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ART.  1 Op dit reglement zijn voor zover mogelijk de bepalingen van de statuten en het 

huishoudelijk reglement van toepassing. 

 
ART.  2 Samenstelling / opgave teams: 

Er wordt aan de competitie deelgenomen per team. Een 

team mag bestaat uit maximaal 6 spelers / speelsters.  

Voor aanvang van de competitie zal per circulaire bekend zijn gemaakt, hoe de zestallen 

zijn samengesteld. 

De samenstelling van een team, zoals officieel is opgegeven voor de inschrijfdatum van de 

competitie, kan alleen met speciale toestemming van het hoofdbestuur worden gewijzigd. 

 
ART.  3 Opgave spelers/speelsters: 

Het is voor een vereniging slechts mogelijk om nieuwe spelers op te geven tot 

halverwege de competitie inclusief 1e ronde bekercompetitie  

Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen, na overleg met het bestuur van de B.B.C., is 

het mogelijk na de eerste helft van de competitie inclusief 1e ronde bekercompetitie 

nog spelers op te geven. 

Wanneer een lid van een vereniging twee opeenvolgende jaren niet zijn 4 partijen heeft gespeeld, 

wordt hij/zij automatisch het jaar erop als nieuw lid beschouwt. 

Hij/zij begint met het laatste vastgestelde moyenne en de daarbij behorende caramboles. Daarna 

geldt automatisch ART 4. 

NB. Het is een speler/speelster niet toegestaan om in 1 seizoen 

voor twee verschillende verenigingen uit te komen. 

 
ART.  4 Nieuwe spelers/speelsters: 

Het gemiddelde van nieuwe spelers/speelsters zal na 2 en 4 competitie en/of beker 

partijen en tevens na het einde van de 1e competitiehelft inclusief 1e ronde 

bekerwedstrijden worden herzien. Bij de herziening na de 4e wedstrijd wordt het 

gemiddelde berekend over de 4 wedstrijden. 

Bij een verhoging van 20% of meer van het opgegeven moyenne of van het, na 4 partijen 

herziende hogere moyenne zal de desbetreffende speler/speelster worden bestraft 

met aftrek van 50% van de behaalde partijpunten van de partijen waarin daadwerkelijk 20% 

of meer boven het moyenne is gespeeld. Deze straf geldt alleen bij 

gewonnen of gelijkgespeelde partijen. 

Spelers/speelsters die een hoger moyenne toegekend hebben gekregen i.v.m. het minimum 

van de afdeling waarin ze spelen worden op dit toegekende moyenne beoordeeld 

N.B. Nieuwe spelers/speelsters mogen tijdens de wedstrijd waarin men zijn/haar  

2e partij gaat spelen geen dubbele partij spelen. 

                   De speler/speelster mag pas zijn/haar 3e/5e partij spelen als het nieuwe moyenne officieel  
bekend gemaakt is. 

De competitieleider moet eerst in staat worden gesteld om dat nieuwe moyenne te berekenen Bij 

overtreding hiervan worden de behaalde wedstrijdpunten in mindering gebracht. 

 
ART.  5 Te maken caramboles: 

Het maximum en minimum aantal te maken caramboles per afdeling zal voor aanvang van 

het nieuwe speelseizoen door het bestuur worden vastgesteld. 

 
ART.  6 Speelvolgorde spelers: 

Een team speelt in volgorde van moyenne; d.w.z. de speler/speelster met het hoogste 

moyenne begint, daarna aflopend. Men kan hier van afwijken in onderling overleg. 

Als men er niet uitkomt bepaald de thuisvereniging de volgorde 

 
ART.  7 Aantal spelers: 

Het minimum aantal vaste spelers, welke er nodig zijn om een wedstrijd door te kunnen 

laten gaan, moet 2 bedragen. Deze vaste spelers moeten van het oorspronkelijk opgegeven 

team zijn.  

Het team dat niet aan deze voorwaarden voldoet, wordt bestraft met 20 verliespunten. 



Tevens moet de wedstrijd op een later tijdstip worden overgespeeld. 

ART.  8 Dubbele partij: 

Als een team niet compleet is, moet er door 1 of in het uiterste geval door 2 vaste spelers/ 

speelsters een extra partij worden gespeeld, waarbij hun te maken caramboles met 10% 

wordt verhoogt. Dit wordt altijd naar boven afgerond. 

D.w.z. speler A = normaal 31 caramboles + 10% (3,1) =  35 caramboles!!! 
 

ART.  9 Reserve spelers: 

In een competitiewedstrijd mogen maximaal 2 reserve spelers aan een team worden 

toegevoegd. 

Als reserves worden beschouwd: algemene reserves en spelers uit een team uit alle afdelingen 

Reserve spelers moeten wel minimaal het minimum van de afdeling spelen waarin ze invallen. 

Indien blijkt dat een reserve speler niet gerechtigd was om aan een wedstrijd deel te nemen, 

Zullen de door hem/haar behaalde punten in mindering worden gebracht op het eindresultaat 

 

ART.10 Meerdere wedstrijden: 

Het is een speler/speelster niet toegestaan om op 1 wedstrijddag als actief speler in 

meerdere teams uit te komen. Bij overtreding van deze regel zullen de door hem/haar 

behaalde punten bij de betrokken teams in mindering worden gebracht. 

Een team mag op de wedstrijddag alleen de officieel vastgestelde wedstrijd spelen. 

Overtredingen zullen worden bestraft met 20 verliespunten per wedstrijd voor het betreffende 

team en de wedstrijden zullen worden overgespeeld. 

 
ART.11 Aanvang/doorgang wedstrijden: 

Alle wedstrijden beginnen om 19.30 uur. 

Indien om 20.00 uur van Eén van de verenigingen geen speler aanwezig is, zal de eerste 

partij als verloren worden beschouwd, waarbij opgemerkt dient te worden, dat hetzelfde 

geldt voor elke volgende partij die na 20.00 uur niet gespeeld kan worden. 

Tussen de eerste en de volgende partij dient men een tussentijd van 45 min. in acht te 

nemen. Als om 21.00 uur nog geen speler van de desbetreffende vereniging aanwezig is, 

hoeft het aanwezige team niet langer op hun komst te wachten en treed ART. 12 in werking. 

Is bij een wedstrijd van een team slechts één speler aanwezig, dan moet met het spelen 

van de wedstrijd worden begonnen. De speler is verplicht als er na deze partij nog geen 

andere teamleden zijn verschenen, zijn/haar 2e partij 10% meer caramboles te maken. 

Dit geldt alleen voor spelers/speelsters die aan ART.8 voldoen. De dubbele partij moet 

gespeeld worden tegen de hoogste tegenstander. 

Men is verplicht om te dobbelen wie er een dubbele partij speelt 

Als om 21.00 uur geen andere speler van de vereniging aanwezig is geldt Art.12. 
 

ART.12 Geen doorgang van wedstrijden zonder afmelding: 

Als een wedstrijd geen doorgang kan vinden omdat één der verenigingen zonder kennisgeving 

niet komt opdagen, zal de desbetreffende vereniging 20 winstpunten in mindering worden 

gebracht. De wedstrijd zal opnieuw worden vastgesteld door de verenigingen in de zelfde week, 

komen die er niet uit dan zal de competitieleider de wedstrijd opnieuw vaststellen. Men dient wel 

melding te maken bij de competitieleider dat de wedstrijd op een andere datum gespeeld wordt 

Mocht deze tweede wedstrijd, door toedoen van dezelfde vereniging, eveneens geen doorgang 

vinden, dan zal het bestuur een reglementaire nederlaag van 40 - 0, 1e afdeling 30-0 voor dat 

team vaststellen.  

 
ART.13 Uitstellen wedstrijden: 

Wanneer een wedstrijd geen doorgang kan vinden, moet de vereniging die uitstelt, dit melden 

bij zowel de tegenpartij als bij de competitieleider. De verenigingen dienen in onderling overleg 

zelf een nieuwe datum vast te stellen. Voor de 1e helft van de competitie geldt dat de 

uitgestelde wedstrijd voor aanvang van de beker gespeeld is. Voor de 2e competitie helft dient 

deze gespeeld te zijn voordat de laatste 2 competitierondes aanvangen. Verzoek om uitstel 

moet minstens 1 dag voor de vastgestelde datum worden gedaan en wel uiterlijk om 19.00 uur. 

Wanneer het uitstel na 19.00 uur gemeld wordt bij de wedstrijdleider en tegenpartij zal de 



competitieleider i.o.m. het bestuur de voortgang van de wedstrijd gaan bekijken en een 

passende maatregel nemen. Voldoet men hier niet aan dan treed ART.12 in werking. Tevens is 

men verplicht om alsnog een wedstrijd- formulier op te sturen met daarop de reden van 

afmelding vermeldt.  

Elk team mag een bepaalde wedstrijd slechts éénmaal uitstellen, anders ART.12. De 

wedstrijden uit de laatste 2 competitieronden mogen niet worden uitgesteld. Het team dat niet 

kan spelen zal worden bestraft met een 40-0, 1e afd. 30-0, nederlaag. 

 

ART.14 Onregelmatigheden / protesten: 

Indien er tijdens een wedstrijd zich onregelmatigheden voordoen, zal men de wedstrijd 

(onder bekendmaking van het protest) ten einde spelen en op het wedstrijdformulier de 

reden van protest vermelden. De betrokken verenigingen dienen binnen 4 dagen schriftelijk 

een nadere uitleg aan de secretaris van de B.B.C. te doen toekomen. Het bestuur en de 

competitieleider zullen deze zaak nader onderzoeken en vervolgens een bindende uitspraak 

doen. 
 

ART.15 Terugtrekken teams: 

Een vereniging dat een team uit de competitie terugtrekt, na sluitingsdatum van opgave van 

een nieuw seizoen, wordt bestraft met een geldboete van € 50,= 

Als een team zich terugtrekt uit de lopende competitie vervallen alle behaalde resultaten. 

 
ART.16 Te maken caramboles: 

Voor iedere speler van de B.B.C. wordt aan de hand van zijn moyenne het aantal te maken 

caramboles bepaald. De berekening is als volgt: 

36 x het moyenne Het minimum moyenne is 0,50 d.w.z. 18 caramboles, het maximum is 
vastgesteld op 8.33 d.w.z. 300 caramboles  
 

ART.17 Gedrag tijdens wedstrijden: 

De ontvangende vereniging is verplicht zoveel mogelijk te zorgen dat het rustig is in het 

speellokaal. Tevens is zij verantwoordelijk voor de orde en de organisatie van de avond. 

Het is spelers niet toegestaan om tijdens de wedstrijd te gaan kaarten, dobbelen of op 

een gokkast te spelen. Tussen de partijen een pauze van 5 minuten b.v om te roken 

 
ART.18·Puntentelling: 

Voor iedere gewonnen partij worden 10 punten toegekend, tenzij de speler zijn/haar partij 

uitmaakt in 30 beurten of minder, dan krijgt men twee extra punten. Dit geld ook bij gelijk 

spel. Voor een verloren partij krijgt men 0 tot 9 punten, afhankelijk van de gemaakte 

caramboles. 

 
ART.19 Mededelingen betreffende de competitie: 

Mededelingen over speeldata, wijzigingen van moyenne of andere belangrijke informatie, 

zullen wekelijks d.m.v. mededelingenbladen op de website van de BBC of via de mail aan de 

contactpersoon van de vereniging worden doorgegeven. Deze is verplicht het desbetreffende 

team c.q. speler hiervan z.s.m., voor aanvang van de volgende wedstrijd, op de hoogte te 

brengen. 

Het niet opvolgen hiervan zal reglementair worden bestraft. 

 
ART.20 Herziening spelers: 

Nadat alle competitiewedstrijden zijn gespeeld of reglementair zijn afgehandeld wordt van 

iedere speler het eindmoyenne berekend. Dit wordt bekend gemaakt op de feestavond. 

N.B. Leden kunnen in moyenne max. 20% zakken. 

De vaste spelers van een team, die aan het einde van het seizoen zijn/haar moyenne het 

meest heeft verbeterd, komt in aanmerking voor een persoonlijke prijs, mits hij/zij 

minimaal de helft van de te spelen competitiewedstrijden heeft meegedaan. Deze wordt in 

alle afdelingen uitgereikt. Uitgesloten zijn nieuwe spelers en reserve spelers. 

Let op!! Voor alle spelers die aan het eind van het seizoen geen 2 competitiepartijen hebben 

gespeeld zullen niet worden herzien. 



 
 
 
 
ART.21·Wedstrijdformulieren: 

De thuisspelende vereniging is verplicht van ieder wedstrijd een wedstrijdformulier in te vullen 

en dit binnen 24 uur na het spelen van de wedstrijd op www.biljartpoint.nl in te vullen. 

Beide partijen moeten het wedstrijdformulier controleren en ondertekenen. (D.w.z. niet alleen 

de behaalde punten maar ook de beurten en caramboles). De wedstrijdformulieren dienen 

zaterdagmiddag om 12.00 uur op biljartpoint te staan of per email in het bezit te zijn van de 

competitieleider. Bij het niet nakomen volgen er 10 strafpunten voor het thuis spelende team. 

Indien blijkt dat iemand bewust het formulier manipuleert of onjuiste gegevens invult, kan 

deze door het hoofdbestuur van de B.B.C. worden geschorst, of in het uiterste geval worden 

geroyeerd als lid van de B.B.C. 

 

ART.22 Poedelgelden: 

Ieder speler betaald per gespeelde wedstrijd een vastgesteld bedrag, het zogenaamde 

poedelgeld. De hoogte van dit poedelgeld zal jaarlijks op de ledenvergadering voor aanvang 

van de competitie worden bepaald. Het geld zal door de thuisspelende vereniging worden 

geïnd en tijdens het speelseizoen in 2 gedeelten worden afdragen aan de penningmeester van 

de B.B.C. 

 
ART.23 Uitreiking prijzen: 

Na beëindiging van de competitie zullen de nummers 1,2 en 3 van elke afdeling een prijs 

krijgen uitgereikt op de jaarlijks te houden feestavond, of tijdens de bekerfinale. 

 
ART.24 Het biljart: 

Iedere vereniging is verplicht er voor te zorgen, dat het biljart schoon en zo goed mogelijk te 
bespelen is. Tevens dient het “entree” driehoekje van 17cm. te zijn aangebracht. 

Bij nalatigheid kan men hiervan melding maken op het wedstrijdformulier of via de mail of app 
naar de competitieleider. 

 
ART.25 Begin wedstrijd: 

De bezoekende partij stoot altijd af. 

 
ART.26 Afstoot / vastliggende bal: 

Bij elke afstoot (gelijkmakende beurt, na uitspringende of vastliggende bal) zal, nadat de arbiter 

alle ballen opnieuw heeft opgezet, altijd van de rode bal moeten worden gespeeld. 

Bij een vastliggende bal heeft de speler/speelster de keuze uit: 

A > Opnieuw opzetten van alle ballen 

B > Van de andere bal spelen 

C > Los van de band spelen 

 
ART.27·Speelfouten: 

A > Het aanraken van de ballen met de hand of een kledingstuk 

B > Enig voorwerp op de ballen laten vallen 

C > De speelbal stoten voordat alle ballen stilliggen 

D > Het niet met één voet de vloer raken tijdens het stoten 

E > Spelen met de bal van de tegenstander of met de rode bal 

F > Het doen uitspringen van één van de ballen 

 
ART.28·Arbiter: 

Bij iedere partij zal een arbiter aanwezig zijn en van iedere deelnemende vereniging een 

schrijver. Bij voorkeur verzorgd de thuisspelende vereniging deze handelingen. 

A > De arbiter moet lid zijn van de B.B.C.  

B > Een arbiter mag niet gelijktijdig als arbiter en schrijver optreden. 

C > De arbiter telt luid en duidelijk verstaanbaar de gemaakte caramboles en meldt aan het einde 

van de serie de gemaakte caramboles met vermelding van de naam van de 

http://www.biljartpoint.nl/


speler/speelster. Als de arbiter hieraan geen gevolg geeft mogen de spelers/speelsters 

hem/haar hierop opmerkzaam maken en verlangen dit alsnog te doen. 

D > Het is de arbiter of één van de aanwezige personen verboden door gebaren of gezegden 

aanwijzingen te geven aan één van de spelers. 

E > Het is de arbiter verboden een speler/speelster opmerkzaam te maken op enige fout, die 

deze op het punt staat te begaan. 

F > De arbiter mag bij aanvang van een beurt of tijdens de serie de spelers diens speelbal 

niet aanwijzen. Dit mag alleen op verzoek van de betrokken speler/speelster. 

G > De arbiter waarschuwt een speler wanneer een fout is gemaakt, verbied hem het 

doorspelen en verklaart de carambole ongeldig. Bij een gemaakte fout zal de arbiter deze 

fout aankondigen b.v. "verkeerde bal" of "bal ligt niet stil". 

H > Een partij kan alleen door een arbiter worden onderbroken. De speler/speelster welke 

in strijd hiermee handelt, zal als verliezer worden beschouwd. 

I > Het maken van een fout waaraan de speler/speelster zelf geen schuld heeft, zal niet 

als fout worden gerekend, b.v. als iemand tegen de keu loopt en daardoor de ballen uit 

positie zijn gestoten. De arbiter legt de ballen op de acquit waarna de speler(ster) verder 

mag om de carambole te maken. 

J > Indien aanwezig gebruikmaken van het elektronisch scorebord. 

 
ART.29 De speler: 

A > Mag de arbiter direct attenderen op het feit dat de tegenstander de verkeerde speelbal 

heeft genomen en deze het niet heeft opgemerkt. 

B > Tijdens de te spelen partij, dient de niet aan de beurt zijnde speler/speelster, niet rond 

het biljart te blijven lopen of krijten. 

 
ART.30 Een carambole: 

Onder het maken van een carambole wordt verstaan: 

Het raken met de speelbal, welke door een stoot met de pomerans van een keu in beweging 

is gebracht, van de beide andere ballen. De arbiter waarschuwt de spelers als de ballen 

vastliggen. De arbiter beslist tevens of een carambole geldig is. 

 
ART.31 Entree, dedans en reste dedans: 

Op 17 cm vanuit de hoek van het biljart wordt met krijt een lijn getrokken van de korte naar de 

lange band. Indien de ballen waarop gecaramboleerd wordt, zich in dit vak bevinden is er 

sprake van de situatie entree. Er mag nu nog 1 carambole gemaakt worden, zonder dat 1 

van 

de aangespeelde ballen uit het vak dient te verdwijnen. Als de carambole gemaakt is en de 

beide aangespeelde ballen het vak niet verlaten hebben, is de situatie dedans ontstaan. Nu 

kan er alleen nog een carambole gemaakt worden als er tenminste één aanspeelbal uit het vak 
wordt gestoten. Gebeurt dit niet, dan wordt dit als een fout aangerekend, aangeduid met reste 

dedans en gaat de beurt over naar de andere speler. Als in de situatie entree of dedans één of 

beide ballen uit het vak worden gestoten en daarin weer terug keren is er opnieuw sprake van 

de situatie entree, en herhaald zich de volgorde van spelen. Als één aanspeelbal in het hoek- 

vlak ligt en de andere precies op de lijn, dan wordt geacht dat beide ballen in het vlak liggen. 

Indien een aanspeelbal over de lijn "waggelt", wordt deze geacht het vak te hebben verlaten. 

 
ART.32 Uitzonderingen / bijzondere omstandigheden: 

Bij bijzondere omstandigheden, waarin dit reglement niet voorziet, zal door het bestuur van 

de B.B.C. in overleg met de competitieleider een bindende beslissing worden genomen. 
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Art. 01 De eerste ronde van de beker wordt volgens het poule systeem gespeeld. Vanaf de 2e 

ronde wordt er volgens een knock-out systeem gespeeld. De bekerwedstrijden bestaan uit 

thuis- en uitwedstrijden, met uitzondering van de finale. Deze wordt in één wedstrijd beslist 

op een, van te voren, aangewezen locatie. 

 

Art. 02 Uitstel van bekerwedstrijden is alleen mogelijk in dezelfde week of i.o.m. de competitieleider. 

Indien in de aangewezen week niet gespeeld kan worden is het team dat niet aan de 

voorwaarden kan voldoen, zonder te spelen uitgeschakeld voor de volgende ronde. 

Alle uitslagen (ook van de reeds gespeelde wedstrijden) zullen worden bestraft met een 40-0 

nederlaag. 

 

Art. 03 Voor iedere gewonnen partij worden 10 punten toegekend, ook bij een remise partij. 

Voor een verloren partij 0 tot 9 punten, afhankelijk van de gemaakte caramboles. 

 

Art. 04 De spelers moeten voldoen aan de eisen die gelden voor de afdeling waarin het 

desbetreffende team in de competitie is ingedeeld. Dus tenminste het vastgestelde minimum 

aantal caramboles. 

 

Art. 05 Spelers die in dit seizoen nog geen competitiewedstrijd hebben gespeeld mogen niet aan de 

bekerwedstrijden deelnemen. 

 

Art. 06 Nieuwe spelers, die als zodanig met een * zijn aangemerkt, worden na 2 en 4 en na de 

poulefase gespeelde bekerwedstrijden herzien in hun gemiddelde. Alleen nadat de eerste 

herziening door de competitieleider plaats heeft gevonden en aan de vereniging(en) bekend 

is gemaakt mogen zij aan de beker deelnemen. 

 

Art. 07 Bekerwedstrijden moeten gespeeld worden met het opgegeven team, zoals aangegeven in 

het programmaboekje. Wijzigingen in een team, die officieel via het mededelingenblad 

bekent zijn gemaakt, moeten opgevolgd worden. 

 

Art. 08 Het team dat een bekerwedstrijd speelt moet met tenminste 2 vaste spelers van dat team 

deze wedstrijd spelen. Nieuwe spelers uit het team, die herzien zijn volgens art.6, worden 

eveneens als vaste speler beschouwd. 

 

Art. 09 Bij bijzondere omstandigheden zoals ziekte, werk e.d. mag, als dit voor aanvang van de 

wedstrijd aan de tegenstander bekend is gemaakt, maximaal 1 reserve het team aanvullen. 

Let wel op art. 4, 5 en 6. 

 

Art. 10 Onder reserve wordt verstaan een speler van een ander team dat in de competitie uitkomt. 

Men moet wel 2 wedstrijden gespeeld hebben om deel te mogen nemen 

 

Art. 11 Dubbele partij. Indien een team bij een bekerwedstrijd niet compleet is, moet er één (of in het 

uiterste geval zelfs 2) dubbele partij(en) worden gespeeld. Hiervoor komen alleen de vaste 

spelers van het team in aanmerking. Door te dobbelen wordt bepaald wie de dubbele partij 

speelt. 

 

Art. 12 De speler die een dubbele partij speelt is verplicht in de 1e partij 10 % meer caramboles te 

maken. Altijd naar boven afronden. 

 

 

 



Art. 13 Beslissende partij in de knock-out fase: Na een gelijke stand ( de totaalstand na beide 

wedstrijden) Is een beslissende partij noodzakelijk. Hiervoor komen alleen de vaste spelers 

van het team in aanmerking. Vóór aanvang van de returnwedstrijd wordt, door loting, van 

ieder team 1 speler aangewezen die de eventuele beslissende partij moet spelen. Na een 

remise moet er nogmaals geloot worden voor een volgende extra partij totdat er een 

beslissing is gevallen. Iedere vaste speler doet aan deze loting mee, ook al betekend dit dat 

deze dan 2 of meer partijen moet spelen. 

 

Art. 14 Bij een beslissende partij is art. 12 niet van toepassing. 

 

Art. 15 Indien blijkt dat een speler niet gerechtigd was om aan de bekerwedstrijd deel te nemen 

zullen de door hem/haar behaalde wedstrijdpunten van het eindresultaat worden 

afgetrokken. 

 

Art. 16 Als er tijdens een bekerwedstrijd onregelmatigheden gebeuren dient dit op het 

wedstrijdformulier te worden aangegeven en vervolgens moet, binnen 4 dagen na de 

wedstrijd, schriftelijk een nadere uitleg worden gegeven aan de secretaris van de B.B.C.. 

 

Art. 17 De thuisspelende vereniging is verantwoordelijk voor het juist invullen en inzenden van het 

door beide teams ondertekende wedstrijdformulier. 

Het wedstrijdformulier moet binnen 4 dagen na de gespeelde wedstrijd, of na de laatste 

thuiswedstrijd in dezelfde week maar uiterlijk zaterdag 12.00 uur, bij de competitieleider zijn 

ingeleverd. Verzuim hiervan wordt bestraft met een aftrek van 10 wedstrijdpunten, wat zich 

na elke 4 dagen steeds opnieuw kan herhalen. 

 

Art. 18 Mededelingen over speeldata, wijzigingen in gemiddeldes en andere belangrijke informatie 

zullen via het mededelingenblad op de website van de BBC of via de mail aan de 

contactpersoon van de vereniging worden doorgegeven. Deze is verplicht het betreffende 

team of speler hiervan zo spoedig mogelijk, doch voor de volgende wedstrijd, op de hoogte 

te stellen. Het niet opvolgen hiervan kan consequenties hebben voor het team of de speler. 

 

Art. 19 Het poedelgeld voor de bekerwedstrijden is gelijk aan dat van de competitie en wordt voor 

aanvang van de competitie bepaald. 

 

Art. 20 De bekers voor de finalisten worden beschikbaar gesteld door de B.B.C. 

 

Art. 21 De vereniging die aan de beurt is om de bekerfinale te organiseren zorgt voor voldoende 

tellers en schrijvers, die lid zijn van de B.B.C., om de finale correct te laten verlopen. Dit alles 

geschiedt uiteraard wel onder toezicht van het bestuur van de B.B.C. 

 

Art. 22 Teams die niet aan de bekercompetitie willen deelnemen, moeten dit bekend maken bij de 

teamopgave voor de gewone competitie. Elk team dat zich naderhand uit de bekercompetitie 

terugtrekt wordt bestraft met een geldboete van € 50,-. Bij het, door bijzondere 

omstandigheden, niet kunnen voldoen aan art. 2 volgt er geen sanctie. 

 

Art. 23 Voor zover voorgaande artikelen niet voorzien blijft het wedstrijdreglement van de B.B.C. ook 

van toepassing op de bekerwedstrijden. 

 

 

 

 

 



Art. 24 Afstoot / vastliggende bal: 

Bij elke afstoot (gelijkmakende beurt, na uitspringende of vastliggende bal) zal, nadat de 

arbiter alle ballen opnieuw heeft opgezet, altijd van de rode bal moeten worden gespeeld. 

Bij een vastliggende bal heeft de speler/speelster de keuze uit: 

A > Opnieuw opzetten van alle ballen 

B > Van de andere bal spelen 

C > Los van de band spelen 

 

Art. 25 Bij gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de B.B.C. na overleg 

met de competitieleider. 
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Art. 01 Spelers kunnen zich hiervoor tot en bepaalde datum opgeven bij de competitieleider 

Het inschrijfgeld wordt van te voren bepaald. 

 

Art. 02 Spelers krijgen een gemiddelde toegewezen dat gebaseerd is op de resultaten van 

voorgaande jaren. Voor nieuwe spelers gelden de aanvullingen op de volgende 

pagina. Aan elk gemiddelde is een aantal caramboles verbonden. 

 

Art. 03 Verhindering op de wedstrijddag betekend automatisch uitschakeling. 

Ruilen met een speler uit een andere groep is wel toegestaan, men dient de 

competitieleider en de groepsleider te informeren hierover. 

Bij verhindering is de speler verplicht de competitieleider en het speellokaal hiervan in 

kennis te stellen uiterlijk voor aanvang van de wedstrijden. 

Bij vroegtijdige afmelding kan een reserve, of een andere in aanmerking komende 

speler, worden opgeroepen om de groep compleet te maken. 

 

Art. 04 Spelers die zich niet afmelden op de wijze volgens art. 3 zijn voor het volgende jaar 

automatisch van deelname uitgesloten. 

 

Art. 05 Bij voldoende deelname wordt er gespeeld in 3 klassen t.w. A, B en C. 

De gemiddelden grenzen behorende bij deze klassen zullen elk jaar opnieuw door de 

competitieleider worden vastgesteld, afhankelijk van het aantal deelnemers. 

 

Art. 06 Door loting worden zoveel mogelijk groepen gevormd van 4 spelers. 

Afhankelijk van het aantal deelnemers is een groep van 3 spelers echter ook 

mogelijk. 

 

Art. 07 Groepen van 4 spelers spelen een halve competitie. Kleinere groepen moeten een 

hele competitie spelen. Zie hiervoor het spelschema waarvan de volgorde moet 

worden aangehouden. Indien echter één van de spelers die de eerste partij moeten 

spelen nog niet aanwezig is moet met de tweede partij worden aangevangen. 

 

Art. 08 De aanvangstijden van alle wedstrijden is 19.30 uur en moet strikt worden 

aangehouden Een speler die niet vóór 20.00 uur aanwezig is wordt automatisch van 

verdere deelname uitgesloten. 

 

Art. 09 De wedstrijden moeten door de spelers onderling worden geteld en geschreven, met 

uitzondering van de finale. Hierbij worden de werkzaamheden gedaan door leden van 

de organiserende vereniging met hulp van het bestuur van de B.B.C. 

 

Art. 10 In elke groep wordt een groepsleider en een reserve-groepsleider aangesteld. 

Deze groepsleider, of bij diens afwezigheid de reserve-groepsleider, is 

verantwoordelijk voor de goede orde bij de wedstrijden, het verzamelen van de 

tellijsten, het juist invullen van het wedstrijdformulier. Het wedstrijdformulier dient 

uiterlijk op zaterdag 12.00 uur ingeleverd te zijn bij de wedstrijdleider. Bij het niet 

nakomen hiervan zal de betrokkene een herinnering krijgen van de competitieleider. 

 

Art. 11 Voor elke gewonnen partij krijgt een speler de zelfde puntentelling als in de 

competitie. Dus voor elke 10% van de te maken caramboles 1 punt met een 

maximum van 10 punten  

 

 



Art. 12 De spelers die als nr. 1 en 2 in de groep geëindigd zijn plaatsen zich voor de 

volgende ronde. Om de groepsvorming van de volgende ronde compleet te maken is 

het mogelijk dat ook de beste nummers 3 doorgaan. 

 

Art. 13 Als 2 (of meer) spelers na de groepswedstrijden gelijk zijn geëindigd in punten is het 

hoogst gespeelde totaal-gemiddelde t.o.v. het toegewezen gemiddelde bepalend voor 

de rangvolgorde. Als dit percentagegewijs exact gelijk is telt de onderlinge 

wedstrijduitslag waarbij eventueel het bovenstaande opnieuw van toepassing is. 

Indien de uitkomsten nog steeds exact gelijk zijn beslist het lot. 

 

Art. 14 De groepswedstrijden en de finales worden na overleg met het bestuur door de 

competitieleider aan de verenigingen toegewezen. Verenigingen die geen spelers 

hebben ingeschreven krijgen in principe geen wedstrijden toegewezen. 

 

Art. 15 In de 1e ronde zal zoveel mogelijk in een neutraal speellokaal worden gespeeld en 

zal zo mogelijk vermeden worden dat spelers van één vereniging in dezelfde groep 

worden in geloot. Dit geldt echter niet voor alle volgende ronden. 

 

Art. 16 Alle finalisten ontvangen een prijs die na afloop van de finale wordt uitgereikt 

 

Art. 17 De contactpersoon van de vereniging is verantwoordelijk voor het tijdig informeren en 

overhandigen van de formulieren aan hun deelnemende spelers. 

 

Art. 18 Dit reglement moet bij alle deelnemende verenigingen door de spelers kunnen 

worden ingezien en bij de wedstrijden op de schrijftafel aanwezig zijn. 

 

Art. 19 Bij gevallen waarin dit reglement of het wedstrijdreglement van de B.B.C. niet voorziet 

beslist de competitieleider na overleg met het bestuur van de B.B.C. 

 

Aanvullende artikelen voor het BANDSTOTEN: 

 

Art. 20 Een carambole is geldig als de speelbal tenminste 1 band heeft geraakt alvorens de 

3e bal te raken en de speler verder geen fout heeft gemaakt. 

 

Art. 21 Vastliggende ballen 

Als de speelbal vastligt tegen één of beide andere ballen moet van de niet- 

vastliggende bal of via band of met een kopstoot worden gespeeld. De speler heeft 

ook de mogelijkheid om alle ballen in de beginpositie te laten plaatsen 

 

Art. 22 Uitspringende bal(len) 

Alle ballen moeten in de beginpositie worden geplaatst. 

 

Art. 23 Bij elke beginpositie moet van de rode bal worden gespeeld. 

 

Art. 24  Nieuwe spelers(sters) worden na elke ronde herzien 

 

 

 

 

 

 



Aanvullende artikelen voor het DRIEBANDEN: 

 

Art. 25 Nieuwe spelers(sters) worden na elke ronde herzien 

 

Art. 26 Een carambole is geldig als de speelbal tenminste 3 (al of niet dezelfde) banden heeft 

geraakt alvorens de 3e bal te raken en de speler verder geen fout heeft gemaakt. 

 

Art. 27 Vastliggende ballen 

Als de speelbal vastligt tegen één of beide andere ballen moet van de niet- 

vastliggende bal of via band of met een kopstoot worden gespeeld. 

Alléén de vastliggende ballen mogen eventueel ook als volgt worden opgezet: 

- de rode bal op de bovenacquit 

- de speelbal op de benedenacquit 

- de andere bal op het middenacquit 

Plaatsing op de acquits moet gebeuren in de lengteas. 

Indien het voor de vastliggende bal bestemde acquit versperd is door een andere bal 

moet de vastliggende bal op het acquit worden geplaatst dat voor deze andere bal 

was bestemd. 

 

Art. 28 Uitspringende bal(len) 

Alléén de uitgesprongen bal(len) moet(en) op de acquit(s) worden geplaatst zoals 

bepaald in art. 27. 

 

Art. 29 Afstoot 

Elke afstoot zal altijd van de rode bal over minimaal 3 banden moeten worden 

gespeeld. 

 

Spelschema van art. 7 

 

Groep van 4 spelers 

 

1e partij : Speler 1 - Speler 2  

2e partij : Speler 3 - Speler 4  

3e partij : Speler 1 - Speler 3  

4e partij : Speler 2 - Speler 4  

5e partij : Speler 1 - Speler 4  

6e partij : Speler 2 - Speler 3 

 

 

Groep van 3 spelers 

 

1e partij : Speler 1 - Speler 2  

2e partij : Speler 2 - Speler 3  

3e partij : Speler 1 - Speler 3  

4e partij : Speler 1 - Speler 2  

5e partij : Speler 2 - Speler 3  

6e partij : Speler 1 - Speler 3 

 

 

Indien van een groep slechts 2 spelers over blijven moeten zij 2 partijen tegen elkaar 



spelen. 


