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Wedstrijdreglement  

versie 7 oktober 2014 

Basisregels 

1. Voor zover in de hier gestelde regels niet anders wordt bepaald, geldt het Spel- en 
Arbitragereglement van de KNBB. Als nadere uitleg of aanvulling nodig is wordt deze gezocht 
in het KNBB reglement. 

2. Op de spellocaties is een voor alle leden in te zien exemplaar van dit en het KNBB-reglement 
voorhanden. 

3. De in dit wedstrijdreglement van DMS uitgeschreven regels dienen nageleefd te worden. 
Onopzettelijke inbreuken op minder belangrijke regels van de KNBB kunnen echter door de 
vingers worden gezien, mits het verloop van de partij door de gemaakte en eventueel 
herstelde fout niet wordt beïnvloed, en aan eerlijkheid en sportiviteit geen afbreuk wordt 
gedaan. 

4. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur, na advies te hebben 
ingewonnen bij de competitiecoördinator. 

Organisatie 

5. Clubwedstrijden worden door de competitiecoördinator georganiseerd, in overleg met het 
bestuur. Per competitie kan een wedstrijdleider worden aangewezen. 

6. De reguliere competities worden gespeeld in het competitieseizoen, dat loopt van oktober tot 
en met april. Buiten of tijdens dit seizoen kunnen bijzondere toernooien worden 
georganiseerd.  

7. Per seizoen worden de volgende competities gespeeld, op de aangegeven locaties: 

a. Libre klein (Nobel, klein biljart) 

b. Libre groot (Camminghahuus, groot biljart) 

c. Driebanden (Camminghahuus, groot biljart) 

8. Voor Libre worden voor beide competities twee poules gespeeld die meetellen voor het 
kampioenschap. Voor Driebanden wordt volgens een periodesysteem gespeeld. Het aantal 
voor de competitie tellende perioden wordt bepaald door de wedstrijd-coördinator. 

(In dit reglement wordt verder waar toepasselijk onder poule ook periode begrepen.) 

9. In een poule speelt iedere speler één partij tegen elke andere deelnemer in die poule. 

10. Elke poule wordt uitgespeeld binnen het door de competitiecoördinator vastgestelde tijdvak. 
Iedere deelnemer draagt er zelf zorg voor en spant zich in om al zijn partijen tijdig gespeeld te 
hebben. Zo nodig maakt hij daarvoor afspraken met zijn medespelers. 

11. Een deelnemer die voorziet dat hij door overmacht zijnerzijds niet in de gelegenheid zal zijn al 
zijn partijen te spelen binnen het vastgestelde tijdvak voor de betreffende poule, trekt zich 
onmiddellijk uit de betreffende poule terug. Hij doet dit door dit zelf persoonlijk aan de 
competitiecoördinator dan wel de wedstrijdleider driebanden  te melden. 

12. Een deelnemer die niet tijdig al zijn partijen in een poule gespeeld heeft wordt geacht niet 
aan die poule deelgenomen te hebben. De met hem gespeelde partijen worden ook voor de 
andere spelers als niet gespeeld beschouwd. 

13. Indien bij de wedstrijdleiding of administratie geen tel-lijst van een bepaalde partij is 
ontvangen wordt die partij als niet gespeeld beschouwd. 

14. De competitiepartijen Libre worden gespeeld op dinsdagavond. Driebanden op 
donderdagavond. 
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15. In overleg met de competitiecoördinator kan een partij op een andere dag of tijdstip gespeeld 
worden, indien hiermee voorkomen kan worden dat niet alle partijen van een poule binnen 
het vastgestelde tijdvak gespeeld kunnen worden. 

16. Er wordt op elke locatie voor iedere wedstrijdavond een presentielijst bijgehouden. De leden 
schrijven in op volgorde van binnenkomst. De spelers spelen de partijen zoveel mogelijk in 
volgorde van binnenkomst.  

17. De competitiecoördinator c.q. wedstrijdleider zorgt ervoor dat elke avond voor 19.00 uur op 
elke speellocatie een overzicht van de nog te spelen wedstrijden aanwezig is. Spelers die een 
partij gespeeld hebben tekenen deze direct na afloop daarvan aan op dit overzicht. 

18. De schrijver, de arbiter of een der spelers van de laatst gespeelde partij op die locatie neemt 
de tellijsten, de presentielijst en het wedstrijdoverzicht van die avond in beheer en zorgt 
ervoor dat deze uiterlijk de volgende dag in bezit zijn van de competitiecoördinator.  

Speelwijze en telling 

Algemeen 

19. Iedere deelnemer heeft het recht gedurende twee minuten, direct voor de partij, in te spelen. 

20. De speler wiens bal na de keuzetrekstoot het dichtst bij de benedenband tot stilstand komt, 
ongeacht of deze band is geraakt, mag bepalen aan wie de beginstoot wordt toegekend. 

21. Voor het uitvoeren van de keuzetrekstoot wordt de rode bal op het bovenacquit en de beide 
andere ballen op de afstootlijn geplaatst, op een afstand van ongeveer de helft van die tussen 
een acquit en de band. 

22. De keuzetrekstoot dient door beide spelers gelijktijdig en rechtstreeks van de bovenband te 
geschieden, zodanig dat de bal die band eenmaal raakt.  

23. Maakt één van de spelers bij het uitvoeren van de keuzetrekstoot een fout, dan bepaalt de 
andere speler aan wie de beginstoot wordt toegekend. 

24. Direct nadat de keuzetrekstoot is uitgevoerd en aangegeven is wie de beginstoot wordt 
toegekend, plaatst de arbiter de ballen als volgt in de beginpositie:  
a. de rode bal op het bovenacquit.  
b. de gele bal op het benedenacquit.  
c. de witte op het rechteracquit, tenzij de speler vanaf het linkeracquit wenst af te stoten. 

25. Vanuit de beginpositie moet direct vanaf de rode bal worden gespeeld. 

26. Moeten tijdens de partij of bij het einde van de partij voor de gelijkmakende beurt de ballen 
opnieuw in de beginpositie worden geplaatst, dan dient de speelbal van de aan de beurt 
zijnde speler op het rechter- of linkeracquit geplaatst te worden.  

27. Een carambole is niet geldig en de beurt eindigt indien: 

a. een of meer ballen van het biljart springen of de houten omlijsting raken; 

b. er sprake is van touché 

c. de pomerans nog overduidelijk in contact was met de speelbal toen die de tweede 
bal raakte = biljardé (‘dokkumer’) 

d. afstoten met een vastliggende speelbal anders dan met een kopstoot (‘biljardé’) 

e. afstoten met de beide voeten los van de vloer. 

f. afstoten met de verkeerde bal 

g. afstoten terwijl niet alle ballen tot rust zijn gekomen. 
 

Libre 

28. De  officiële begintijd voor de competities Libre is 20:00 uur. In het Camminghahuus kunnen 
partijen naar wens echter vanaf 19:00 uur gespeeld worden, mits tenminste een derde lid als 
schrijver/arbiter beschikbaar is. 
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29. Libre-spelers die verhinderd zijn of later moeten komen dienen dit zo spoedig mogelijk, maar 
uiterlijk op de speelavond vóór 18.00 uur, telefonisch of per e-mail te melden bij de 
competitiecoördinator. Deze draagt zorg dat deze meldingen op de presentielijsten komen te 
staan voor 19.00 uur. 

30. Een partij libre bestaat uit 20 beurten. 

31. Aan een poule dienen tenminste 8 leden deel te nemen alvorens deze poule meetelt voor de 
competitie. 

32. Het spelersgemiddelde (moyenne) wordt voor iedere poule bepaald door het gemiddelde 
over de partijen van de twee laatst gespeelde competitie-poules samen, met dien verstande 
dat deze poules opeenvolgend zijn gespeeld uiterlijk in de twee voorgaande seizoenen. Het 
moyenne geldt voor de duur van een poule. 

33. Een deelnemer speelt met een moyenne van 20 zolang niet aan het vorige artikel is voldaan. 

34. De libre-speler die na 20 beurten het verst boven of, als beide onder hun gemiddelde 
gespeeld hebben, het dichtst bij zijn gemiddelde zit heeft de partij gewonnen. Dit wordt als 
volgt berekend: (behaalde gemiddelde/moyenne) x 100%. 

35. Om te bepalen of remise is gespeeld wordt de uitkomst van deze berekening bepaald in drie 
decimalen.  

36. De speler die niet is begonnen heeft aan het einde van de partij recht op een gelijkmakende 
beurt vanuit de beginpositie. 

37. Puntentoekenning: Gewonnen partij 2 punten; remise 1 punt; verloren 0 punt. 
Moyenne behaald: 1 punt extra. 

38. Als bij libre de speelbal vast ligt tegen een of beide aanspeelballen, dan mag de speler kiezen 
uit:  

a. het plaatsen van alle ballen in de beginpositie;  

b. het spelen vanaf een niet vastliggende bal of via een of meer banden tegen welke de 
speelbal niet vastligt; 

c. het losspelen van zijn speelbal door een kopstoot (massé of piqué). 
39. Zijn bij libre een of meer ballen uitgesprongen, dan dienen alle ballen in de beginpositie te 

worden geplaatst en moet direct vanaf rood gespeeld worden. 
 

Driebanden 

40. Alle deelnemers aan de competitie driebanden dienen uiterlijk om 19:00 uur aanwezig en 
gereed te zijn om hetzij een partij te spelen, hetzij te arbitreren of te schrijven. 

41. Van het in artikel 39 bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken bij overmacht, bijvoorbeeld 
ziekte, verlate boot e.d.. Dit dient tijdig gemeld te zijn aan de wedstrijdleider. Indien aan deze 
voorwaarden niet is voldaan wordt de speler die avond niet opgenomen in het 
wedstrijdschema. Het bepaalde in artikel 12 is van kracht indien binnen een periode niet alle 
wedstrijden gespeeld kunnen worden. 

41. Er worden meerdere poules gespeeld gedurende periodes van ca. 3 á 4 weken. Uitgangspunt 
daarbij is dat per deelnemer ongeveer 20 partijen per periode worden gespeeld. De 
wedstrijdleider bepaald in overleg met de deelnemers de lengte van de periodes. 

42. Aan de start van de competitie is het te behalen moyenne gelijk aan het moyenne-resultaat 
zoals vermeld in de eindrangschikking van het vorig seizoen. 

43. Aan de speler wordt echter als minimum een moyenne van 5/20 caramboles toegerekend 
(moyenne 0,250), zolang zijn behaalde moyenne op basis van het vorige artikel niet hoger is. 

44. Voor de volgende periode van de competitie is het te behalen moyenne steeds het moyenne 
zoals bereikt in de voorafgaande volledig gespeelde periode. 

45. Bij driebanden wordt de beurt niet verder uitgespeeld zodra een speler zijn te maken aantal 
caramboles behaalt. Zo nodig wordt nog een gelijkmakende beurt gespeeld. 
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46. Het door een speler te maken aantal caramboles als bedoeld in lid 7 is 20 x het moyenne, 
steeds naar boven afgerond tot een geheel aantal caramboles. (Bijvoorbeeld: moyenne = 0,301 
dan te maken caramboles = 7) 

47. Behaalt geen der spelers zijn te maken caramboles dan eindigt de partij met een 
gelijkmakende 20ste beurt. 

48. De uitslag van een partij wordt vertaald in een percentage van het te behalen moyenne. De 
rangorde van de spelers wordt bepaald aan de hand van dit moyenne-percentage. Er worden 
geen tussentijdse poule of periode winnaars aangewezen. 

49. Kampioen driebanden is de speler die aan het eind van de competitie de ranglijst aanvoert (en 
dus procentueel het best heeft gepresteerd). Dit is tevens de speler die deelneemt aan de 
wedstrijd om de Nobel-trofee. 

50. Om in aanmerking te kunnen komen voor het kampioenschap dient men aan elke periode van 
de competitie te hebben deelgenomen, en aan het eind van de competitie een aantal 
wedstrijden te hebben gespeeld dat minimaal 85%  is van het maximum aantal gespeelde 
wedstrijden dat door enig deelnemer aan de competitie is gespeeld. 

51. Een nieuwe deelnemer kan pas in aanmerking komen voor het kampioenschap, indien deze 
deelnemer in de eindranglijst van het vorig seizoen voorkomt. Om in de eindranglijst voor te 
komen, moet men minimaal één volledige periode hebben gespeeld. 

52. Als bij driebanden de speelbal vast ligt tegen een of beide andere ballen, dan mag de speler 
kiezen uit: 

• het spelen vanaf een niet vastliggende bal of via een of meer banden tegen welke de 
speelbal niet vastligt; 

• het losspelen van zijn speelbal door een kopstoot (massé/piqué); 

• het op acquit laten plaatsen van zijn speelbal en de daaraan vastliggende bal, (dan 
wel alle ballen als de speelbal tegen beide andere ballen vastligt) en wel als volgt: 

- de speelbal op het benedenacquit; 

- de rode bal op het bovenacquit; 

- de andere bal op het middenacquit. 

• Is het voor de vastliggende bal aangewezen acquit versperd, dan wordt die bal 
geplaatst op het acquit aangewezen voor de bal die dat acquit verspert. 

53. Zijn bij driebanden een of meer ballen uitgesprongen, dan dienen alleen de uitgesprongen 
bal(len) op de acquits te worden geplaatst, zoals in het vorige artikel sub c is voorgeschreven. 
De niet uitgesprongen bal(len) dienen niet te worden verplaatst. 

Arbitrage & Notatie 

54. Iedere partij wordt ten minste door een niet spelende arbiter geleid. Indien geen schrijver 
aanwezig is, dan mag de arbiter ook schrijven (mits beide spelers akkoord zijn). Indien door een 
klein aantal deelnemers ook dat laatste een probleem is, kunnen spelers ook zelf schrijven, 
indien alle spelers zich daar in kunnen vinden. 

55. De spelers die hun partij uitgespeeld hebben fungeren aansluitend als arbiter of schrijver voor 
de volgende (door andere spelers) te spelen partij. 

56. Alleen de arbiter mag zich met het spel bemoeien en heeft de taak een partij te leiden en toe 
te zien op de naleving van de spelregels en de gedragsregels. Hij houdt daarbij rekening met de 
basisregels van dit reglement. 

57. De beslissingen van de arbiter zijn voor de spelenden bindend. Een speler kan onmiddellijk na 
de betreffende beslissing eenmaal de arbiter vragen deze  beslissing te heroverwegen. Verder 
beroep is niet mogelijk. 

58. De arbiter telt voor de speler duidelijk hoorbaar het aantal gemaakte caramboles. 
59. Bij driebanden voegt de arbiter aan zijn annoncering toe : “En nog drie..” etc. 
60. De arbiter meldt het totaal aantal door speler in de beurt gemaakte caramboles aan de 

schrijver met: de naam van de speler + het aantal. 
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61. Mist een speler de eerste stoot van zijn beurt dan meldt de arbiter aan de notulist: de naam 
van de speler + “nul” of  “streep”. 

62. De schrijver houdt nauwgezet het verloop van de partij bij, in samenspel met de arbiter, op 
een door de competitiecoördinator verstrekte tel-lijst. 

63. De beginspeler wordt als speler nummer 1 ingevuld op de tel-lijst. De namen van de schrijver 
en de arbiter worden niet op de tel-lijst vermeld. 

64. Tellijsten worden bewaard tot de aanvang van het nieuwe competitieseizoen. 
65. De resultaten worden per competitie en per periode berekend en bekendgemaakt. 

Winnaars 

Clubkampioenen 

66. Winnaar van een libre-poule is degene die de meeste wedstrijdpunten heeft behaald. Bij een 
gelijke stand gelden achtereenvolgens het aantal gewonnen wedstrijden, het aantal behaalde 
moyennepunten en tenslotte het beste progressiepercentage ten opzichte van de start van de 
poule. 

67. De winnaars van de libre-poules van een competitie met 2 poules spelen tegen elkaar om te 
bepalen wie de clubkampioen van die competitie is. Daarbij wordt gespeeld  met het nieuw 
bereikte moyenne, d.w.z. het moyenne waarmee het nieuwe seizoen wordt begonnen. 

68. Indien 3 poules zijn gespeeld gelden de volgende regels: 
- De 3 poulewinnaars spelen alle 3 één keer tegen elkaar (met het nieuwe moyenne); 
- Gewonnen partij = 2 punten, remise = 1 punt, eigen moyenne behaald = 1 punt extra; 
- De speler die na deze (3) partijen de meeste punten heeft behaald, is clubkampioen. 
- Bij gelijke puntenstand wordt de speler die over deze kleine competitie het hoogste 
moyennepercentage behaald, clubkampioen. 

69. Voor vaststelling clubkampioen Driebanden zie wedstrijdreglement Driebanden(48 t/m 51) 
70. In het geval dit reglement niet voorziet in een eenduidige winnaar, bepaald het bestuur en de 

wedstrijdleiding samen een bindende oplossing. 
71. Er zijn derhalve drie clubkampioenen: 

- kampioen Libre groot (Camminghahuus) 
- kampioen Libre klein (Nobel) 
- kampioen Driebanden (Camminghahuus) 

Nobel-trofee 

72. Buiten de reguliere competities wordt het seizoen afgesloten middels een eindtoernooi in 
Nobel om de "Nobel-trofee". 

73. De deelnemers aan dit toernooi zijn de spelers die de meeste progressie van hun moyenne in 
een competitie hebben bereikt. Deze progressie wordt berekend als het procentuele verschil 
tussen het moyenne aan de start van het seizoen en dat waarmee het volgende seizoen zal 
worden begonnen. 

74. Het eindtoernooi wordt gespeeld met een competitie vier-ballen (honderden). 
(Beginopstelling: rood-geel-blauw op bovenacquits , speelbal op het acquit in het midden van 
de tafel. Alle deelnemers spelen met de witte bal. Puntentelling: rood+ blauw raken = 4 
punten, geel+rood = 1 punt, geel+blauw = 1 punt, geel+rood+blauw = 20.)  

75. Alle deelnemers speler tegelijk tegen elkaar: de speler die als eerste 100 punten behaald is de 
winnaar van de Nobel-trofee. 

76. De winnaar krijgt de ‘Nobel-trofee’ in bezit tot het begin van het volgende seizoen. Zij blijft 
eigendom van DMS. De winnaar ontvangt tevens een oorkonde.  
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Poedel-trofee 

77. De speler die gemiddeld over de door hem gespeelde competities de laagste progressie van 
zijn moyenne behaald van alle deelnemers aan alle competities krijgt de ‘Poedel-trofee’ in 
bezit tot het begin van het volgende seizoen. De progressie wordt berekend als in artikel 63. 
De trofee blijft eigendom van DMS. 

 
 

 (NB: De “Nobel-trofee” en de “Poedel-trofee” worden door de ontvangers voor de aanvang van 
het nieuwe seizoen weer in de prijzenkast geplaatst.) 

 

Gedragsregels 

 

1. Het motto waaronder men lid is en biljart bij ‘De Mooie Stoot’ luidt: 
Gezellig, Sportief en Collegiaal 

2. Ieder lid is bereid om op verzoek van het bestuur elke taak die voor een soepel functioneren 
van de vereniging nodig is gedurende enig tijd op zich te nemen indien dit van hem of haar in 
redelijkheid verwacht mag worden. 

3. Er is ruimte en onderling begrip voor verschillende invullingen aan het biljarten: als recreatie, 
als serieuze wedstrijdsportbeoefening, etc.  

4. Tijdens het spel worden de spelers, de arbiter en de schrijver niet gestoord of gehinderd 
door andere leden. 

5. Als een lid zich inschrijft voor een competitie verplicht deze zich ten opzichte van zijn 
medeleden om alle relevante competitieavonden aanwezig te zijn, tenzij door overmacht 
verhinderd. 

6. Iedereen rekent in principe zijn eigen consumpties af. Er worden geen rondjes gegeven, 
zodat leden zich niet verplicht voelen ook rondjes te geven of meer te drinken dan eigenlijk 
hun bedoeling was. Bij bijzondere gelegenheden kan een lid besluiten te trakteren; ook dit 
moet een volledige vrije keuze zijn. 

7. Indien een lid inbreuk maakt op de regels in dit reglement zal het bestuur hem daarop 
aanspreken. Bij ernstige en volharde inbreuk kan de algemene ledenvergadering een lid 
royeren. 

 

Wijziging 

 
Dit wedstrijdreglement is op 7 oktober 2014 vastgesteld door de algemene ledenvergadering 
en kan door haar gewijzigd worden. 


