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Secretariaat: Peter van Wezel, Heistraat 223, 5161 GE Sprang-Capelle
Email: info@VBDM.nl Telefoon 0416-280000

Districtsreglement Dagcompetitie district Midden-Brabant KNBB
A. ALGEMEEN
Art. 1
Dit reglement kan worden aangehaald als Districtsreglement Dagcompetitie district Midden-Brabant KNBB.
De laatste wijziging heeft plaatsgevonden op 01 juni 2014, na goedkeuring door de commissie.
Art. 2
Alle reglementen van de KNBB, voor zover van toepassing verklaard voor de dagcompetitie, blijven in
rechtskracht geldig voor alle verenigingen en leden, aangesloten bij (voorheen) Recreanten Biljart District
Waalwijk. Door fusie van KNBB districten is de huidige naam: Veteranen Biljart District Midden-Brabant.
Art. 3
Begripsbepalingen
Alle begripsbepalingen zoals deze voorkomen in de reglementen van de KNBB worden in dit reglement
overgenomen en voorts wordt hier verder, mogelijk in afwijking daarvan, verstaan onder:

Districtsvereniging
HH district

Het district Midden-Brabant van de Koninklijke Nederlandse Biljartbond. (KNBB)
Het in de statuten van het district Midden-Brabant KNBB bedoelde bestuur.
Een door het districtsbestuur ingestelde permanente commissie voor de dagcompetitie.
Het bestuur van Veteranen Biljart District Midden-Brabant.
De jaarlijkse vergadering van ledenverenigingen, leden en bestuur dagcompetitie.
De door het bestuur dagcompetitie, in overleg met verenigingen, vastgesteld bedrag dat
elk jaar voor elk lid van een aangesloten vereniging verschuldigd is aan de commissie.
Elke biljartvereniging binnen het district welke ingeschreven is bij het bestuur dagcompetitie.
Het Huishoudelijk Reglement District Midden-Brabant KNBB.

Art. 4
Geldigheid van de bepalingen in dit reglement
Alle bepalingen in dit reglement zijn van toepassing vanaf 1 maand nadat deze zijn goedgekeurd door het
bestuur dagcompetitie. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald blijven de reglementen van de KNBB volledig van
kracht. De afwijkende bepalingen in dit reglement zijn uitsluitend van toepassing voor verenigingen en leden
aangesloten bij de commissie dagcompetitie district Midden-Brabant KNBB en slechts geldig op districtsniveau.
Art. 5
Deelnemen aan wedstrijden en aansprakelijkheid
Het deelnemen aan officiële wedstrijden binnen het district is niet verplicht. Het bestuur is niet aansprakelijk
voor enigerlei schade, ontstaan door deelneming aan wedstrijden. Ook kan zij niet worden aangesproken door
leden, verenigingen of lokaalhouders voor schade ontstaan door optreden van natuurlijke personen die om
welke reden dan ook aanwezig zijn in biljartlokalen.
Art. 6
Geldmiddelen
De geldmiddelen van de commissie dagcompetitie bestaan uit:
a) Contributies aan de commissie (districtscontributie dagcompetitie)
b) Inschrijfgelden van deelnemers aan wedstrijden
c) Heffingen wegens administratief verzuim
d) Overige inkomsten
Art. 7
Lidmaatschap van de commissie
De commissie bestaat uit tenminste 3 natuurlijke leden. Meer dan de helft van het aantal commissieleden dient
lid te zijn van een in het district aangesloten vereniging . De overige leden dienen wel lid te zijn van de KNBB.
De leden van de commissie worden benoemd door het districtsbestuur. De voorzitter van de commissie wordt in
functie benoemd. De commissie beslist over de verdeling van de overige taken.
Het dagelijks bestuur van de commissie wordt gevormd door een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester. Het veteranenbestuur wijst in overleg wedstrijdleiders aan voor competities en persoonlijke
kampioenschappen. Indien het aantal leden van de commissie onvoldoende is om alle werkzaamheden uit te
voeren zal het bestuur dagcompetitie een verzoek tot uitbreiding van de commissie doen aan het
districtsbestuur. Het lidmaatschap van de commissie eindigt door opzegging, royement of door ontslag van het
lidmaatschap van de commissie door het districtsbestuur.
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Art. 8
Rekening en verantwoording
a) De commissie legt aan het districtsbestuur verantwoording af voor het door haar gevoerde beleid. Ook
doet de commissie verslag van de vermogenstoestand van de commissie.
b) De commissie is verplicht van haar vermogenspositie zodanig aantekening te houden dat daaruit te
allen tijde de rechten en verplichtingen van de commissie kunnen worden gekend.
c) De commissie verplicht zich om eenmaal per jaar in de jaarvergadering juiste verantwoording af te
leggen aan de bij haar aangesloten verenigingen voor het gevoerde financieel beleid.
d) In de jaarvergadering worden door de verenigingen twee natuurlijke personen gekozen die, alvorens die
vergadering plaatsvindt, als kascommissie controle uitoefenen bij de penningmeester en daarvan
verslag doen aan de vergadering.
e) Goedkeuring door de jaarvergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt de
commissie tot decharge voor alle handelingen voor zover die uit de stukken blijken.
Art. 9
Jaarvergadering
Eenmaal per jaar organiseert de commissie een jaarvergadering. Ledenverenigingen zijn verplicht om deze
vergadering bij te wonen met tenminste twee leden van die vereniging waarvan minstens een stemgerechtigd
bestuurslid. Bij stemmingen stemt een vereniging voor het aantal KNBB-leden die lid zijn van die vereniging.
Tijdens de jaarvergadering legt de commissie verantwoording af over het door haar gevoerde beleid.
Het bestuur kan wegens gewichtige redenen besluiten om een extra vergadering te beleggen met de verenigingen.
Tenminste vier verenigingsbesturen gezamenlijk kunnen om gewichtige redenen verzoeken om een extra
vergadering te beleggen. Dit verzoek tot organiseren van zo een vergadering moet gericht worden aan het
bestuur onder opgave van redenen en dient vergezeld te gaan van de onderwerpen die volgens deze
verenigingen aan de orde dienen te komen. Laatst bedoelde vergadering dient binnen 6 weken plaats te vinden.

Art. 11
Verantwoordelijkheid voor gelden en eigendommen van de commissie
a) Een ieder die, uit welke hoofde ook, gelden of eigendommen van de commissie onder zijn/haar
berusting heeft, is aansprakelijk voor een goede besteding, bewaring, gebruik of teruggave daarvan aan
de commissie.
b) Bij het neerleggen van een functie of het beëindigen van een taak, dienen alle door betrokkene onder
zijn/haar berusting zijnde gelden en eigendommen van de commissie aan het bestuur te worden
afgedragen of overgedragen. Dit geschied binnen veertien dagen na neerleggen/beëindigen.
c) De afdracht en/of overdracht geschiedt tegen kwijting, waardoor de aansprakelijkheid wordt opgeheven.
Indien achteraf blijkt dat gelden of eigendommen zijn achtergehouden wordt de kwijting nietig.
d) De kosten van afdracht en overdracht komen voor rekening van de commissie, tenzij deze zijn
veroorzaakt door het onvoldoende meewerken van degenen die deze zaken onder berusting had.
Art. 12
Geheimhouding
Commissieleden hebben dezelfde geheimhoudingsplicht als omschreven in het HH district.
Art. 13
Administratief verzuim
De bepalingen in artikel 7013 van het Competitie Reglement KNBB zijn zonder uitzondering van kracht op het
districtsreglement dagcompetitie district Midden-Brabant. Aanvullingen, uitzonderingen en wijzigingen hierop
worden opgenomen in bijlage B van dit reglement nadat deze zijn vastgesteld door de commissie.
Art. 14
Kleding
Verenigingen, aangesloten bij de commissie dagcompetitie district Midden-Brabant, zijn verplicht om de door
hen te dragen verenigingskleding vooraf te laten toetsen voor goedkeuring door de commissie. Kleding mag wat
verenigingsaanduidingen en reclameaanduidingen in geen geval afwijken van de door de KNBB gestelde eisen.
Tijdens alle officiële districtswedstrijden Midden-Brabant, georganiseerd onder auspiciën van de KNBB, is het
verplicht om aan tafel te verschijnen in een tenue zoals door de verenigingen doorgaans verstrekt wordt. Deze
kleding moet op districtsniveau voldoen aan de regels van dit reglement. De kledingregels voor het district zijn
opgenomen in bijlage C van dit reglement.
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Art. 10
Contributie aan het district
De districtscontributie wordt vastgesteld door de commissie, na overleg met de ledenverenigingen tijdens de
algemene jaarvergadering.
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Art. 15
Leden verenigingen
Verenigingen die als lid vereniging zijn ingeschreven bij de KNBB kunnen lid zijn van de commissie dagcompetitie.
Leden biljarters van deze verenigingen die als actief biljarter wensen deel te nemen aan officiële wedstrijden
binnen het district moeten voldoen aan de door de KNBB gestelde eisen wat betreft de leeftijdseisen.
Spelers die een officieel gemiddelde Libre hebben dat boven de 15(vijftien) ligt kunnen niet opgesteld worden.
Door een geaccepteerde inschrijving bij de commissie dagcompetitie district Midden-Brabant verplicht het
verenigingsbestuur zich om zorg te dragen dat haar leden tijdens alle wedstrijden, te spelen voor die vereniging,
zullen houden aan de reglementen van de KNBB en de regels uit dit reglement in het bijzonder.
Art. 16
Verantwoordelijkheid
De commissie is een in de Kamer van Koophandel ingeschreven zelfstandige vereniging. Dit is in het verleden
zo gegroeid, in het bijzonder om hoofdelijke aansprakelijkheid en verdeling van invloeden naar het sportieve
karakter van de biljartsport zuiver te houden. In de zin van KNBB regels heeft het districtsbestuur MiddenBrabant de verantwoordelijkheid om de dagcompetitie in goed banen te leiden en is daarvoor aansprakelijk.
Om het districtsbestuur te ondersteunen heeft zij 3 permanente commissies ingesteld. De commissie
dagcompetitie is ingesteld om voor de recreatieve, ouder wordende, biljarter een volwaardig jaarprogramma op
te stellen waarbij men in lengte van dagen, overdag, kan genieten van deze sport. Belangrijk daarbij was en is
dat men dan ook op landelijk niveau nog hoog kan scoren.
Het wedstrijdelement is dan de grote drijfveer. Om die reden zijn er uiteraard vele regels, zo ook dit reglement.
Geschillen over deze regels worden daarom voorgelegd aan de districtsgeschillencommissie.

Art. 17
Wedstrijdformulieren dienen op verzoek en, indien eveneens verzocht, samen met de geschreven tellijsten
door de thuisspelende vereniging volledig en duidelijk ingevuld te worden ingestuurd aan de wedstrijdleider(s)
competitie. Deze moeten dan uiterlijk op de zaterdagmiddag van de speelweek om 12.00 uur binnen zijn.
Elk team dient een afschrift van het wedstrijdformulier te bewaren tot een week na de districtsdag. Het
thuisspelende team bewaart de tellijsten. Men kan de formulieren per post of e-mail verzenden of afgeven aan
het adres van de wedstrijdleider(s). Na elke wedstrijd is de teamleider van het thuisspelende team
verantwoordelijk voor het invoeren van de uitslagen op internet op de pagina www.biljartpoint.nl. Indien deze
dit niet zelf kan doen dan worden de uitslagen ingevoerd door de 2e teamleider of een van de uitspelende 1e of
2e teamleiders.
Art. 18
De wedstrijdformulieren dienen als volgt te worden behandeld: Het origineel alleen op verzoek naar de
wedstrijdleider(s) competitie zenden. Het duplicaat is voor het uitspelende team. Het origineel voor het
thuisspelende team.
Art. 19
De formulieren goed en duidelijk invullen, dus niet de R maar R1 poule A enz. Het teamnummer en
wedstrijdnummer hoeven niet te worden ingevuld. Let op: Het invullen van het rondenummer is verplicht.
Belangrijk is dat de teamleider van het bezoekende team, alvorens voor akkoord te tekenen, de ingevulde
formulieren grondig controleert.
Art. 20
Het spelen van een dubbelpartij is toegestaan indien deze op de juiste wijze wordt gespeeld en ingevuld. In
het jaarlijkse competitieboekje staat de uitleg over de wijze waarop dubbelpartijen worden gespeeld. Speelt men
een dubbelpartij niet volgens deze regels of wordt het uitslagformulier verkeerd ingevuld, dan volgt een sanctie
als bedoeld in bijlage B van dit reglement.
Art. 21
Wanneer een wedstrijd om reden(en) uitgesteld moet worden, dan moet deze wedstrijd binnen veertien dagen
gespeeld worden. Bij het uitstellen van een wedstrijd moet door het thuisspelende team te allen tijde een
wedstrijdformulier worden ingeleverd met daarop de reden(en) van uitstel en de nieuwe speeldatum.
Art. 22
Spelers welke niet bij een team vermeld staan of via een mutatielijst niet aan een team zijn toegevoegd, zijn
niet gerechtigd om te spelen en mogen dus niet worden opgesteld. Doet men dit wel dan worden de punten,
behaald door betreffende speler, in mindering gebracht (zie ook hoofdstuk administratief verzuim).
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B. COMPETITIE LIBRE
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Art. 23
Voor een drietal mogen maximaal 7 spelers en voor een viertal maximaal 8 spelers worden opgegeven. Deze
aantallen zijn inclusief eventuele reserves. Is een speler niet opgegeven als vaste speler van een team dan
mag deze speler als reserve worden opgegeven voor meerdere teams(zogenaamde algemene reserves).
Art. 24
Teamspelers uit de klasse R1 mogen reserve staan in de klasse R2 indien hun moyenne binnen de R2 valt.
Teamspelers uit de klasse R2 mogen reserve staan in de klasse R3.
Teamspelers uit dezelfde klasse mogen bij elkaar reserve staan. (Bijv. R1A bij R1B)
Teamspelers mogen altijd reserve staan in een hogere klasse. Wel krijgt een speler, ongeacht zijn officieel
vastgestelde gemiddelde, te maken met een minimaal vastgestelde partijlengte voor de betreffende klasse.
Reserve spelers mogen in de eerste periode 6 maal en in de tweede periode 6 maal invallen. Een
reservespeler mag niet meer in een team worden opgesteld in de eerste helft wanneer deze speler reeds 6 keer
als reserve in dat team werd opgesteld. In de tweede helft mag een reservespeler niet meer worden opgesteld
indien deze speler in die tweede helft reeds 6 keer werd opgesteld.
Art. 25
Van de klassen welke in poules worden gespeeld, zullen na het einde van de competitie de poulewinnaars in
een uit- en thuiswedstrijd tegen elkaar uitmaken wie zich kampioen van de desbetreffende klasse mag noemen
en het winnende team plaatst zich tevens voor het teamkampioenschap van het district. (De Districtsdag)

Art. 27
Protesten worden alleen dan in behandeling genomen indien hiervan melding wordt gemaakt, met nadere
toelichting, op het daarvoor bestemde wedstrijdformulier. Op het wedstrijdformulier aangebrachte
aantekeningen en/of protesten moeten ook bij het invullen op Biljartpoint worden vermeld.
Art. 28
Nieuwe leden worden na vier partijen(gespeeld binnen een seizoen in de competitie) in hun moyenne en
partijlengte herzien, zoals vermeld in het Wedstrijdreglement Dagcompetitie KNBB(WRD). Er is daarna sprake
van een officieel vastgesteld moyenne. Indien deze speler na vier gespeelde partijen met zijn/haar algemeen
gemiddelde gelijk of lager speelt dan de maximum grens van de opgegeven interval, dan vindt er geen wijziging
plaats in de partijlengte. Bij een hoger algemeen gemiddelde dan de maximum grens van de opgegeven interval
wordt het gemiddelde en de partijlengte opnieuw vastgesteld. Bij 20% of hoger dan de maximum grens van de
opgegeven interval wordt het gemiddelde en de partijlengte opnieuw vastgesteld en wordt van alle partijen
waarin de 20%-grens werd overschreden punten in mindering gebracht. Deze punten worden toegekend aan de
desbetreffende tegenspeler(s) tot een maximum van 10 punten.
Art. 29
Een teamwijziging kan alleen dan in behandeling worden genomen indien dit op het daarvoor verplichte
wijzigingsformulier tijdig is ingediend bij de wedstrijdleider(s) competitie.
Art. 30
Nieuwe leden kunnen pas voor hun vereniging uitkomen wanneer het bondsnummer bekend is en dit officieel
door het bondsbureau is bevestigd aan het secretariaat van de commissie dagcompetitie van het District
Midden-Brabant. Telefonisch opgeven van bondsnummers wordt niet geaccepteerd.
Art. 31
De aanvangstijden van alle competitiewedstrijden is bepaald op 13.15 uur. Gelieve om 13.00 uur aanwezig te
zijn in het wedstrijdlokaal. Latere aanvangstijden worden niet geaccepteerd, behoudens overmacht.
Arbitreren en schrijven wordt in principe door de vereniging van het thuisspelende team verzorgd. De
wedstrijdleider van de dag kan het uitspelende team verzoeken om te assisteren bij het schrijven.
Art. 32
Onvoorziene gevallen
In gevallen waarin deel B. van dit reglement niet voorziet in competitieregels Libre op districtsniveau, beslist de
wedstrijdleiding competitie van de commissie dagcompetitie van het District Midden-Brabant KNBB.
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Art. 26
De klassenwinnaars zullen tijdens de Districtsdag in een halve competitie tegen elkaar spelen om het algeheel
Kampioenschap Dagcompetitie van het District Midden-Brabant KNBB. Het uiteindelijke kampioensteam zal
worden afgevaardigd naar de Gewestelijke Finale. Indien in het gewest Zuid-Nederland geen gewestelijke
finales georganiseerd worden dan mag dit team rechtstreeks naar de Landelijke Finale.
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C. PERSOONLIJKE KAMPIOENSCHAPPEN
Art. 33
Poule indeling
De jaarlijkse poule-indeling wordt gemaakt door de wedstrijdleiding PK’s van de commissie, alleen de
wedstrijdleiding kan deze nog wijzigen. Alleen in overleg met de wedstrijdleiding kan de samenstelling van de
poules gewijzigd worden. Andere wijzigingen zijn niet toegestaan.
Art. 34
Aanvangstijden
De aanvangstijd van voorwedstrijden is 13:00 uur. Elke deelnemer dient op de eerste speeldag uiterlijk een
kwartier voor aanvang van de wedstrijden aanwezig te zijn. (12:45 uur). Indien een deelnemer niet op de
hierboven vastgestelde tijd aanwezig is dan heeft de wedstrijdleider van de organiserende vereniging, na
overleg met de wedstrijdleiders dagcompetitie, het recht om deze deelnemer voor deelname aan de
voorwedstrijden uit te sluiten. Deze deelnemer wordt dan beschouwd als zijnde niet opgekomen. (Zie bijlage B)
Art. 35
Schrijven
Iedere deelnemer is verplicht, indien hierom gevraagd wordt te assisteren bij het schrijven van de partijen.
Arbitreren wordt verzorgd door de organiserende vereniging.

Art. 37
Afzeggen voor PK’s
Indien een reeds ingeschreven deelnemer zich tijdig(tenminste 21 dagen voor aanvang van de voorwedstrijden)
afmeldt dan kan restitutie van het verschuldigde inschrijfgeld worden gegeven, de penningmeester zorgt voor
afhandeling van deze restitutie. Bij afmeldingen binnen 21 dagen is geen restitutie van het verschuldigde
inschrijfgeld mogelijk. Voor afmeldingen die na het moment van uitnodiging binnenkomen, wordt de deelnemer
als niet opgekomen beschouwd en zal er een sanctie worden opgelegd. Afzeggen kan alleen bij de
wedstrijdleiding PK’s van het district, dus niet bij de vereniging die organiseert.
Art. 38
Niet opkomen
Deelnemers welke voortijdig wedstrijden verlaten of niet (meer) opkomen, wordt een zware sanctie opgelegd,
als omschreven in bijlage B. De wedstrijdleider van de organiserende vereniging maakt hiervan rapport op en
meldt dit voorval, schriftelijk, zo spoedig mogelijk aan de wedstrijdleiding persoonlijke kampioenschappen.
Art. 39
Aantal partijen
Een deelnemer kan niet verplicht worden om meer dan 3 partijen op een middag te spelen.
Wanneer een vereniging de organisatie van voorwedstrijden c.q. finales welke door de commissie
dagcompetitie zijn toegewezen niet wil of kan organiseren dan worden de leden van betreffende vereniging
uitgesloten van deelname aan PK wedstrijden voor het lopende seizoen. (zie bijlage B)
Art. 40
Agenda voor PK’s
In het jaarlijkse competitieboekje voor de dagcompetitie, dat elk jaar ruim voor aanvang van het nieuwe seizoen
verschijnt, wordt steeds een rooster opgenomen met speeldata en lokaliteiten voor alle klassen.
Art. 41
Uitnodigingen
Alle spelers ontvangen ongeveer 10 dagen tevoren een uitnodiging voor deelname. Bij finales en promoties
komt het voor dat deze uitnodiging korter voor aanvang van de wedstrijden plaatsvindt. Bij verhindering is het
daarom gewenst om dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken aan de wedstrijdleiding PK’s, zodat een reserve
kan worden ingezet.
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Art. 36
Inschrijven PK’s
Via officiële mededelingen maakt de commissie de uiterste inschrijfdata bekend voor de persoonlijke
kampioenschappen. Voor de 4e en 5e klasse zal het tijdstip ruim voor 15 oktober liggen. Voor de overige 3
klassen zal het tijdstip later liggen en tijdig kenbaar gemaakt worden op onze website VBDM.nl
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Art. 42
Finalewedstrijden
Indien een der deelnemers op de eerste dag niet op het hiervoor vastgestelde tijdstip aanwezig is, dan heeft de
wedstrijdleiding van de organiserende vereniging het recht om hem/haar het deelnemen aan de finale te ontzeggen. Hier wordt wel de Wedstrijdleiding PK’s onmiddellijk over ingelicht zodat deze mogelijk nog een reserve
kan oproepen. De aanvangstijd van de laatste finalepartij op de laatste speeldag mag niet liggen voor 15:00 uur.
Alle deelnemers aan een finale dienen vanaf de opening tot en met de sluitingsceremonie aanwezig te zijn.
Art. 43
Onvoorziene gevallen
In gevallen waarin deel C. van dit reglement niet voorziet binnen PK’s op districtsniveau, beslist de wedstrijdleiding Persoonlijke Kampioenschappen van de commissie dagcompetitie van het District Midden-Brabant KNBB.

Art. 44
Verevening
Opheffen van de commissie en uitschrijving bij de Kamer van Koophandel kan geschieden:
a) Door opheffing van de commissie dagcompetitie door het districtsbestuur.
b) Door opheffing van de commissie wegens aftreden van het voltallige bestuur.
c) Door beëindiging van de activiteiten van de KNBB.
d) Door het opzeggen van het lidmaatschap van alle verenigingen op één moment.
e) Door beëindiging vanwege een rechterlijk bevel.
f) Om andere gewichtige redenen.
Ingeval de commissieactiviteiten geheel ten einde komen komt het tot verevening van materiële en immateriële
zaken. Hiertoe behoort expliciet ook de verevening van de financiën. Deze zaken vervallen nooit aan het district,
maar worden toegewezen aan de verenigingen die op dat moment lid vereniging van de commissie zijn.
Verevening vindt plaats nadat in een gezamenlijke vergadering 3(drie) leden gekozen zijn die samen met de
bestuursleden een afwikkelingscomité vormen. Materiële voorraden worden verkocht en de opbrengsten
worden toegevoegd aan het saldo totale bezittingen, inclusief kas- en banksaldi.
Alle verenigingen dienen bij het afwikkelingscomité een opgave in van de op dat moment ingeschreven leden
van hun vereniging, met daarbij vermeld hoeveel maanden die leden lid zijn. Afhankelijk van het aantal volle
maanden dat de ingeschreven leden lid zijn krijgt de vereniging een uitbetaling uit het netto saldo.
Ingeval er rechtens vorderingen ontstaan wegens immateriële schade zal de uitbetaling worden opgeschort tot
het moment dat er door de rechter definitief beslist is. Immateriële schade komt in mindering op het totale saldo.
Alle kosten nodig voor de afwikkeling worden in mindering gebracht op het eindsaldo.
Art. 45
Niet voorziene gevallen
In alle gevallen waarin de wet op de verenigingen – Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek -, de statuten en
reglementen van de KNBB, de statuten en reglementen van het gewest Zuid-Nederland, de statuten en
reglementen van het district en dit reglement niet voorzien, beslist het bestuur dagcompetitie.
Art. 46
Inwerkingtreding
Dit districtsreglement is goedgekeurd en vastgesteld door het bestuur dagcompetitie op 12 december 2011.
Het treedt in werking op 12 januari 2012. Alle eerdere (districts-)reglementen voor de dagcompetitie (veteranen)
in het district Midden-Brabant komen hiermede te vervallen.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Indien in de toekomst een driebandencompetitie wordt georganiseerd zal dit reglement worden aangepast en
wel tussen de artikelen 43 en 44. Afdeling D van dit reglement wordt dan E.
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Commissie Dagcompetitie District Midden-Brabant KNBB
Districtsreglement Dagcompetitie Midden-Brabant KNBB
Bijlage A
INTERVALLEN

Te spelen Caramboles
15
17
19
21
23
25
27 3e klas
29
31
33
35
38
41
44
47
50
2e klas
53
56
59
62

2,00

-

2,25 65

2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00

-

2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
7,00

PERSOONLIJKE KAMPIOENSCHAPPEN

Interval
tot
0,00 - 0,40
0,40 - 0,55
0,55 - 0,70
0,70 - 0,85
0,85 - 1,00
1,00 - 1,20
1,20 - 1,35
1,35 - 1,50
1,50 - 1,70
1,70 - 1,90
1,90 - 2,20
2,20 - 2,50
2,50 - 3,00
3,00 - 3,50
3,50 - 4,00
4,00 - 4,50
4,50 - 5,00
5,00 - 5,50
5,50 - 6,00
6,00 - 7,00

Te spelen Car.
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
80
90
100
110
120
130
140
150

5e klasse

4e klasse

3e klasse

2e klasse

1e klasse

DRIEBANDEN KLEIN

70
75
80
85 1e klas
90
100
110
120
130
140
150

0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90

-

0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00

10
12 3e klasse
14
16
18 2e klasse
20
24
28
32 1e klasse
36
40

Intervallen van toepassing per 1 augustus 2014
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COMPETITIE LIBRE

Interval
tot
0,25 - 0,30
0,30 - 0,35
0,35 - 0,40
0,40 - 0,45
0,45 - 0,50
0,50 - 0,60
0,60 - 0,70
0,70 - 0,80
0,80 - 0,90
0,90 - 1,00
1,00 - 1,10
1,10 - 1,20
1,20 - 1,30
1,30 - 1,40
1,40 - 1,50
1,50 - 1,60
1,60 - 1,70
1,70 - 1,80
1,80 - 1,90
1,90 - 2,00
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Bijlage B
ADMINISTRATIEF VERZUIM
ALGEMENE INFORMATIE
Artikel 7013 CR van de KNBB zegt: “In het Competitiereglement(CR) zijn maatregelen opgenomen die van
toepassing zijn op teams en/of deelnemers van een in het CR genoemde competitievormen. Het niet opvolgen,
of incorrect uitvoeren van deze maatregelen kan sancties tot gevolg hebben, of het opleggen van een heffing
als gevolg van administratief verzuim. Sancties en administratief verzuim als vastgelegd in dit CR zijn geen
straffen in de zin van de tuchtrechtspraak binnen de KNBB.”
Zo strikt willen wij het in de Dagcompetitie niet maken. De commissie heeft besloten een aantal regels die in het
CR staan en voorheen ook van toepassing waren voor de dagcompetitie(veteranen) opnieuw in te voeren.
Lang is er over gesproken, het laatste woord nog niet gezegd. Toch waren alle regels uit het artikel 7013 voor
het jaar 2000 ook van toepassing op wat toen heette: de Recreanten. Omdat steeds meer mensen denken zelf
wel te weten hoe een en ander moet gaan, of denken dat ze zelf regels kunnen stellen is de biljartsport
enigszins aan het verloederen. Dat kan anders, regels werken vaak preventief. Spelers in de dagcompetitie
willen slechts hun hobby blijven uitoefenen, zolang het maar kan. Wij werken daar aan mee.
Regels zijn er om nageleefd te worden; niet om er tegenin te bazuinen of het er niet mee eens te zijn.

De commissie dagcompetitie heeft besloten om een lijst toe te voegen waar de maatregelen in staan.
Ze heeft overwogen dat deze streng maar rechtvaardig moeten zijn. Dat begint bij de meeste maatregelen met
een aan het verenigingsbestuur uit te delen waarschuwing. Bij herhaling volgt een maatregel of sanctie.
Sommige overtredingen vereisen onmiddellijk een sanctie omdat die niet uit te stellen zijn.
Denk bijvoorbeeld aan het zonder afzeggen van een finalepartij of een grote mond tegen de arbiter.
Hieronder staat de lijst van maatregelen voor administratief verzuim en een lijst van sancties voor ons district.
Van de commissie ontvangt het bestuur van de vereniging een brief waarom de sanctie werd opgelegd.
Komt het tot een administratieve heffing als bedoeld in artikel 7013 van het CR KNBB belast de penningmeester
van het bestuur dagcompetitie de vereniging voor de hoogte van de sanctie, vanwege de verantwoordelijkheid
die verenigingen dragen volgens de reglementen. Betreft het een door een speler veroorzaakte maatregel dan
stelt het verenigingsbestuur de speler terstond in kennis.
Voor meer informatie over deze KNBB regels kijkt u in het competitiereglement van de KNBB(art7013 en verder).
Bevoegd om administratieve heffingen of sancties op te leggen op districtsniveau binnen het district MiddenBrabant KNBB dagcompetitie zijn: Voor reglementen het bestuur dagcompetitie; voor de Persoonlijke
Kampioenschappen de wedstrijdleider(s) PK’s; voor de competitie(s) de wedstrijdleider(s) competitie.
Sancties gaan onmiddellijk in na bekendmaking daarvan. Heffingen worden door verenigingen betaald binnen
veertien dagen nadat de penningmeester deze heeft verzonden. Een vereniging of overtredend lid van een
vereniging kan binnen 30 dagen schriftelijk bezwaar aantekenen bij het bestuur dagcompetitie van het district.
Indien tegen een maatregel niet tijdig bezwaar wordt gemaakt bij het bestuur dagcompetitie is de opgelegde
sanctie of heffing onherroepelijk. Het bestuur zal op een tijdig ingediend bezwaar binnen 30 dagen na ontvangst
van het bezwaar bindend beslissen. Het maken van bezwaar is geen reden tot het uitstellen van betalingen.
Om administratieve redenen zijn de verschillende onderwerpen gecodeerd.
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Om die reden gaan wij een aantal sancties herinvoeren die bestonden, maar ook maatregelen van
administratief verzuim. Ze werden toegepast, ze bestonden en ze bestaan nog steeds. Uitgangspunt hierbij blijft
dat deze regels ook de draagkracht genieten van biljarters die beseffen dat je zonder regels geen sport kunt
bedrijven.
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Code

Omschrijving

Sanctie

B1

Eerste 2 keer, het op verzoek niet tijdig insturen van wedstrijdformulieren/of tellijsten

Waarschuwing

B2

Na 2 waarschuwingen niet voldoen aan het gestelde in B1

Heffing € 3,00

B3

Onjuist, onvolledig of niet naar waarheid invullen van een wedstrijdformulier(Biljartpoint)

Waarschuwing

B4

Na waarschuwing herhaling van het gestelde in B3

Heffing € 3,00

B5a
B5b

Het onjuist spelen van een dubbelpartij, sanctie voor het thuisteam
Het onjuist spelen van een dubbelpartij, sanctie voor uitspelend team

2 punten minder
1 punt minder

B6a
B6b

Onjuist spelen van een dubbelpartij door verkeerde speler, thuisteam
Onjuist spelen van een dubbelpartij door verkeerde speler, uitteam

4 punten minder
2 punten minder

B7

Onjuiste volgorde gespeeld; Het thuisteam is verantwoordelijk voor invulling formulier
Toelichting: Niet tegen juiste tegenstander spelen is competitievervalsing.

4 punten minder

B8

Het opstellen van een ongerechtigde speler(speler staat niet vermeld in dat team)
0 punten deze speler
De speler van het andere team ontvangt 10 punten. Dit kan ook achteraf door wedstrijdleider gedaan worden.

B9

Niet voldoen aan vereiste kleding tijdens spelen in teamverband (competitie)

Waarschuwing

B10

Zelfde speler voldoet opnieuw niet aan B9. Sanctie voor de speler

2 punten minder

B11

Zelfde speler voldoet 3e keer niet aan B9. Sanctie voor de speler + waarschuwing

4 punten minder

B12

Zelfde speler voldoet 4e keer niet aan B9. Beslissing bestuur commissie

Commissie

B13

Niet voldoen aan vereiste kleding tijdens individueel spel (PK’s)

Waarschuwing

B14

Zelfde speler voldoet opnieuw niet aan B13

Heffing € 3,00

B15

Zelfde speler voldoet meerdere keren niet aan B13, direct spelen ontzeggen

Uit wedstrijd genomen

B16

Terugtrekken van een ingeschreven team

Heffing € 10,00

B17a
B17b

Niet opkomen van een lid van een team, zonder gegronde reden:
Niet opkomen van een team, zonder gegronde reden

B18

Niet uitspelen van een partij door speler, zonder overmacht (bij teams)

Geen punten voor speler

B19

Niet uitspelen van een partij zonder overmacht door speler (PK’s)

Uit wedstrijd genomen

B20

Te laat aanwezig bij voorwedstrijden of finale (PK’s)

Heffing € 5,00

B21

Zonder bericht niet opkomen bij voorwedstrijden of finale PK’s: schorsing +
Toelichting:De schorsing geldt voor het lopende en het volle daarop volgende seizoen

Heffing € 10,00

B22

Het niet willen/kunnen organiseren van toegewezen voorwedstrijden of finale (PK’s)

Geen deelname leden

B23

Niet aanwezig zijn van een vereniging op een jaarvergadering betekent geen stemrecht + Heffing € 5,00

B24

Niet tijdig betalen van een factuur aan de penningmeester van de commissie

Herinnering

B25

Na herinnering niet voldoen aan betaalopdracht

Heffing € 10,00

B26

Het voortijdig verlaten van voorwedstrijden of finale zonder gegronde reden (PK’s)
Toelichting:De schorsing geldt voor het lopende en het volle daarop volgende seizoen

Schorsing 1 vol seizoen

B27

Afzeggen voor de PK’s binnen 21 dagen voor aanvang van de wedstrijden

Geen restitutie inschrijfgeld

geen punten
geen punten

Tegenstander 10 punten
Tegenstander max. pntn.
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Administratief verzuim, heffingen en sancties.
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Bijlage C
KLEDING

De voorgeschreven kleding dagcompetitie in het district Midden-Brabant geldt voor alle officiële wedstrijden op
districtsniveau, zowel voor Competitie Libre, Persoonlijke Kampioenschappen en Competitie 3-banden.
KLEDINGVOORSCHRIFT per 1 augustus 2015
Wanneer in dit reglement gesproken wordt over voorgeschreven kleding dan wordt hieronder verstaan:
Zwarte effen schoenen, niet van spijkerstof en geen sportschoenen. Zwarte effen sokken.
Een zwarte effen pantalon, niet zijnde leer, spijkerstof of sportbroek.
Een effen overhemd met lange mouwen, zonder stiksels of versierselen, uw vereniging kiest de kleur.
Een trui, vest of hesje, niet zijnde spijkerstof. Voor en achterkant mogen van kleur verschillen. Het dragen
van een strik of stropdas is verplicht..
Hoofddeksels zijn niet toegestaan. Bretels dienen onzichtbaar gedragen worden.
Dames mogen in plaats van een pantalon, een effen zwarte rok dragen tot op of net onder de knie.
Spelen met korte mouwen of opgestroopte mouwen is niet toegestaan;
spelen in een polo is eveneens niet toegestaan.

Wanneer in een biljartlokaal tijdens wedstrijden de temperatuur hoger is dan voor spelers prettig is tijdens wedstrijden, dan kan een team besluiten om in overhemd te spelen. Ook al ontbreekt het verenigingslogo!
Maar we spelen in overhemd met lange mouwen. Wanneer zo’n beslissing genomen wordt dan dienen
alle spelers gelijk gekleed te zijn. Bij PK’s beslist de wedstrijdleiding voor alle deelnemers tegelijk.
ALGEMEEN
Er zijn verenigingen die meerdere outfits hebben. Wanneer een verenigingsteam voor een officiële
wedstrijd verschijnt dan dient men er voor te zorgen dat het hele team eenzelfde tenue draagt.
Het niet dragen van voorgeschreven kleding is een administratief verzuim, dit kan leiden tot een sanctie of
zelfs tot een administratieve heffing ( Zie bijlage B van dit reglement).
Het dragen van scherpe voorwerpen aan vingers, handen, polsen en overhemd kan leiden tot
beschadiging van het materiaal. (Een sleutelbos aan de broek kan de houten omlijsting beschadigen!). De
KNBB regels schrijven voor dat dragen daarvan tijdens het spel niet is toegestaan. Lokaalhouders die ook
financieel betrokken zijn bij het vernieuwen van materiaal verbieden, steeds vaker, het spelen als men
zich niet houdt aan ter plaatse geldende regels.
Een arbiter is verplicht persoonlijk een aantekening te maken op het wedstrijdformulier indien een speler
weigert aan de voorgeschreven kleding op districtsniveau te voldoen. In het uiterste geval kan deze
hem/haar het spelen ontzeggen. De tegenstander ontvangt alle mogelijke punten, de weigerachtige speler
ontvangt geen punten ( Zie bijlage B van dit reglement).
De KNBB stelt andere regels aan het dragen van kleding tijdens gewestelijke en nationale wedstrijden.
Men dient zich te verdiepen in die regels indien een gewestelijke of nationale finale wordt behaald.
Een speler dagcompetitie in het district Midden-Brabant welke niet kan voldoen aan de hier omschreven
voorgeschreven kleding, bijvoorbeeld op grond van een medische verklaring, kan persoonlijk bij het
bestuur dagcompetitie om dispensatie verzoeken. Hieraan zijn strenge regels gebonden.
In gevallen waarin dit reglement of deze bijlage ten aanzien van het dragen van kleding niet voorziet,
beslist de commissie dagcompetitie district Midden-Brabant KNBB.
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Verenigingsemblemen: op de linkerborst dient een verenigingsembleem of logo zichtbaar aanwezig te
zijn, ook als men slechts een overhemd draagt. De grootte daarvan is maximaal 100 cm2.
Reclameaanduidingen zijn slechts toegestaan voor verenigingen die zijn ingeschreven bij de KvK. De
grootte van reclameaanduidingen zijn aan regels gebonden zoals omschreven in de reglementen van de
KNBB. Speelt men in teamverband, dienen alle teamleden gelijk gekleed te zijn.
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