bij het vaststellen van het hoogste moyenne wordt gekeken naar het
moyenne behaald in de voorronde, regiofinale of NBF finale. Het hoogste moyenne
bepaald hoeveel caramboles een speelster moet behalen in het volgende seizoen.
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Artikel 6022
Voorwaarden voor het spelen van een kampioenschap
* 1. Een kampioenschap wordt slechts gespeeld:
a. indien een regio of een vereniging, dan wel twee of meer verenigingen gezamenlijk
bereid is/zijn de organisatie van de eindstrijd op zich te nemen;
b. indien geen regio of vereniging bereid is de organisatie van de eindstrijd op zich te
nemen, het NBF bestuur die organisatie op zich neemt als zij meent dat daarvoor
redenen aanwezig zijn;
c. indien ten minste vier inschrijvingen voor dat kampioenschap zijn aangenomen.
Behoudens de voorwaarden bij dit reglement gesteld, heeft het NBF bestuur de
bevoegdheid van de organisatoren te verlangen dat de organisatie van de eindstrijd
in handen is van een vereniging of een stichting die volledige rechtsbevoegdheid
bezit alsmede aan de organisatoren van die eindstrijd nadere regels op te leggen.
ad artikel 6022 lid 1
Aan het organiseren van een NBF of regiokampioenschap kunnen grote financiële
consequenties verbonden zijn, die eventueel door iemand persoonlijk zullen moeten worden
gedragen. Heeft een vereniging volledige rechtspersoonlijkheid, dan zijn financiële gevolgen
nimmer voor rekening van één aangeslotene van de vereniging. Hiermede wordt voorkomen dat
iemand in financiële nood komt. Het toewijzen van een eindstrijd houdt niet in dat de NBF voor
bepaalde zaken aansprakelijk kan worden gesteld. In Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is
geregeld wie een rechtspersoon tegenover derden kan verbinden en voor de NBF geldt dat
alleen het NBF bestuur verbintenissen kan aangaan. Een organisatie van een eindstrijd handelt
daardoor volkomen voor eigen rekening en verantwoording.
3.

Op een speler, die deelneemt aan een door, namens of onder auspiciën van de NBF of
door één van zijn regio’s of ledenvereniging georganiseerde wedstrijd, rust de eigen
verantwoordelijkheid om tevoren een "preventief sportmedisch onderzoek" (P.S.M.O.)
naar zijn gezondheidstoestand te doen instellen. De NBF, de regio’s en zijn verenigingen
zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor het nalaten van een P.S.M.O. Zij zijn
evenmin gehouden te controleren of een dergelijk onderzoek heeft plaatsgevonden.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Wordt de naam van een speler in een ranglijst opgenomen met daarbij de vermelding dat
hij mag inschrijven voor een kampioenschap van een spelsoort zoals hiervoor in de
rechter kolom is aangegeven, dan houdt dit in dat tevens wordt opgenomen dat hij niet
meer mag schrijven voor een kampioenschap van een spelsoort zoals in de linker kolom
is
aangegeven. Had hij het recht om voor een dergelijk kampioenschap in te schrijven, dan
verkrijgt hij het recht in te schrijven voor de eerstvolgende hogere klasse van dat
kampioenschap, volgende op dat in de linker kolom is aangegeven. Bij het indienen van
een verzoek om plaatsing op de ranglijst als bepaald in artikel 6020-A, lid 3 of promotie
als bepaald in artikel 6021-B, lid 1, sub b dient hiermede rekening te worden gehouden.
------------------------------------------------------------------------------------------------------driebanden-klein eerste klasse gepromoveerd is uit tweede of lager klasse driebanden
groot; of een algemeen gemiddelde van 0.650 of hoger in de spelsoort driebanden-groot
is vastgesteld.
------------------------------------------------------------------------------------------------------driebanden-klein tweede klasse driebanden-groot tweede klasse of lager
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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driebanden-klein derde klasse driebanden-groot derde klasse
------------------------------------------------------------------------------------------------------Wordt de naam van een speler in een ranglijst opgenomen met daarbij de vermelding dat
hij mag inschrijven voor een kampioenschap van een spelsoort zoals hiervoor in de
rechter kolom is aangegeven, dan houdt dit in dat tevens wordt opgenomen dat hij niet
meer mag schrijven voor een kampioenschap van een spelsoort zoals in de linker kolom
is aangegeven indien hij geen officieel gemiddelde heeft voor een van de genoemde
klasse. Heeft een speler een officieel gemiddelde in de betreffende spelsoort en klasse,
zoals in de linker kolom aangegeven, en daarmede het recht om voor een dergelijk
kampioenschap in te schrijven dan mag hij voor deze klasse inschrijven. Maakt hij geen
gebruik van dit recht dan verkrijgt hij het recht in te schrijven voor de eerstvolgende
hogere klasse van dat kampioenschap, volgende op dat in de linker kolom is
aangegeven. Bij het indienen van een verzoek om plaatsing op de ranglijst als bepaald in
artikel 6020-A, lid 3 of promotie als bepaald in artikel 6021-B, lid 1, sub b dient hiermede
rekening te worden gehouden.
De promotie / degradatie regeling is van toepassing op de in de linker kolom genoemde
kampioenschappen, wordt niet ongedaan gemaakt door het recht van inschrijving of
fbehaalde resultaten in een kampioenschap zoals aangegeven in de rechter kolom.
Artikel 6027
Zaalnormen; voorzieningen
*1.
De organisatoren van de eindstrijd van een kampioenschap dienen te zorgen voor in
goede staat verkerend spelmateriaal en speltoebehoren, zoals in het Spel- en
Arbitragereglement (SAR) nader is omschreven.
a. de zaal moet tegen invallend licht worden beschermd;
het in de zaal te gebruiken licht mag geen hinderlijke weerkaatsing op de ballen
hebben;
b. in de speelruimte moeten stoelen en tafels voor spelers en arbiters kunnen worden
geplaatst en wel op zodanige wijze dat de spelers en arbiters door dat meubilair niet
kunnen worden gehinderd;
c. indien de zaal een gladde vloer heeft, dient om de biljarts een loper te worden
gelegd of moeten zodanige voorzieningen worden getroffen dat spelers en arbiters
niet kunnen uitglijden;
Betreft het de eindstrijd van een regiokampioenschap, dan moet het lokaal voldoen aan door
de betrokken regiobestuur gestelde eisen. Betreft het de eindstrijd van de NBF, dan moet het
lokaal voldoen aan de door het betrokken NBF bestuur gestelde eisen.

1.

Artikel 6028
Verplichtingen van organisatoren van een eindstrijd
Organisatoren van een eindstrijd dienen er voor te zorgen dat de sluitingsceremonie
uiterlijk één uur na afloop van de laatste partij is beëindigd.

Artikel 6030
Verplichting tot het spelen van voorwedstrijden
*1. De bepalingen van dit artikel zijn alleen van toepassing als het NBF bestuur niet heeft
bepaald dat door de toepassing van een bepaald organisatiesysteem geen
voorwedstrijden zullen worden gespeeld.
2. Indien voor een kampioenschap meer dan acht inschrijvingen zijn aangenomen, dan
worden op de wijze als in artikel 6031 en artikel 6031 is omschreven, behoudens het
bepaalde in artikel 6030, lid 1, voorwedstrijden gespeeld.
Indien voor een kampioenschap acht of minder dan acht inschrijvingen zijn aangenomen,
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dan worden de ingeschreven spelers direct voor de eindstrijd geplaatst.
3. Is het in artikel 6035, lid 1 bedoelde besluit van toepassing, dan geldt het bepaalde in lid
2 voor het aantal inschrijvingen dat groter is dan het door het regiobestuur bepaalde
aantal deelnemers.
ad artikel 6030, lid 1
In een regio kan het voorkomen dat 9 of 10 spelers hebben ingeschreven. Organiseert die regio
dan een eindstrijd met die 9 of 10 deelnemers, dan voorkomt het daarmede het moeten spelen
van voorwedstrijden.
De regio’s bepalen zelf, eventueel in overleg met de organisatoren of van het getal van 8
finalisten zal worden afgeweken. Het moeten spelen met 9 of 10 deelnemers zal namelijk - zeker
indien op 2 biljarts i.p.v. op 3 biljarts wordt gespeeld - meer dagen vragen.

1.

2.

*3.

Artikel 6031
Indeling van voorwedstrijden
De deelnemers aan voorwedstrijden worden ingedeeld in poules bestaande uit zeven,
zes, vijf of vier spelers. Slechts indien het niet anders kan zal een poule uit drie spelers
bestaan. Indien - door welke oorzaak ook - aan een poule slechts twee spelers hebben
deelgenomen, worden de door hen behaalde resultaten niet als officieel beschouwd, niet
in de NBF ranglijst verwerkt en niet in de berekening van het aanwijzen van de
deelnemers voor de desbetreffende eindstrijd betrokken. De termijn als bedoeld in artikel
6020, sub A, lid 5 (afvoering van de NBF ranglijst) wordt met een jaar verlengd.
De indeling van de deelnemers in poules geschiedt door de regio wedstrijdleider.
Moeten na indeling van de poules één of meer namen van spelers worden toegevoegd,
dan worden die namen onder aan de poule, eveneens in onderlinge alfabetische
volgorde, toegevoegd. Is de wedstrijdadministratie geautomatiseerd en kan daarvan voor
het indelen van spelers in een poule gebruik worden gemaakt, dan kan de regio de
deelnemers rangschikken in volgorde van federatienummers. In een door de regio
opgegeven volgorde van namen mag zonder haar toestemming geen wijzigingen worden
aangebracht, noch mogen zonder haar toestemming namen van spelers worden
toegevoegd, noch namen van spelers van de ene poule naar de andere poule worden
overgebracht, dit op straffe van ongeldig verklaring van de in de desbetreffende poule
behaalde resultaten.
Bij voorkeur bestaan de poules uit zoveel mogelijk spelers. Een deelnemer zal bij
voorkeur worden ingedeeld bij een poule die in of nabij zijn woonplaats wordt gespeeld,
tenzij op de inschrijving een andere voorkeur wordt aangegeven. Spelers van dezelfde
vereniging worden zoveel mogelijk in verschillende poules ondergebracht.

ad artikel 6031, lid 2
Tegen het onderbrengen van een deelnemer in een andere poule dan door de
regiowedstrijdleider is bepaald, zal meestal geen bezwaar bestaan. Het is echter niet
aanvaardbaar dat wijzigingen worden aangebracht zonder dat de regiowedstrijdleider hiervan in
kennis wordt gesteld. Er kan namelijk wel degelijk aanleiding zijn om het onderbrengen in een
andere poule niet toe te staan.
Het toevoegen van spelers is in geen geval aanvaardbaar en de resultaten die in de daarbij
betrokken poule zijn behaald, worden zonder meer ongeldig verklaard. Op de tellijsten dient
duidelijk te zijn aangegeven in welke volgorde de partijen zijn gespeeld.
5. Elke deelnemer aan voorwedstrijden dient vier partijen te spelen.
6. Bij het vaststellen van de partijen dient als volgt te worden gehandeld:
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Iedere speler dient vier partijen te spelen, bij een poule van: wordt gespeeld:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------6 spelers: een partij tussen de nummers:
1-5, 2-4, 6-3, 3-2, 4-1, 5-6, 5-4, 1-3, 6-2, 2-1, 3-5 en 4-6
5 spelers: een enkel rooster;
4 spelers: een enkel rooster en extra partij tussen de nummers: 1-4 en 2-3;
3 spelers: een dubbel rooster.
*8.
9.
10.

11.

12.

Indien twee of meer spelers van dezelfde vereniging in eenzelfde poule zijn ingedeeld,
moet het speelrooster zo mogelijk zodanig worden ingedeeld, dat die spelers eerst tegen
elkaar en daarna tegen spelers van andere verenigingen spelen.
Indien in een kampioenschap voorwedstrijden moeten worden gespeeld, bepaalt de
regio de wijze waarop die voorwedstrijden dienen te worden georganiseerd.
Een deelnemer aan voorwedstrijden is niet verplicht meer dan twee partijen achter elkaar
op eenzelfde dag te spelen. Moeten er meer dan twee partijen op eenzelfde dag
gespeeld worden, dan dient tussentijds een pauze van ten minste vijftien minuten te
worden vastgesteld.
Indien een deelnemer - ongeacht de reden - een partij niet speelt op de daarvoor
aangewezen datum en tijd, dan mag de betrokken wedstrijdleiding, na verkregen
toestemming van het betrokken regiobestuur, die speler van verdere deelneming
uitsluiten, indien een goed verloop van de andere partijen in gevaar komt of kan komen.
Een aldus genomen besluit dient op het wedstrijdformulier te worden vermeld.
Indien een deelnemer, om welke reden dan ook uitvalt, dan worden de resultaten van de
door hem reeds gespeelde partijen geannuleerd en wordt een nieuw speelrooster
vastgesteld. Met inachtneming van het bepaalde in dit artikel lid 7 moeten de
overgebleven spelers toch vier partijen spelen. Daarbij blijven de resultaten van de
partijen die de overgebleven spelers reeds tegen elkaar hebben gespeeld, gelden.
Indien een of meer deelnemers uitvallen en een nieuw speelrooster als in dit artikel lid 11
bedoeld niet kan worden samengesteld omdat de voorwedstrijden dan niet voor de
vastgestelde datum kunnen worden beëindigd, dan dient als volgt te worden gehandeld:
a. de resultaten behaald in partijen tegen uitgevallen spelers blijven gelden. De
overgebleven spelers spelen dan zoveel partijen, totdat iedereen in totaal zes
partijen heeft gespeeld, dit in de eerste plaats tegen deelnemers tegen wie zij nog
niet hebben gespeeld en in de tweede plaats tegen de andere deelnemers, conform
het bepaalde in dit artikel lid 7 en met inachtneming van de daarin aangegeven
onderlinge volgorde;
*b. indien ook het in sub a bepaalde niet mogelijk is, dan wordt geacht dat een speler
voor elke niet gespeelde partij een gemiddelde heeft behaald, gelijk aan het
algemeen gemiddelde behaald in wel door hem gespeelde partijen. Voor elke niet
gespeelde partij worden hem als partijpunten toegekend het gemiddelde van de
partijpunten in alle door hem wel gespeelde partijen behaald.

ad artikel 6031, lid 8
Ook al doen clubgenoten in dezelfde poule aan voorwedstrijden mee, dan betekent dat nog niet
dat zij op de eerste dag van het spelen daarvan, alsmede op het daarvoor bestemde tijdstip,
aanwezig kunnen zijn. Beroepswerkzaamheden kunnen dit bijvoorbeeld beletten. Daarom is het
geen eis dat clubgenoten het eerst tegen elkaar spelen, alhoewel dat wel gewenst is.
ad artikel 6031, lid 12, sub b
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VOORBEELD:
Een speler behaalt in drie partijen een algemeen gemiddelde van 9.45 en partijpunten. De 4e
partij kan hij buiten zijn schuld niet spelen.
Gemiddeld behaalde de speler 4 partijpunten : 3 partijen = 1,33 partijpunten. Voor de niet
gespeelde partij wordt het algemeen gemiddelde van 9.45 aangehouden en worden 1,33
partijpunten toegekend. In totaal behaalt de speler dus 4,33 partijpunten en een algemeen
gemiddelde van 9.45
Artikel 6032
Rookpauze
Een partij mag halverwege worden onderbroken voor een (rook) pauze van maximaal minuten.
Voordat de partij begint geven (alleen) de spelers (dus niet de arbiter/teller) aan de
wedstrijdleiding aan of zij gebruik willen maken van deze (rook) pauze..

1.

2.

3.

4.

Artikel 6033 - A
Berekening resultaten van voorwedstrijden
Indien voorwedstrijden zijn gespeeld op biljarts kleiner dan 2.30 x 1.15 m worden de in
die voorwedstrijden behaalde algemeen gemiddelden als volgt herberekend; het aantal
gemaakte caramboles wordt met 10% verminderd en door het aantal gebruikte beurten
gedeeld. Het aldus verkregen algemeen gemiddelde wordt toegepast bij de in dit artikel
opgenomen bepalingen.
Bij de berekening om tot de aanwijzing van de deelnemers aan een eindstrijd te komen,
wordt aan de in aanmerking komende deelnemer aan de voorwedstrijden een
rangnummer conform het bepaalde in dit artikel lid 5 toegekend. Bij het toekennen van
rangnummers worden de resultaten buiten beschouwing gelaten van:
a. gedegradeerde en half-gedegradeerde spelers overeenkomstig artikel 6021-C;
b. spelers waarop het bepaalde in artikel 6021-A, lid 4, van toepassing is;
c. gepromoveerde spelers, die:
- ingevolge het bepaalde in artikel 6034, lid 3 en lid 6, geen recht van keuze hebben.
- hebben gekozen voor een direct ingaande promotie, zoals bepaald in artikel 6034,
lid 3 sub a.
Het rangnummer wordt verkregen door optelling van het volgnummer voor het aantal
behaalde partijpunten, zoals bepaald in dit artikel lid 3 en het volgnummer voor het
behaalde algemeen gemiddelde, zoals bepaald in dit artikel lid 4. Aan de totalen van de
beide volgnummers worden dan in oplopende volgorde rangnummers toegekend.
Bepaling volgnummer behaalde partijpunten (kolom 1)
a. Aan de speler die de meeste partijpunten heeft behaald, wordt volgnummer 1
toegekend, aan de speler die op één na de meeste partijpunten heeft behaald, wordt
volgnummer 2 toegekend, enzovoort.
*b. Hebben twee of meer spelers hetzelfde aantal partijpunten behaald, dan wordt hun
eenzelfde volgnummer toegekend. Dit volgnummer wordt dan als volgt vastgesteld:
- te beginnen met het aan de beurt zijnde volgnummer wordt hetzelfde aantal
volgnummers als er spelers met een gelijk aantal partijpunten zijn, bij elkaar
opgeteld;
- de som van de opgetelde volgnummers wordt gedeeld door het aantal spelers
met eenzelfde aantal behaalde partijpunten;
- de uitkomst van de deling is het volgnummer dat vervolgens aan elk van die
spelers wordt toegekend.
Bepaling volgnummer behaald algemeen gemiddelde (kolom 2)
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a.

5.

Aan de speler die het hoogste algemeen gemiddelde heeft behaald, wordt
volgnummer 1 toegekend, aan de speler die het op één na hoogste algemeen
gemiddelde heeft behaald, wordt volgnummer 2 toegekend, enzovoort.
b. Hebben twee of meer spelers hetzelfde algemeen gemiddelde behaald, dan worden
eerst hun algemeen gemiddelden opnieuw berekend, nu tot in vier decimalen
nauwkeurig. Hebben daarna twee of meer spelers nog steeds hetzelfde algemeen
gemiddelde, dan geschiedt de berekening en toekenning van het volgnummer zoals
dat in dit artikel lid 3 voor eenzelfde aantal behaalde partijpunten is omschreven.
Bepaling van het rangnummer (kolom 3)
a. Van elke speler worden de volgnummers van kolom 1 en kolom 2 bij elkaar
opgeteld. Aan de verkregen totalen wordt in oplopende volgorde een rangnummer
toegekend.
b. Aan de hand van de toegekende rangnummers worden de spelers in volgorde op
een lijst geplaatst, de speler met het laagste rangnummer als nummer 1, de speler
met het op één na laagste rangnummer als nummer 2, enzovoort.
c.

Wordt aan twee of meer spelers hetzelfde rangnummer toegekend, dan wordt de
speler met het hoogste algemeen gemiddelde vóór de andere speler(s) geplaatst,
vervolgens de speler met het op één na hoogste algemeen gemiddelde, enzovoort.
Hebben twee of meer spelers hetzelfde algemeen gemiddelde, dan beslist het
hoogste aantal gemaakte caramboles door de betrokken spelers in de
voorwedstrijden in totaal gemaakt. Wordt ook dan nog geen beslissing bereikt, dan
beslist de hoogste serie, zo nodig een of meer steunseries.

d.

Vervolgens worden de deelnemers die zich voor de eindstrijd hebben geplaatst op
volgorde van hun algemeen gemiddelde geplaatst voor de finale.
De speler met het hoogste algemeen gemiddelde als nummer 1, de speler met het
op met het op één na hoogste algemeen gemiddelde, als nummer 2, enzovoort.
Hebben twee of meer spelers hetzelfde algemeen gemiddelde, dan beslist het
hoogst aantal gemaakte caramboles door de betrokken spelers in de
voorwedstrijden in totaal gemaakt. Wordt ook dan nog geen beslissing bereikt, dan
beslist de hoogste serie, zo nodig een of meer steunseries. Als de speler die vorig
seizoen de titel veroverd heeft zich in het direct daarop volgende seizoen weer weet
te plaatsen voor de eindstrijd van dezelfde klasse, dan moet deze speler altijd als
eerste geplaatst worden voor de eindstrijd, ongeacht zijn behaalde algemeen
algemeen gemiddelde in de voorronde.
BEPALINGEN DAMESKAMPIOENSCHAP
Artikel 6033 - B
Berekening resultaten van voorwedstrijden dameskampioenschap

1.

.

De dames die voor de eerste keer deelnemen aan het dameskampioenschap moeten
worden ingeschreven met het hoogste moyenne van de competitie of dat van de P.K.’s
van het vorige seizoen Als echter in het nieuwe seizoen voor haar in de competitie of
P.K.’s een hoger moyenne wordt vastgesteld, dan moet zij met dit moyenne worden
ingeschreven.
Aan de hand van dit moyenne wordt voor haar het aantal te behalen caramboles
vastgesteld. Omdat een dameskampioenschap uit drie onderdelen kan bestaan, te
weten, voorronde, regio finale en de N.B.F. finale, kan een deelnemer dus drie keer
verhoogd worden. Deelnemers kunnen in hetzelfde seizoen nooit verlaagd worden.
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2.

Voor de dames die het direct voorgaande seizoen ook al hebben deelgenomen aan het
dameskampioenschap moeten altijd worden ingeschreven met het moyenne wat zij
behaald hebben in het dameskampioenschap in het direct voorgaande seizoen. - Zij blijven gelden tot het moment dat het algemeen gemiddelde van een speler opnieuw
officieel kan worden vastgesteld, echter maximaal tot en met de twee seizoenen direct
volgend op het seizoen waarin het algemeen gemiddelde van die speler voor het laatst
officieel kon worden vastgesteld. Na de in dit lid genoemde twee seizoenen blijft het
algemeen gemiddelde gehandhaafd, maar wordt als niet-officieel beschouwd.
Aan de hand van dit moyenne wordt voor haar het aantal te behalen caramboles
vastgesteld. Omdat een dameskampioenschap uit drie onderdelen kan bestaan, te
weten, voorronde, regio finale en de N.B.F. finale, kan een deelnemer dus drie keer
verhoogd worden. Deelnemers met een officieel moyenne kunnen in hetzelfde seizoen
nooit verlaagd.
Berekening resultaten van voorwedstrijden dameskampioenschap
1. Indien voorwedstrijden zijn gespeeld op biljarts kleiner dan 2.30 x 1.15 m worden de in
die voorwedstrijden behaalde algemeen procentueel gemiddelden als volgt herberekend;
het aantal gemaakte caramboles wordt met 10% verminderd en door het aantal gebruikte
beurten gedeeld. Het aldus verkregen algemeen procentueel gemiddelde wordt toegepast
bij de in dit artikel opgenomen bepalingen.
2.

3.

4.

Bij de berekening om tot de aanwijzing van de deelnemers aan een eindstrijd te komen,
wordt aan de in aanmerking komende deelnemer aan de voorwedstrijden een
rangnummer conform het bepaalde in dit artikel lid 5 toegekend. .
Het rangnummer wordt verkregen door optelling van het volgnummer voor het aantal
behaalde partijpunten, zoals bepaald in dit artikel lid 3 en het volgnummer voor het
behaalde algemeen procentueel gemiddelde, zoals bepaald in dit artikel lid 4. Aan de
totalen van de beide volgnummers worden dan in oplopende volgorde rangnummers
toegekend.
Bepaling volgnummer behaalde partijpunten (kolom 1)
a. Aan de speler die de meeste partijpunten heeft behaald, wordt volgnummer 1
toegekend, aan de speler die op één na de meeste partijpunten heeft behaald, wordt
volgnummer 2 toegekend, enzovoort.
*b. Hebben twee of meer spelers hetzelfde aantal partijpunten behaald, dan wordt hun
eenzelfde volgnummer toegekend. Dit volgnummer wordt dan als volgt vastgesteld:
- te beginnen met het aan de beurt zijnde volgnummer wordt hetzelfde aantal
volgnummers als er spelers met een gelijk aantal partijpunten zijn, bij elkaar
opgeteld;
- de som van de opgetelde volgnummers wordt gedeeld door het aantal spelers
met eenzelfde aantal behaalde partijpunten;
- de uitkomst van de deling is het volgnummer dat vervolgens aan elk van die
spelers wordt toegekend.
Bepaling volgnummer behaald algemeen procentueel gemiddelde (kolom 2)
a. Aan de speler die het hoogste procentueel gemiddelde heeft behaald, wordt
volgnummer 1 toegekend, aan de speler die het op één na hoogste procentueel
algemeen gemiddelde heeft behaald, wordt volgnummer 2 toegekend, enzovoort.
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b.

5.

Hebben twee of meer spelers hetzelfde algemeen procentueel gemiddelde behaald,
dan worden eerst hun algemeen procentueel gemiddelden opnieuw berekend, nu tot
in vier decimalen nauwkeurig. Hebben daarna twee of meer spelers nog steeds
hetzelfde algemeen gemiddelde, dan geschiedt de berekening en toekenning van
het volgnummer zoals dat in dit artikel lid 3 voor eenzelfde aantal behaalde
partijpunten is omschreven.
Bepaling van het rangnummer (kolom 3)
a. Van elke speler worden de volgnummers van kolom 1 en kolom 2 bij elkaar
opgeteld. Aan de verkregen totalen wordt in oplopende volgorde een rangnummer
toegekend.
b. Aan de hand van de toegekende rangnummers worden de spelers in volgorde op
een lijst geplaatst, de speler met het laagste rangnummer als nummer 1, de speler
met het op één na laagste rangnummer als nummer 2, enzovoort.
c. Wordt aan twee of meer spelers hetzelfde rangnummer toegekend, dan wordt de
speler met het hoogste algemeen procentueel gemiddelde vóór de andere speler(s)
geplaatst, vervolgens de speler met het op één na hoogste algemeen gemiddelde,
enzovoort.
Hebben twee of meer spelers hetzelfde algemeen gemiddelde, dan beslist het
hoogste aantal gemaakte caramboles door de betrokken spelers in de
voorwedstrijden in totaal gemaakt. Wordt ook dan nog geen beslissing bereikt, dan
beslist de hoogste serie, zo nodig een of meer steunseries.
d. op volgorde van hun algemeen procentueel gemiddelde geplaatst voor de finale.
De speler met het hoogste algemeen procentueel gemiddelde als nummer 1, de
speler met het op met het op één na hoogste algemeen procentueel gemiddelde, als
nummer 2, enzovoort.
Hebben twee of meer spelers hetzelfde algemeen procentueel gemiddelde, dan
beslist het procentueel hoogst aantal gemaakte caramboles door de betrokken
spelers in de voorwedstrijden in totaal gemaakt.
Wordt ook dan nog geen beslissing bereikt, dan beslist de procentueel hoogste
serie, zo nodig een of meer steunseries. Als de speler die vorig seizoen de titel
veroverd heeft zich in het direct daarop volgende seizoen weer weet te plaatsen
voor de eindstrijd van dit kampioenschap, dan moet deze speler altijd als eerste
geplaatst worden voor de eindstrijd, ongeacht haar behaalde algemeen procentueel
gemiddelde in de voorronde.

ad artikel 6033, lid 3, sub b
VOORBEELD:
Twee spelers hebben 12 partijpunten, één speler 11 partijpunten, vijf spelers 10 partijpunten en
twee spelers 9 partijpunten.
In totaal gaat het om 10 spelers.
Had elke speler een verschillend aantal partijpunten behaald, dan had de speler met de meeste
partijpunten volgnummer 1 gekregen en de speler met de minste partijpunten volgnummer 10.
Twee spelers met 12 partijpunten, dat betekent dat de volgnummers 1 en 2 moeten
worden toegekend. 1 + 2 = 3 en dat gedeeld door 2 (aantal spelers) = 1½. Beide spelers
krijgen die 1½ als volgnummer.
Een speler met 11 partijpunten. Volgnummer 3 is aan de beurt en dat wordt aan deze
speler toegekend.
Vijf spelers met 10 partijpunten. Dat betekent dat de volgnummers 4,5,6,7 en 8 moeten
worden toegekend. 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = 30 en dat gedeeld door 5 (aantal spelers) = 6. De
vijf spelers krijgen elk die 6 als volgnummer. Men kan ook het hoogste en laagste cijfer bij
elkaar optellen en dan door 2 delen (4 + 8 : 2). Men krijgt dan ook een 6.
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*1.

*2.

*3.

*4.

*5.

6.

Twee spelers met 9 partijpunten. Dat betekent dat de volgnummers 9 en 10 moeten
worden toegekend. 9 + 10 = 19 en dat gedeeld door 2 (aantal spelers) = 9½. Beide
spelers krijgen die 9½ als volgnummer. Bij een gelijk algemeen gemiddelde (zie lid 4, sub
b) wordt op precies dezelfde wijze het volgnummer berekend.
Artikel 6034
Plaatsing in een eindstrijd
Er worden zoveel spelers voor de eindstrijd aangewezen tot het totale aantal
deelnemers, dat aan de eindstrijd moet meedoen, wordt bereikt. Hiervoor komt als eerste
de speler in aanmerking aan wie volgens het bepaalde in artikel 6033, lid 5, het laagste
rangnummer is toegekend, vervolgens de speler aan wie het op een na laagste
rangnummer is toegekend, enzovoort.
Indien een speler in de voorwedstrijden een algemeen gemiddelde behaalt dat gelijk is
aan of hoger dan de maximum algemeen gemiddelde grens van de klasse waarin werd
gespeeld van het desbetreffende kampioenschap, dan mag hij - mits dat algemeen
gemiddelde niet 20% of meer hoger (voor de spelsoorten driebanden en bandstoten 10%
of meer hoger) is dan de maximum algemeen gemiddelde grens van die klasse - kiezen
uit:
a. inschrijven voor het kampioenschap waarnaar hij is gepromoveerd, eventueel voor
een ander kampioenschap, indien zijn promotie hem daartoe het recht verleent, een
en ander mits dat inschrijven nog mogelijk is (direct ingaande promotie);
b. deelnemen aan de regio of NBF eindstrijd van het desbetreffende kampioenschap,
indien hij daarvoor volgens het bepaalde in dit artikel lid 2 in aanmerking komt en het
bepaalde in dit artikel lid 6 op hem niet van toepassing is. De rechten en plichten
aan promotie verbonden worden dan van kracht nadat die eindstrijd is gespeeld
(uitgestelde promotie).
Heeft een speler, na promotie, het recht van keuze, zoals in dit artikel lid 3 omschreven,
en kiest hij voor het deelnemen aan de eindstrijd, dan mag hij in hetzelfde seizoen niet
meer inschrijven voor het kampioenschap waarnaar hij is gepromoveerd, ook al neemt hij
- door welke oorzaak ook - niet aan die eindstrijd deel.
Na beëindiging van zijn voorwedstrijden dient door een speler, indien hij volgens het
bepaalde in dit artikel lid 3 het recht van keuze heeft, direct op het in aanmerking
komende wedstrijdformulier te worden aangegeven welke keus hij maakt. Wenst de
speler in te schrijven voor het kampioenschap waarnaar hij is gepromoveerd, dan dient
hij in de daarvoor in aanmerking komende kolom van het wedstrijdformulier zijn
handtekening te plaatsen. Deze wens dient te worden gevolgd door een inschrijving voor
het kampioenschap, waarnaar hij is gepromoveerd volgens het bepaalde in artikel 6025.
Bedoelde inschrijving dient binnen drie dagen na beëindiging van de desbetreffende
voorwedstrijden te zijn geschied. Plaatst hij zijn handtekening niet dan wordt geacht dat
de speler heeft gekozen voor de mogelijkheid als aangegeven in dit artikel lid 3, sub b.
In afwijking van het bepaalde in dit artikel lid 3 heeft een speler geen keus en gaat zijn
promotie derhalve direct in als:
a. van hem bij de aanvang van het onderdeel van een kampioenschap geen officieel
algemeen gemiddelde, vastgesteld volgens het bepaalde in artikel 6019, lid 2, lid 3
en lid 4, bekend was;
b. hij voor de eerste keer na degradatie deelneemt aan de voorwedstrijden of, indien
geen voorwedstrijden worden gespeeld, voor de eerste keer na degradatie
deelneemt aan de eindstrijd van de klasse waarnaar hij is gedegradeerd.
Nadat het totale aantal deelnemers aan een eindstrijd is aangewezen, worden eveneens aan de hand van de rangnummers en op dezelfde wijze als in dit artikel lid 2

* = zie toelichting WR 7 mei 2008

30

omschreven en met inachtneming van het bepaalde in dit artikel lid 3, lid 5 en lid 6 - drie
spelers als 1e, respectievelijk 2e en 3e reserve aangewezen.
ad artikel 6034, lid 1
Het spelen van voorwedstrijden houdt niet in dat men - zo men daarvoor in aanmerking komt verplicht is aan de eindstrijd deel te nemen. Wil iemand wel aan de voorwedstrijden deelnemen,
maar niet aan de eindstrijd ,dan kan hij dit, door het plaatsen van zijn handtekening, op het
desbetreffende wedstrijdformulier kenbaar maken, dan wel aan de regio wedstrijdleider apart
schriftelijk mededelen.
.
ad artikel 6034, lid 2
De mogelijkheid van kiezen nadat men in de voorwedstrijden boven de maximum algemeen
gemiddelde grens is gekomen, stoelt op de gedachte dat men iemand die voluit speelt niet mag
duperen.
VOORBEELD:
De maximum algemeen gemiddelde grens is 10.00.
Iemand speelt voluit en komt uit op een algemeen gemiddelde van 10.50. Mag hij niet kiezen,
dan mist hij de eindstrijd, maar hij mag wel in de hogere klasse spelen. Iemand speelt
"voorzichtig" en komt uit op 9.95. Hij neemt aan de eindstrijd deel en behaalt daarin een
algemeen gemiddelde van 10.50. Hij mag ook in de hogere klasse spelen. De eerste speler mist
zijn eindstrijd, de tweede "voorzichtige" speler pakt door zijn handelen die eindstrijd mee en
komt uiteindelijk toch ook in diezelfde hogere klasse. In Aanhangsel A worden in de kolom "tot"
de getallen aangegeven om het berekenen van de 10%- of 20%-grens te vereenvoudigen. Let
wel: deze getallen behoren niet tot de klasse die op dezelfde regel wordt genoemd, maar
behoren tot de opvolgende klasse of spelsoort.
VOORBEELD:
de maximum grens van libre-klein vierde klasse is 1.69. Om vast te stellen of de "20%-grens" al
of niet is overschreden is de berekening: 1.70 + 20% = 2.04 eenvoudiger, dan gebruik te maken
van het getal 1.69. Is 2.04 of meer bereikt, dan is het recht op gebruikmaking van de 20%regeling vervallen.
ad artikel 6034, lid 3
Het is het een of het ander na de promotie: kiezen voor direct ingaande promotie of voor
uitgestelde promotie. Proberen (lukt het niet in de eindstrijd te komen, dan maar in de hogere
klasse doorgaan) is niet aanvaardbaar. Daarom dient men tot het volgende seizoen te wachten
als men wel voor de eindstrijd heeft gekozen, ook al blijkt nadien dat men - al dan niet vrijwillig niet aan de eindstrijd kan of wil deelnemen.
ad artikel 6034, lid 4
Zo spoedig mogelijk na het verstrijken van de periode waarin de voorwedstrijden moeten
worden gespeeld, dienen de organisatoren van, en de deelnemers aan de eindstrijd te worden
geïnformeerd. Het is niet aanvaardbaar dat tijd verloren gaat omdat zou moeten worden
gewacht op het bekend worden van de keus van de spelers die in de voorwedstrijden boven de
maximum algemeen gemiddelde grens hebben gespeeld. In veel gevallen ziet een speler dat
resultaat wel aankomen en kan hij zich vooraf beraden over wat hij zal doen. Daarom kan hij zijn
besluit ook direct bekendmaken. Wenst een speler in te schrijven voor het kampioenschap
waarnaar hij is gepromoveerd, dan is het plaatsen van een handtekening op het
wedstrijdformulier niet voldoende voor het deelnemen aan het kampioenschap waarnaar hij is
gepromoveerd. Hij dient altijd in te schrijven voor dat kampioenschap.
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ad artikel 6034, lid 5
Volgens het bepaalde in artikel 6001, lid 3, sub m en sub n bestaat een kampioenschap uit
maximaal twee onderdelen, te weten: een voorwedstrijd en een eindstrijd en volgens het
bepaalde in artikel 6019, lid 2 wordt een officieel algemeen gemiddelde vastgesteld aan de hand
van de resultaten, die een speler heeft behaald in een onderdeel van een kampioenschap.
Er is geen onderscheid tussen zogenaamde "nieuwe" spelers en gedegradeerde spelers. Voor
beiden geldt, dat de 10%-, respectievelijk 20%-regeling na het spelen van voorwedstrijden niet
van toepassing is. Zij hebben derhalve geen recht van keuze.
In de op die voorwedstrijden volgende eindstrijd hebben zij een officieel vastgesteld algemeen
gemiddelde en geldt de 10%-/20%-regeling wel. Zij hebben derhalve nu wel recht van keuze.
Indien geen voorwedstrijden worden gespeeld en een "nieuwe" of een gedegradeerde speler
direct in de eindstrijd van een een regio wordt geplaatst, dan heeft hij nog geen officieel
vastgesteld algemeen gemiddelde, want hij neemt dan voor de eerste keer aan een onderdeel
van een kampioenschap deel. In dit geval geldt de 10%-/20%-regeling niet en heeft hij geen
recht van keuze.

1.

*2.

3.
4.

5

6.

Artikel 6035
Eindstrijd
Indien het aantal deelnemers aan een eindstrijd minder is dan het voor die eindstrijd door
de regio bepaalde aantal, dan kan de regio andere spelers voor dat deelnemen
uitnodigen, totdat het desbetreffende aantal deelnemers is bereikt.
Indien de regio, ingevolge het bepaalde in dit artikel lid 1, andere spelers uitnodigt voor
het deelnemen aan een eindstrijd worden in de eerste plaats spelers uitgenodigd die aan
de voorwedstrijden van hetzelfde kampioenschap hebben deelgenomen en in hetzelfde
seizoen zijn gepromoveerd uit de daaronder liggende klasse(n). Vervolgens komen zij in
aanmerking, die half zijn gedegradeerd, waarbij de speler met het hoogst behaalde
algemeen gemiddelde in die voorwedstrijden als eerste wordt uitgenodigd. Zonodig
kunnen daarna spelers worden uitgenodigd op grond van in hetzelfde seizoen behaalde
resultaten in de direct daaronder liggende klasse. Is het gewenste aantal dan nog niet
bereikt, dan kunnen spelers worden uitgenodigd op grond van behaalde resultaten in
andere spelsoorten.
Geen lid heeft enig recht op een uitnodiging. Worden spelers uitgenodigd dan dient wel
de in dit artikel aangegeven volgorde te worden aangehouden. Een lid die voor het
desbetreffende kampioenschap had kunnen inschrijven, dit echter niet heeft gedaan,
wordt niet uitgenodigd.
Spelers die op uitnodiging aan een eindstrijd deelnemen, kunnen op grond van de door
hen in die eindstrijd behaalde resultaten wel promoveren, maar niet degraderen.
Wordt een eindstrijd begonnen met zes of meer spelers, dan wordt in die eindstrijd een
enkel rooster gespeeld. Wordt een eindstrijd begonnen met vijf of vier spelers, dan wordt
in die eindstrijd een dubbel rooster gespeeld. De regio is bevoegd - incidenteel of
permanent - voor daartoe aangewezen kampioenschappen een andere wijze van spelen
van de partijen voor te schrijven.
Voor de aanvang van een eindstrijd worden de spelers volgens hun algemeen
gemiddelde, dat zij in de voorwedstrijden hebben behaald, gerangschikt Hebben twee of
meer spelers eenzelfde algemeen gemiddelde, ook nadat dit tot in vier decimalen is
berekend, dan bepalen hun hoogste series, zonodig hun steunseries, hun onderlinge
volgorde.
Wordt een reservespeler alsnog als deelnemer aangewezen, dan wordt hij
overeenkomstig zijn algemeen gemiddelde in de voorwedstrijden behaald ingedeeld, ook
al worden daardoor andere deelnemers hoger, of lager geplaatst.
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7.

Voor eindstrijden met acht deelnemers kan het speelrooster worden vastgesteld volgens
het systeem Avé. Voor eindstrijden met acht deelnemers of een willekeurig ander aantal
deelnemers kan het speelrooster worden vastgesteld volgens het systeem De Bruijn.
In Bijlage III wordt een handleiding gegeven voor toepassing van het systeem Avé en in
Bijlage IV wordt een handleiding gegeven voor toepassing van systeem De Bruijn.
*8. De aanvangstijd van elke ronde moet zodanig worden vastgesteld dat een deelnemer
zich gedurende ten minste dertig minuten kan ontspannen.
9. Indien een deelnemer aan een eindstrijd, door welke reden dan ook, een partij niet wil of
kan uitspelen, dan is de wedstrijdleiding van die eindstrijd bevoegd, na verkregen
toestemming van het aangewezen lid van het NBF bestuur, die speler het verder spelen
te ontzeggen.
10. Voor een regio- en/of NBF finale in de spelsoorten driebanden-klein en driebandengroot, die gespeeld wordt met 8 deelnemers, mag de organisatie een beurtenlimiet
van 65 beurten instellen. Als een eindstrijd gespeeld wordt met 6 of minder deelnemers,
dan is het niet toegestaan om een beurtenlimiet in te stellen.
In de voorronde van een driebanden kampioenschap is het niet toegestaan om een
beurtenlimiet in te stellen.
*11. Het klassement van een eindstrijd, waarbij ook de kampioen wordt aangewezen, wordt
als volgt samengesteld:
a. de spelers worden gerangschikt aan de hand van de door hen behaalde
partijpunten. De speler met de meeste partijpunten als nummer 1, de speler met de
op een na meeste partijpunten als nummer 2, enzovoort;
b. de spelers met een gelijk aantal partijpunten worden gerangschikt in volgorde van
het behaalde algemeen gemiddelde, dat zonodig in meer dan vier decimalen wordt
berekend;
c. de spelers waarvoor ingevolge het bepaalde in a en b geen beslissing is bereikt
worden gerangschikt volgens het behaalde hoogste particulier gemiddelde;
d. de spelers voor wie ingevolge het bepaalde onder a, b en c geen beslissing is
bereikt worden gerangschikt naar de hoogste series, zonodig gevolgd door hoogste
steunseries.
e. de spelers waarvoor ingevolge van het bepaalde onder a, b, c en d geen beslissing
is bereikt worden gerangschikt door loting.
ad artikel 6035, lid 2
De voorkeur gaat ernaar uit, om in eerste instantie die spelers uit te nodigen, die in hetzelfde
seizoen zijn gepromoveerd naar de desbetreffende klasse, maar in de voorwedstrijden van de
hogere klasse onder de minimumgrens zijn geëindigd. Van deze spelers is het zeker dat zij nog
twee jaar mogen inschrijven voor de klasse, waarnaar ze gepromoveerd zijn. Dit op grond van
artikel 6021 A lid 4. Van spelers die reeds half gedegradeerd zijn is het daarentegen niet zeker
of zij nog langer dan één jaar in die klasse zullen kunnen deelnemen.
ad artikel 6035, lid 8
Als er bij de aanvang van de laatste ronde nog maar twee titelkandidaten zijn en deze spelen in
die ronde tegen elkaar, dan is het niet prettig als de afsluiting van het kampioenschap (het
uitroepen van de kampioen inbegrepen) moet wachten op de afloop van de partij die op het
andere biljart wordt gespeeld.
Het resultaat van die partij is immers hoofdzakelijk nog maar voor de daarbij betrokken spelers
van belang. Bovendien kan die partij - door felicitaties en luidruchtigheid bij het andere biljart ernstig worden geschaad. Begint de beslissende partij wat later, dan kan men wellicht deze
omstandigheid voorkomen.
ad artikel 6035, lid 10
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VOORBEELDEN
ad sub a: rangschikking volgens de behaalde partijpunten
Speler A 12 partijpunten, algemeen gemiddelde 4.80 1
Speler B 11 partijpunten, algemeen gemiddelde 4.60 2
Speler C 10 partijpunten, algemeen gemiddelde 4.70 3
enzovoort.
ad sub b: twee of meer spelers hebben een gelijk aantal behaalde partijpunten
Speler A 11 partijpunten, algemeen gemiddelde 4.80 1
Speler B 11 partijpunten, algemeen gemiddelde 4.79 2
Speler C 8 partijpunten, algemeen gemiddelde 4.6696 3
Speler D 8 partijpunten, algemeen gemiddelde 4.6693 4
enzovoort
ad sub c: twee of meer spelers hebben een gelijk aantal behaalde partijpunten en ook een
zelfde algemeen gemiddelde
Speler A 14 partijpunten, algemeen gemiddelde 4.80 1
Speler B 11 partijpunten, algemeen gemiddelde 4.3333 2
zijn beste partij met een gemiddelde van 6.00
Speler C 11 partijpunten, algemeen gemiddelde 4.3333 3
zijn beste partij met een gemiddelde van 5.50
Speler D 8 partijpunten, algemeen gemiddelde 4.90 4
enzovoort.
ad sub d: twee of meer spelers hebben een gelijk aantal behaalde partijpunten, een zelfde
algemeen gemiddelde en ook een zelfde particulier gemiddelde
Speler A 12 partijpunten, algemeen gemiddelde 4.83333 1
zijn beste partij met een gemiddelde van 6.00 en zijn hoogste serie 45
Speler B 12 partijpunten, algemeen gemiddelde 4.83333 2
zijn beste partij met een gemiddelde van 6.00 en zijn hoogste serie 40
Speler C 10 partijpunten, algemeen gemiddelde 4.90 3 enzovoort.
Hebben de spelers A en B ook dezelfde hoogste serie, speler A daarbij nog een andere serie
van bij voorbeeld 40 en speler B nog een serie van bij voorbeeld 42, dan wordt speler B boven
speler A geplaatst, omdat zijn steunserie hoger is.
Artikel 6036
Publicatie resultaten
1. Zo spoedig mogelijk publiceert de regio de resultaten behaald in de voorwedstrijden en
eindstrijden van kampioenschappen die onder haar auspiciën zijn gespeeld in de Officiële
Mededelingen. De regio is bevoegd die resultaten tegen het einde van het desbetreffende
seizoen in een of meer publicaties bekend te maken.

1.
2.

Artikel 6037
Deelname aan NBF finale
Tot het deelnemen aan een NBF eindstrijd van een kampioenschap zijn gerechtigd de
spelers die in de overeenkomstige regiokampioenschappen de titel van regiokampioen
hebben behaald.
Is de regiokampioen verhinderd aan de eindstrijd deel te nemen, dan wel uitgesloten van
deelname, dan is de tweede aankomende, eventueel de derde aankomende, enzovoort
van hetzelfde regio kampioenschap gerechtigd aan de NBF eindstrijd deel te nemen.
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1.
2.

1.

2.
3.

HOOFDSTUK IV
SLOTBEPALINGEN PERSOONLIJKE KAMPIOENSCHAPPEN
Artikel 6038
kampioenschappen
Regiobesturen kunnen namens de NBF persoonlijke regiokampioenschappen in de
erkende spelsoorten organiseren, in dit hoofdstuk verder aangeduid met
kampioenschappen.
De winnaar van een kampioenschap verkrijgt de titel van regiokampioen, onder
toevoeging van de aanduiding van het seizoen, de naam van de regio, alsmede van de
spelsoort en klasse waarin die titel wordt behaald.
Artikel 6039
Regiowedstrijdkalender
Tijdig vóór de aanvang van een seizoen stelt een regiobestuur een
regiowedstrijdkalender vast. In deze kalender dienen alle door een regiobestuur
ingestelde en door dat bestuur of een zijner verenigingen te organiseren
kampioenschappen te worden opgenomen.
In de wedstrijdkalender als in dit artikel lid 1 bedoeld, dienen in elk geval de
kampioenschappen als bedoeld in Aanhangsel A van dit reglement te worden
opgenomen.
Regiokampioenschappen mogen geen storende invloed hebben op NBF
kampioenschappen.

Artikel 6040
Organisatie kampioenschappen
*1.
a. Een kampioenschap kan door een regiobestuur zelf worden georganiseerd of de
organisatie kan worden opgedragen aan een onder de regio ressorterende
vereniging;
d. Bij het vaststellen van de datums van eindstrijden dient rekening te worden
gehouden met de datums van de overeenkomstige NBF kampioenschappen, zoals
die door het NBF bestuur zijn vastgesteld.
2. Met toestemming van het regiobestuur mogen kampioenschappen worden gespeeld op
biljarts kleiner dan 2.30 x 1.15 m, echter niet kleiner dan 2.00 x 1.00 m.
*3.

b.
c.

a. Indien voor een kampioenschap minder deelnemers dan het beoogde aantal
hebben
ingeschreven en het regiobestuur door aanvulling tot dat beoogde aantal wil
komen, dienen daarvoor in de eerste plaats spelers, in volgorde van het hoogste
algemeen gemiddelde, te worden uitgenodigd, die in het desbetreffende seizoen
uit de direct daaronder liggende klasse zijn gepromoveerd en geen recht van
keuze hadden als bedoeld in artikel 6034, lid 3. Is het beoogde aantal dan nog
niet bereikt, dan dienen spelers uit deze direct daaronder liggende lagere klasse,
te beginnen met de speler met het hoogste algemeen gemiddelde, te worden
uitgenodigd. Spelers die voor het desbetreffende kampioenschap hadden kunnen
inschrijven en dat, om welke reden dan ook, niet hebben gedaan, worden niet
uitgenodigd.
Een aanvulling van het beoogde aantal kan niet geschieden voor de laagste klasse
van een spelsoort.
Wordt de kampioen of de als afgevaardigde naar het vervolgkampioenschap
aangewezen speler uit een lagere klasse, na te zijn uitgenodigd voor het deelnemen
aan een kampioenschap in een hogere klasse, ook kampioen of aangewezen als

* = zie toelichting WR 7 mei 2008

35

afgevaardigde naar het vervolgkampioenschap van die hogere klasse, dan verliest
die speler daardoor het recht op het deelnemen aan het regio en/of nationale
kampioenschap in die lagere klasse.
* 4. a.
Aan een kampioenschap dienen ten minste vier spelers deel te nemen. De NBF is
bevoegd in overleg met de betrokken regiobesturen maatregelen te treffen, opdat
spelers, komende uit een regio waarin minder dan vier spelers voor een
kampioenschap hebben ingeschreven, aan een door een andere regio te
organiseren kampioenschap kunnen deelnemen;
b.
om in aanmerking te komen voor afvaardiging naar het regio kampioenschap moet
in de eindstrijd minimaal het volgende resultaat worden bereikt:
- vier deelnemers, plaats bij de eerste twee;
- zes deelnemers, plaats bij de eerste drie;
- acht deelnemers, plaats bij de eerste vier;
- regio’s met vier of meer deelnemers hebben recht op een afvaardiging ongeacht
het resultaat.
5. De uitslagen van voorwedstrijden en eindstrijden dienen voor een door de regio
wedstrijdleider bekendgemaakte datum en op een door hem vastgestelde wijze aan de
regio, waaronder de vereniging ressorteert, te worden opgegeven.
Hierbij dient een regio niet alleen op te geven welke speler voor het desbetreffende regio
kampioenschap is aangewezen, maar gelijktijdig ook de gegevens te verstrekken van
een of meer spelers - dit naar gelang de NBF wedstrijdleider dit verlangt - die eventueel
ook voor deelneming in aanmerking kunnen komen.
7. Het regiobestuur kan in voorwedstrijden van persoonlijke regiokampioenschappen van de
laagste klassen een maximaal aantal te spelen beurten vaststellen. Deze bepaling geldt
voor de organisatie van voorwedstrijden en eindstrijden. Wordt een beurtenlimiet
toegepast en heeft de speler die de partij is begonnen het maximale aantal beurten
gespeeld, dan worden voor de tweede speler de ballen in de beginpositie geplaatst voor
de gelijkmakende beurt. Winnaar van de partij is de speler met de meeste caramboles.
Eindigen beide spelers met een gelijk aantal caramboles, dan is er van remise sprake.
ad artikel 6040, lid 1 sub a
Voor het kunnen organiseren van een NBF kampioenschap moet het bestuur van de NBF op tijd
de nodige gegevens in zijn bezit hebben. Die gegevens kunnen pas bekend worden als het
desbetreffende regiokampioenschap is gespeeld. Het is duidelijk dat het regiobestuur ervoor
moet zorgen dat zijn kampioenschappen op datums zijn beëindigd die het in staat stelt de NBF
wedstrijdleider op tijd te informeren.
Doet het regiobestuur dat niet, dan loopt het de kans dat het NBF bestuur moet besluiten de
kampioen of een andere speler van die regio uit te sluiten van het deelnemen aan het
desbetreffende NBF kampioenschap.
ad artikel 6040, lid 4 sub a
Vaak wordt gedacht dat aan een kampioenschap altijd 8 spelers moeten deelnemen. Niets is
minder waar. Het minimum aantal deelnemers is op vier bepaald; het maximum aantal
deelnemers is bij voorkeur acht, maar niet bij reglement vastgelegd.
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Artikel 6041
Overige bepalingen kampioenschappen
1. Voor zover niet anders is bepaald gelden voor regiokampioenschappen de bepalingen
opgenomen in Hoofdstuk III, een en ander voor zover toepassing daarvan mogelijk is.
*2. Heeft een speler in de voorwedstrijden een algemeen gemiddelde behaald dat 20% of
meer hoger (voor de spelsoorten driebanden en bandstoten 10% of meer hoger) is dan
de maximum algemeen gemiddelde grens van het desbetreffende kampioenschap, dan
mag deze speler niet deelnemen aan de eindstrijd van hetzelfde kampioenschap.
Heeft een speler in de voorwedstrijden een algemeen gemiddelde behaald dat hoger is
dan de voor dat kampioenschap vastgestelde maximum algemeen gemiddelde grens en
die overschrijding weliswaar minder dan 20% (voor de spelsoorten driebanden en
bandstoten minder dan 10%) is, doch het bepaalde in artikel 6034, lid 6 op hem van
toepassing is, dan heeft hij evenmin recht op deelneming aan de eindstrijd van dat
kampioenschap.
3. Organiseert een regio geen voorwedstrijden omdat het aantal ingeschreven spelers
gelijk is aan of minder dan het aantal deelnemers aan de desbetreffende eindstrijd,
waardoor deze spelers rechtstreeks in de eindstrijd worden geplaatst, dan zijn de
bepalingen van artikel 6021-C, van toepassing op de resultaten in die eindstrijd behaald.
4. Voor NBF kampioenschappen stelt de NBF een beker en 5 medailles beschikbaar.
Het regiobestuur reikt de prijzen uit op de laatste dag van een eindstrijd.
5. Indien een regiobestuur het noodzakelijk of wenselijk acht van de bepalingen van dit
reglement af te wijken, dan dient het daartoe schriftelijk en gemotiveerd aan de NBF
toestemming te vragen. Indien de NBF geen toestemming wil geven, dan deelt zij aan
het verzoekende regio haar motieven mede. De afwijkende bepalingen mogen niet
ingaan tegen de geest van dit reglement en dienen voor de sluiting van de inschrijving
van het desbetreffende kampioenschap in een officiële regiomededeling bekend te zijn
gemaakt.
ad artikel 6041, lid 2
VOORBEELD berekening:
De minimum algemeen gemiddelde grens van het libre-klein tweede klasse is 2.50. Daarvan
20% is 0.50, totaal 3.00.
Behaalt een speler in de derde klasse een algemeen gemiddelde van 3.00 of hoger, dan mag hij
niet worden afgevaardigd naar het desbetreffende regio kampioenschap.

* 1.

*2.

Artikel 6044
Organisatie kampioenschappen
Een kampioenschap kan door de NBF zelf worden georganiseerd of de organisatie kan
worden opgedragen aan een regio dat onder de NBF ressorteert.
Regiokampioenschappen mogen geen storende invloed hebben op officiële NBF
wedstrijden.
Aan een kampioenschap dienen ten minste vier en ten hoogste zes spelers deel te
nemen. Tijdig voordat de overeenkomstige eindstrijden van de regio-kampioenschappen
worden gespeeld, deelt de NBF zijn regio’s mede hoeveel deelnemers een regio voor
een kampioenschap mag aanwijzen.
In afwijking van het bepaalde in de eerste zin van dit lid kan het NBF bestuur een regio
toestemming verlenen meer dan acht spelers aan een kampioenschap te laten
deelnemen.
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3.
*4.

5.

Indien te weinig deelnemers worden aangewezen en aan het bepaalde in dit artikel lid 3,
eerste alinea, niet kan worden voldaan, wordt een kampioenschap niet per regio, maar in
combinatie met andere regio’s georganiseerd.
Tot het deelnemen aan een kampioenschap is de speler gerechtigd die in hetzelfde
seizoen aan het overeenkomstige regiokampioenschap heeft deelgenomen en door zijn
regiobestuur, overeenkomstig de wijze als in artikel 6040, lid 5, omschreven, aan de NBF
is opgegeven.
Voor het opgeven komt de winnaar van het desbetreffende regiokampioenschap in
aanmerking, ook al is hij (half) gedegradeerd, met inachtneming van het bepaalde in
artikel 6040, lid 3 sub c. Is het in de voorafgaande zin vermelde niet van toepassing, dan
kan het bepaalde in artikel 6040, lid 4, worden toegepast. Kan of mag die winnaar niet
aan het kampioenschap deelnemen, dan komt - onder dezelfde beperkende
voorwaarden - de als tweede, respectievelijk als derde, enzovoort geëindigde speler voor
een aanwijzing in aanmerking.
In afwijking van het bepaalde in dit artikel lid 5 komt niet voor het deelnemen aan een
regiokampioenschap in aanmerking:
a. hij, die in het eerste onderdeel van het overeenkomstige regiokampioenschap een
algemeen gemiddelde heeft behaald dat 20% of meer hoger (voor spelsoorten
driebanden en bandstoten 10% of meer hoger) is, dan de maximum algemeen
gemiddelde grens van het desbetreffende regiokampioenschap;
*b. hij, die in het eerste onderdeel van het overeenkomstige districtskampioenschap een
algemeen gemiddelde heeft behaald dat hoger is, dan de maximum algemeen
gemiddelde grens van het desbetreffende regiokampioenschap indien:
- van hem bij de aanvang van het eerste onderdeel van dat kampioenschap geen
officieel algemeen gemiddelde, vastgesteld volgens het bepaalde in artikel 6019,
lid 2, lid 3 en lid 4, bekend was;
- hij voor de eerste keer na degradatie deelneemt aan het kampioenschap van de
klasse waarnaar hij is gedegradeerd;
c. degene, die in het overeenkomstige regiokampioenschap op biljarts kleiner dan 2.30
x 1.15 m heeft gespeeld en waarop de bepalingen opgenomen in bepaling in sub a
en sub b van dit lid kunnen worden toegepast, nadat zijn algemeen gemiddelde,
overeenkomstig het bepaalde in artikel 6021 A, lid 1, tweede alinea is herberekend.
Spelers, die ondanks het bepaalde in artikel 6041, lid 2 ten onrechte tot een
eindstrijd van een regiokampioenschap werden toegelaten, mogen niet aan het
desbetreffende kampioenschap deelnemen.

ad artikel 6044, lid 1
Wat in artikel 6040, lid 1 voor de regio is bepaald jegens regiokampioenschappen, geldt in
dezelfde mate voor de NBF jegens de NBF kampioenschappen.
ad artikel 6044, lid 4
Met de tekst "kan of mag die winnaar niet aan het kampioenschap deelnemen,"wordt in dit
artikel uitsluitend bedoeld:
het overschrijden van de maximale algemeen gemiddelde grens, eventueel verhoogd door
toepassing van de 10%- of 20%-regeling.
Indien op de winnaar of op een andere aangewezen deelnemer het bepaalde in artikel 6021-C,
lid 5 (degradatie) van toepassing is, wordt inschrijving voor het vervolgkampioenschap niet
verhinderd.

* = zie toelichting WR 7 mei 2008

38

ad artikel 6044, lid 5 sub b
Worden geen voorwedstrijden gespeeld dan is het gestelde in sub a en sub b van dit artikel van
toepassing in de eindstrijd.

1.
2.

3.

Artikel 6076
Inwerkingtreding van dit reglement
Dit Wedstrijdreglement (WR) is inwerking getreden per 16 april 2004 en voor het laatst
aangepast per 14 oktober 2008.
Wijzigingen op dit reglement treden in werking op de daarbij bekend te maken datum en
nadat deze wijzigingen in de "Officiële Mededelingen" zijn gepubliceerd. Het op deze
wijze bekend maken is niet noodzakelijk als een wijziging wordt opgenomen in een nieuw
Wedstrijdreglement of in een officieel wijzigingsblad op het WR.
Eerder uitgegeven wedstrijdreglementen, alsmede de wijzigingen daarop, zijn door de
inwerkingtreding van dit WR ongeldig geworden.
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AANHANGSEL A
OMSCHRIJVING PERSOONLIJKE KAMPIOENSCHAPPEN
De minimum algemeen gemiddelde grenzen worden in de kolom vermeld * waarboven staat:
van. Met het behalen van het in de kolom "tot" vermelde algemeen gemiddelde is de maximum
grens van die klasse overschreden.
1. Door het NBF bestuur zijn de volgende kampioenschappen ingesteld:
nr. spelsoort

klasse

algemeen gemiddelde
grens
van

partijlengte in
caramboles

tot

1 libre-klein

zesde

0,15

1,00

30

2 libre-klein

vijfde

1,00

1,50

40

3 libre-klein

vierde

1,50

2,00

60

4 libre-klein

derde

2,00

3,00

80

5 libre-klein

tweede

3,00

4,00

100

6 libre-klein

eerste

4,00

6,00

120

7 libre-klein

hoofd

6,00

10,00

150

8 libre-klein

dames

0,25

3,99

handicap

9 bandstoten-klein

vijfde

0,00

0,75

25

10 bandstoten-klein

vierde

0,75

1,25

35

11 bandstoten-klein

derde

1,25

1,75

45

12 bandstoten-klein

tweede

1,75

2,50

55

13 bandstoten-klein

eerste

2,50

3,50

70

14 driebanden-klein

derde

0,25

0,40

20

15 driebanden-klein

tweede

0,40

0,55

25

16 driebanden-klein

eerste

0,55

0,75

30

17 driebanden-klein

hoofd

0,75

1,00

40

18 driebanden-groot

derde

0,30

0,45

20

19 Driebanden-groot

tweede

0,45

0,60

25
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BIJLAGE III
SYSTEEM AVE
Het systeem Avé wordt alleen toegepast bij een eindstrijd met acht deelnemers. In dit systeem
past niet de bepaling dat clubgenoten of spelers uit een zelfde regio in de eerste ronde tegen
elkaar moeten spelen. Gebeurt dat toch, dan komt dit alleen door de plaatsingscijfers van die
spelers.
Het principe van dit systeem is dat bij de vaststelling van de partijen van een ronde elke keer
opnieuw - na het samenstellen van een tussenklassement - wordt nagegaan, tegen welke
zwakste
speler, tegen wie hij nog niet heeft gespeeld, de nummer 1 van dat tussenklassement moet
spelen.
Is die partij aangewezen, dan geschiedt hetzelfde voor de nummer 2. Deze speelt tegen de
zwakste speler die hij nog niet heeft ontmoet. Met inachtneming van hetzelfde principe worden
de partijen van de nummers 3 en 4 vastgesteld.
Het kan noodzakelijk zijn dat van dit principe moet worden afgeweken, bij voorbeeld, omdat er
anders een partij overblijft voor spelers die al tegen elkaar hebben gespeeld.
Om het maken van fouten te voorkomen dient men een tabel te maken waarin wordt
aangegeven welke partijen al in het speelrooster zijn opgenomen.
Eventueel kan men daarvoor ook een andere methode gebruiken.
VOORBEELD toepassing van het systeem Avé met 8 deelnemers.
In dit voorbeeld zijn de waardoor de rangschikking voor
aanvangmoyennes: de eerste ronde is:
speler A 3.03 1. speler D 3.98 x
speler B 3.68 2. speler G 3.78
speler C 3.25 3. speler B 3.68
speler D 3.98 4. speler E 3.50
speler E 3.50 5. speler F 3.29
speler F 3.29 6. speler C 3.25
speler G 3.78 7. speler A 3.035 xx
speler H 3.03 8. speler H 3.032 xx
x neemt de kampioen van het voorafgaande seizoen deel, dan wordt die altijd in de eerste ronde
als nummer 1 geplaatst.
xx ingevolge het bepaalde in artikel 135, lid 5.
Op basis van het principe van de sterkste tegen de zwakste, de op één na sterkste tegen de op
één na zwakste, wordt de eerste ronde als volgt vastgesteld: D-H (1-8), G-A (2-7), B-C (3-6) en
E-F (4-5).
Stand na de Indeling partijen van de 2e ronde
1e ronde
1. D 1 tegen 8 (D-H) is al gespeeld, daarom tegen
2. A de daaropvolgende zwakste D-G
3. E 2 tegen de zwakste A-H
4. B 3 tegen 6 (E-F) is al gespeeld, daarom E-C
5. C en dan blijft over B-F
6. F
7. G
8. H
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Stand na de Indeling partijen van de 3e ronde
2e ronde
1. D 1 tegen 8 is al gespeeld, daarom tegen 7 D-F
2. A 2 tegen 8 is al gespeeld, tegen 7 kan niet
3. B (F speelt al tegen D), tegen 6 is al gespeeld,
4. C dan de daaropvolgende zwakste speler A-E
5. E 3 tegen de zwakste, dus B-H
6. G en dan blijft over C-G
7. F
8. H
Stand na de Indeling partijen van de 4e ronde
3e ronde
1. D De indeling geschiedt opnieuw door na te gaan
2. A welke speler voor 1 (D) de zwakste is tegen wie
3. C hij nog niet heeft gespeeld.
4. B In dit voorbeeld heeft hij al tegen G, H, en F
5. E gespeeld, dus D speelt tegen E.
6. G A heeft als zwakste speler nu F,
7. H voor C is dat H en
8. F voor B blijft de partij tegen G over.
Elke keer opnieuw wordt het principe toegepast: de sterkste tegen de zwakste tegen wie hij nog
niet heeft gespeeld, dan de op een na sterkste tegen de zwakste speler uit de rij die is
overgebleven nadat de 1e partij is ingedeeld, enz. Zou de 4e partij niet kunnen worden
ingedeeld omdat er 2 spelers overblijven die al tegen elkaar hebben gespeeld, dan moet de
nummer 3 (eventueel de nummer 2) niet tegen de zwakste van dat moment spelen, maar tegen
de volgende (een plaats hoger) in dat tussenklassement.
Controleert men na de indeling van de 4e ronde de hiervoor bedoelde tabel, dan ziet men dat bij
speler D de cijfers 1,2,3 en 4 zijn ingevuld en nog openstaan de partijen tegen B,C en A. Ook bij
de andere spelers moeten de cijfers 1 t/m 4 zijn ingevuld, anders is er een fout gemaakt.
Zijn de partijen van de VIERDE ronde vastgesteld, dan dienen tijdens het spelen van de vierde
ronde, doch beslist voor aanvang van de vijfde ronde, de partijen voor de vijfde, de zesde en de
zevende ronde te worden vastgesteld.
Tijdens het spelen van de vierde ronde heeft de wedstrijdleiding voldoende tijd om dit werkje
nauwkeurig te verrichten. Het verdient aanbeveling nadat het tussenklassement na de vierde
ronde is opgemaakt, te controleren of er nog aanpassingen noodzakelijk zijn van de drie
ingedeelde ronden. Dit kan met name het geval zijn indien (tweemaal) vier dezelfde spelers
elkaar in de resterende drie ronden ontmoeten; het kan betekenen dat er twee partijen van vier
spelers van ronde moeten worden gewisseld.
In welke volgorde de partijen van de 5e, 6e en 7e ronde moeten worden gespeeld, is
afhankelijk van de resultaten die de titelkandidaten behalen. Indien mogelijk, moeten de
nummers 1 en 2 in de laatste ronde tegen elkaar spelen.
Laat men dit na, dan is de kans groot dat - ook niet door verschuiving - de partijen van de 6e en
7e ronde niet goed kunnen worden ingedeeld. Het gevolg kan zijn dat een speler in de 6e ronde
twee partijen achter elkaar moet spelen en in de 7e ronde is uitgespeeld en dat een andere
speler in de 6e ronde niet kan spelen en dan in de 7e ronde twee partijen achter elkaar moet
spelen. Door het vaststellen van de resterende drie ronden wordt deze onregelmatigheid
voorkomen.
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BIJLAGE IV
SYSTEEM DE BRUIJN
De deelnemers aan een eindstrijd worden overeenkomstig artikel 6035 lid 5 WR ingedeeld en
krijgen derhalve een plaatsingscijfer toegekend. Dit plaatsingscijfer blijft onverbrekelijk
verbonden aan de naam van de speler. Indien de kampioen van het direct voorafgaande
seizoen deelneemt krijgt hij het cijfer 1 toegewezen, ook al is zijn algemeen gemiddelde lager
dan een of meer andere deelnemers. Vervolgens wordt aan de deelnemer met het hoogste
algemeen gemiddelde het cijfer 2 toegewezen, aan de deelnemer met het op één na hoogste
algemeen gemiddelde het cijfer 3, enzovoort, totdat aan alle deelnemers (in volgorde van het
plaatsingsgemiddelde) een opvolgend cijfer is toegewezen.
Onderstaande uitleg is gebaseerd op een eindstrijd met acht deelnemers, maar andere
aantallen zijn uiteraard ook mogelijk.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De eerste ronde wordt altijd als volgt vastgesteld:
1 tegen 8; 2 tegen 7; 3 tegen 6 en 4 tegen 5, zoals dat ook bij het Systeem Avé geschiedt.
De volgende zes ronden worden vastgesteld onder de letters A tot en met F, waaraan weer
onverbrekelijk de volgende partijen zijn verbonden:
in (tweede) ronde A speelt: 4 tegen 6, 3 tegen 5, 2 tegen 8 en 1 tegen 7;
in (derde) ronde B speelt: 4 tegen 7, 3 tegen 8, 2 tegen 5 en 1 tegen 6;
in (vierde) ronde C speelt: 4 tegen 8, 3 tegen 7, 2 tegen 6 en 1 tegen 5;
in (vijfde) ronde D speelt: 6 tegen 7, 5 tegen 8, 2 tegen 3 en 1 tegen 4;
in (zesde) ronde E speelt: 6 tegen 8, 5 tegen 7, 2 tegen 4 en 1 tegen 3;
in (laatste) ronde F speelt: 7 tegen 8, 5 tegen 6, 3 tegen 4 en 1 tegen 2.
Het plaatsingscijfer 1 blijft gedurende het gehele kampioenschap gekoppeld aan speler Anton
(zie voorbeeld) en het nummer 2 aan Bernard, enzovoort.
In een eindstrijd met een oneven aantal deelnemers is altijd de hoogstgeplaatste deelnemer vrij.
In het hierna volgend voorbeeld is dat in de eerste ronde - indien sprake zou zijn van een
oneven aantal deelnemers - speler A.
In de volgende ronden is dat steeds de speler die als hoogste geplaatst is in het
tussenklassement, voor zover hij nog niet eerder was vrijgesteld.
VOORBEELD I:
Indeling van de deelnemers aan de eindstrijd van het regio libre-klein hoofdklasse:
1. Anton (kampioen vorig jaar) 10.20 5. Eduard 8.85
2. Bernard 9.65 6. Ferdinand 8.05
3. Cornelis 9.20 7. Gerard 7.45
4. Dirk 8.90 8. Hendrik 7.21
De partijen voor de eerste ronde zijn als volgt vastgesteld:
Dirk tegen Eduard; Cornelis tegen Ferdinand, Bernard tegen Gerard en Anton tegen Hendrik.
Na deze ronde wordt de stand opgemaakt.
De nu als eerste geplaatste moet tegen de thans laagst geplaatste speler spelen waartegen hij
nog niet heeft gespeeld.
In het Systeem De Bruijn wordt uitsluitend rekening gehouden met de speler, die in het
klassement na elke ronde de hoogst geplaatste is.
Door geen rekening te houden met de overige deelnemers bij het indelen van de partijen voor
de volgende ronden, worden de werkzaamheden voor de wedstrijdleiding aanmerkelijk
vereenvoudigd en kan onmiddellijk worden vervolgd met de volgende ronde.
Er ontstaat dus geen vertraging omdat de partijen voor de volgende ronde nog moeten worden
vastgesteld.
Derhalve kunnen de namen van de spelers reeds tevoren (thuis op zijn gemak) door de
wedstrijdleider aan elkaar worden gekoppeld.
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Het tijdstip waarop een ronde met alle vier reeds tevoren onverbrekelijk aan elkaar verbonden
partijen moeten worden gespeeld wordt altijd bepaald door de hoogst geplaatste speler van het
klassement, dat na elke ronde is vastgesteld.
Dit speelschema is voor elk toernooi vooraf definitief vastgesteld. Hieraan mag niets worden
veranderd. Op welke dag of avond en/of op welk uur de desbetreffende gehele ronde moet
worden gespeeld, is afhankelijk van het plaatsingscijfer van de speler, die na elke ronde het
klassement aanvoert. Het Systeem De Bruijn gaat uit van het "plaatsingscijfer", dat weer
gekoppeld is aan het algemeen gemiddelde waarmee aan het kampioenschap werd begonnen
(plaatsingsgemiddelde). Wanneer de regerend kampioen deelneemt, dan wordt hij altijd als
eerste geplaatst ook al heeft hij een lager plaatsingsgemiddelde dan (één van) de overige
deelnemers.
Reserve
Mocht het noodzakelijk blijken, dat een invaller moet worden toegevoegd, dan wordt deze
overeenkomstig zijn plaatsingsgemiddelde ingedeeld, waarbij zonodig de reeds toegewezen
plaatsingscijfers van de andere deelnemers moeten worden gewijzigd.
VOORBEELD II
Wanneer Anton na de 1e ronde bovenaan staat, dan moet hij in de volgende ronde tegen de
laagst geplaatste speler waartegen hij nog niet heeft gespeeld. Cornelis blijkt (bijvoorbeeld)
onderaan te staan, dus we zoeken in bovenstaande schema de ronde waarin voorkomt:
1 tegen 3 (of omgekeerd natuurlijk: 3 tegen 1).
Dat is ronde "E". Dat betekent, dat nu de GEHELE ronde "E" gespeeld moet worden!
Na deze ronde wordt weer de stand opgemaakt en begint dezelfde procedure opnieuw om vast
te stellen wie elkaar in de derde ronde ontmoeten. Dit gaat net zo lang door tot alle zes ronden
van bovenstaand schema zijn gespeeld.
Er mag geen partij apart uit een ronde gespeeld worden !
Uiteraard is het principe ook toe te passen bij toernooien met meer of minder deelnemers.
Daarbij dienen slechts de getallen te worden aangepast.
De grote voordelen van dit systeem zijn onder andere:
- de wedstrijdleiding behoeft tussen de ronden geen moeilijke (en daardoor vaak foutieve
en langdurige) ronde-indelingen te maken;
- zonodig kan onmiddellijk worden vervolgd met een volgende ronde en zijn de vaak zeer
hinderlijke wachttijden overbodig!
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