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Oosterhesselen, oktober 2021

Beste sportvrienden,
Onze biljartbond is opgericht op 8 november 1953.
In onze aanvangsvergadering voor de competitie 2021-22 is o.a. besloten dat alle spelers,
indien nodig, een twee partij mogen spelen op hun eigen gemiddelde.
Ook mogen er in noodgevallen maximaal 2 spelers worden “geleend” van een ander team
binnen dezelfde horecagelegenheid.
Dit is nu in het reglement verwerkt.
Wat doen wij als Biljartbond Zuid-Drenthe?
 het organiseren van biljartwedstrijden in een onderlinge competitie.
 het opstellen en handhaven van regels om dit ordelijk te laten verlopen.
 Het bijhouden en publiceren van uitslagen en standen van gespeelde wedstrijden.
Binnen de teams zijn nieuwe leden altijd welkom. Informeer eens bij één van de deelnemende
horecagelegenheden.
Ook een nieuw team uit onze regio is welkom om mee te draaien in onze competitie.
Het bestuur

Het bestuur van de Biljartbond-Zuid-Drenthe bestaat uit:
B. Zwiers (competitieleider)
Rister 48
7861 CB Oosterhesselen
Tel. 0524-581802
E-mail: berendzwiers@hotmail.com

Lid van De Woag

H. Elling
Tilweg 11
7863 TJ Gees
Tel. 0524-582346
E-mail: hendrik.elling@gmail.com

Lid van Gees 1

H. Dekker
De Etgaarde 20
7861 BT Oosterhesselen
Tel. 0524-222998 / 06-15553561
E-mail: henkhesseln@gmail.com

Lid van Lindeboom 3

Bondsgegegevens:
E-mail: info@biljartbond-zuid-drenthe.nl
Internetsite: www.biljartbond-zuid-drenthe.nl




Reglement Biljartbond-Zuid-Drenthe

Artikel 1
Het bestuur van de Biljartbond-Zuid-Drenthe bestaat uit drie personen, leden van drie
verschillende verenigingen, waarvan één de functie van competitieleider/voorzitter zal voeren.
Artikel 2
Een wedstrijd, uitgeschreven door de Biljartbond-Zuid-Drenthe, wordt gespeeld met een
aantal spelers, zo is vastgesteld door de algemene vergadering, waarvan één of meer spelers
een tweede partij mogen spelen op hun eigen gemiddelde. De afwezige speler moet wel
opgesteld staan op het wedstrijdformulier. In de toelichting moet dan vermeld worden, wie
heeft gespeeld voor de afwezige speler.
Ieder speler kan op deze manier een tweede partij spelen. De gemaakte caramboles tellen niet
mee voor zijn gemiddelde.
Binnen 1 horecagelegenheid mogen maximaal 2 spelers voor een ander team spelen. Wel
duidelijk op het wedstrijdformulier vermelden en ook deze caramboles tellen niet mee voor
het gemiddelde.
Artikel 3
De competitiewedstrijden dienen om 19.30 uur te beginnen.
Artikel 4
Om 19.30 uur moeten van elke vereniging tenminste vier spelers in de zaal, waar de wedstrijd
gespeeld wordt, aanwezig zijn.
Artikel 5
Voordat de wedstrijd een aanvang neemt, dient de leider (evt. vervanger) van de thuisclub, in
overleg met de leider van de bezoekende partij, een wedstrijdschema op te stellen, waar alle
spelers opstaan die gaan spelen. Wijziging naderhand is zonder gegronde redenen niet
toegestaan.
Artikel 6
De aan de wedstrijd deelnemende spelers dienen in volgorde van hun gemiddelde op het
wedstrijdformulier te worden vermeld.
Artikel 7
Er wordt met 7 personen gespeeld naar het gemiddelde. Een partij gaat over 20 beurten per
speler.
Artikel 8

Winnaar is degene, die het meest boven óf het minst onder zijn gemiddelde de partij
beëindigd.
Artikel 9
Van elke partij dient de thuisclub een puntenlijst bij te houden. Tevens kunnen de punten en
het aantal beurten via de biljartklok aangegeven worden. De uitslag wordt door de thuisclub
op het wedstrijdformulier vermeld. Elke (thuis)club dient het getekende wedstrijdformulier en
de tellijsten te bewaren tot het nieuwe seizoen (Er kan door de competitieleider om de lijsten
gevraagd worden).
Artikel 10
De bezoekende club wijst bij elke wedstrijd een teller aan. Deze teller moet zo dicht mogelijk
bij het biljart gaan staan, maar mag een speler niet hinderen.
Artikel 11
De teller dient elke gemaakte carambole duidelijk te vermelden. Is een speler af, dan dient hij
het aantal gemaakte punten aan de schrijver door te geven.
Artikel 12
De uitspraak van de teller is bindend. Hij dient het spel goed te volgen.
Artikel 13
De spelers van de thuisclub stoten af met de gele of met de gemerkte bal. De spelers van de
bezoekende club hebben de nastoot. Er mag zowel op één lijn als naast elkaar afgestoten
worden.
Artikel 14
Indien een speler met een verkeerde bal wil gaan spelen, mag hij hierop alleen worden
geattendeerd door teller, schrijver en tegenspeler.
Is er gespeeld met de verkeerde bal en de teller heeft deze geteld, behoudt de speler dit punt,
c.q. deze punten. Na constatering gaat de beurt naar de tegenspeler.
Artikel 15
Zodra één bal is aangeraakt (waarmee dan ook) is er gespeeld.
Artikel 16
De schrijver wijzigt het aantal gemaakte caramboles op de klok pas nadat dit door de teller is
doorgegeven.

Artikel 17

Bij het vastliggen van de ballen heeft de speler de keuze opnieuw af te stoten of te spelen via
de vrij liggende bal of de losse band.
Artikel 18
De aan stoot zijnde speler moet altijd één been op de vloer hebben.
Artikel 19
Tijdens een wedstrijd mag er niemand bij het biljart staan. Speler en teller uitgezonderd. Ook
mag er niet gepraat worden met de desbetreffende speler over hoe een bal wel/niet geraakt
moet worden.
Artikel 20
Wanneer er één of meer ballen uit de speeltafel springen, moet opnieuw worden afgestoten
door de tegenstander. Als dat gebeurt nadat de carambole gemaakt is telt dat punt nog wel
mee.
Artikel 21
Om 22.30 uur dienen alle spelers aanwezig te zijn. Is een speler dan nog niet aanwezig, dan
heeft die persoon zijn partij verloren. Dit geldt niet als beide partijen akkoord gaan om alsnog
te spelen.
Artikel 22
Een speler die wel op het wedstrijdformulier staat vermeld, en niet verschijnt, heeft zijn partij
verloren en gaan de 2 wedstrijdpunten naar de tegenpartij.
Dit dient op het wedstrijdformulier vermeld te worden.
Als de afwezigheid tijdig wordt gemeld, kan een andere speler deze partij spelen (zie art. 2)
Artikel 23
Een gewonnen partij geeft: twee punten, een gelijk spel: één punt en een verloren partij: nul
punten. Er wordt na afloop van alle partijen een extra wedstrijdpunt toegekend aan de club,
die procentueel het meest boven of het minst onder het teamtotaal heeft gespeeld.
Artikel 24

Voor nieuwe leden dient men een zo nauwkeurig mogelijk gemiddelde op te geven (minimaal
15 caramboles).
Artikel 25
De gemiddelden van nieuwe leden zullen na respectievelijk drie en zes wedstrijden en tevens
op de helft van de competitie worden herzien.
Artikel 26

Is het gemiddelde van een nieuw lid, na herziening, meer dan 10 caramboles gestegen en zijn
deze wedstrijden gewonnen, dan worden deze als straf als verloren beschouwd en gaan de
wedstrijdpunten naar de tegenpartij.
Artikel 27
Van alle spelers wordt het gemiddelde aan het einde van de competitie herzien, indien
minimaal 5 wedstrijden zijn gespeeld.
Artikel 28
De leiders van beide partijen dienen na afloop van het wedstrijdformulier voor akkoord te
tekenen. Na ondertekening kan niet meer worden geprotesteerd over de gespeelde
wedstrijden. Wanneer er getekend wordt, wordt er akkoord gegaan met de gespeelde
wedstrijden en de einduitslag.
Artikel 29
De thuisclub dient de uitslag zo spoedig mogelijk middels een excel-bestand per e-mail te
sturen naar:
info@biljartbond-zuid-drenthe.nl
De uitslag dient uiterlijk op zaterdagmorgen volgend op de wedstrijddag in het bezit van het
bestuur te zijn. Is dit door omstandigheden niet mogelijk, dan dient dit tijdig te zijn gemeld.
Artikel 30
Een wedstrijd kan met onderling goedvinden en in overleg met de competitieleider worden
uitgesteld of eerder worden gespeeld.
Artikel 31
Spelers die willen veranderen van club, beide deelnemende aan dezelfde competitie, mogen in
de loop van het jaar niet in wedstrijden van hun nieuwe club uitkomen. Bij hoge uitzondering
kan met toestemming van het bestuur van deze regel afgeweken worden.

Artikel 32
Ledenmutaties dienen zoveel mogelijk voor aanvang der competitie aan de competitieleider
worden opgegeven. Tevens mogen er gedurende de gehele duur van de competitie nieuwe
spelers worden opgegeven.
Artikel 33
Voor elk lid zal een contributie worden geheven bij aanvang van de competitie, dan wel bij
aanmelding, zoals is vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering.

Artikel 34
De wedstrijdformulieren dienen duidelijk te worden ingevuld. Moedwillig onjuist invullen
van wedstrijdformulieren kan met royering gestraft worden door het bestuur.
Artikel 35
Na afloop van de competitie zal aan de winnaar een prijs worden uitgereikt, alsmede een
wisselbeker. Tevens zullen er prijzen worden uitgereikt aan spelers die procentueel het hoogst
zijn gestegen met hun gemiddelde. Om voor deze prijs in aanmerking te komen, dient een
speler minimaal vijf wedstrijden te hebben gespeeld in de competitie.
Artikel 36
Bij een gelijke stand van twee verenigingen aan het eind van de competitie, zal er een
beslissingswedstrijd worden gespeeld.
Is deze wedstrijd onbeslist geëindigd, dan volgt de afstoot door alle spelers. De vereniging die
de meeste afstoten maakt, is winnaar.
Bij een gelijke stand van meer dan twee verenigingen volgt een halve competitie. Na afloop
van elke wedstrijd, ongeacht de stand, is men verplicht alle spelers de afstoot te laten spelen.
Elke gemaakte afstoot is een punt. De uitslag van de wedstrijd en de gemaakte afstoten
worden op het wedstrijdformulier vermeld.
Plaats en datum van de beslissingswedstrijd(en) worden op een neutraal biljart gespeeld en
door het bestuur vastgesteld. Beslissingswedstrijden zijn alleen van toepassing voor de 1e
plaats.
Artikel 37
Als in de laatste competitieweek nog twee of meer teams kampioen kunnen worden,
moeten de wedstrijden van deze teams op dezelfde avond worden gespeeld.

Artikel 38
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

