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Algemeen 

De KNBB Bekerfinale 2016 wordt geörganiseerd door de Stichting Topbiljart Zundert, onder auspiciën van de KNBB 

Sectie Driebanden. 

Alle wedstrijden van de Bekerfinale worden gespeeld volgens dit reglement. 

Daar waarin dit reglement, de nieuwsbrieven of aanvullende mondelinge informatie niet voorziet of voorzien, 

beslist de wedstrijdleiding in samenspraak met organisatiecomité. 

Deelnemers 

Voor deze KNBB Bekerfinale 2016 zijn de 8 winnaars uit de voorronden geplaatst zoals die in de uitnodiging staan 

vermeld. Zij zijn op sterkte, overeenkomstig de ranglijst na de eerste helft van de lopende Eredivisie seizoen 2015-

2016, in twee poules van vier teams ingedeeld conform het “Poule Marseillaise” systeem. 

De nummers 9 en 10 uit de voorronden worden conform het Bekercompetitiereglement respectievelijk als 1e en 2e 

reserve geplaatst. 

Ceremonie 

Teams die volgens het speelrooster op de openingsdag de eerste seance spelen, dienen op donderdag 7 april om 

13.30 uur in wedstrijdkleding aan de openingsceremonie deel te nemen en zich daarvoor om 13.15 uur te 

verzamelen in de 'spelersgang'. 

Alle teams die deel hebben genomen aan de kruisfinales en finale, dienen op zondag 10 april direct na afloop van 

de wedstrijden zich te verzamelen in de 'spelersgang', om in wedstrijdkleding aan de sluitingsceremonie deel te 

nemen.  

Opstelling team 

Indien, waar mogelijk, een team wenst af te wijken van de opgegeven opstelling, dient de teamleider dit tenminste 

twee uur voor aanvang van de te spelen wedstrijd aan te geven bij de wedstrijdleider. 

Speelsysteem 

In elke poule wordt een halve competitie gespeeld over wedstrijden bestaande uit vier partijen van 3 sets van 15 

caramboles zonder gelijkmakende beurt. 

Er wordt met een tijdslimiet van max. 40 seconden per poging gespeeld. 

Per set heeft elke speler recht op één time-out van 40 seconden 

Na de poulewedstrijden wordt de stand opgemaakt volgens de klassementregels: 

De nummers 4 worden, op basis van hun resultaat in de poule als 7e en 8e geklasseerd. 

De nummers 3 worden, op basis van hun resultaat in de poule als 5e en 6e geklasseerd. 

De poulewinnaars spelen de kruisfinales tegen de nummers 2 van de andere poule volgens het systeem “best of 

five” in sets van 15 caramboles zonder gelijkmakende beurt. 

De verliezers worden, op basis van hun resultaat in de kruisfinale, als 3e en 4e geklasseerd. 

De winnaars van de kruisfinale spelen de finale eveneens volgens “best of five”. 

De verliezer van de finale wordt als 2e geklasseerd.  
 

Als tijdens het spelen van de finalepartijen op een van de tafels de beslissing valt, word(en) de lopende set(s) op de 

andere tafel(s) niet meer uitgespeeld. 

Kampioen 

De winnaar wordt uitgeroepen tot 'KNBB Bekerkampioen Driebandenteams 2016'. 



 

   

  

  pagina 2 van 4 

 Reglement Bekerfinale Driebandenteams 2016 

www.knbb.nl/driebanden/ 

Klassementregels 

- Matchpunten  

- Partijpunten  

- Setsaldo (totaal gewonnen sets -/- totaal verloren sets) 

- Totaal aantal gemaakte caramboles 

- Hoogste serie (van een speler) 

Aankondiging & loting & aanwezigheid 

15 minuten voor aanvangstijdstip van hun wedstrijd volgens het speelrooster, dienen spelers en arbiters, correct 

gekleed, zich te melden bij de wedstrijdleider en te verzamelen in de 'spelersgang', waarna d.m.v. loting (muntstuk 

in linker of rechterhand) wordt bepaald wie met inspelen begint.  

Niet aanwezige spelers verliezen het recht van inspelen! 

10 minuten voor aanvang van de seance betreden zij na de 'herkenningstune', in een door de organisatie 

opgegeven volgorde en na aankondiging van hun naam door de presentator, de arena. 

Indien een speler op het aanvangstijdstip van zijn wedstrijd niet speelklaar aanwezig is, wordt zijn tegenstander tot 

winnaar verklaard. 

Mocht een speler door overmacht te laat verschijnen, behoudt de wedstrijdleiding zich het recht voor om, na 

overleg met de toernooileiding, het programma te wijzigen. 

De uitspraak van de toernooileiding is bindend. 

Schrijvers dienen 15 minuten voor het begin van de wedstrijd in de speelzaal aanwezig te zijn. 

Kleding  & reclame 

Van spelers wordt verwacht om tijdens de KNBB Bekerfinale correct gekleed te gaan. 

Tijdens de wedstrijden dient de uniforme wedstrijdkleding te voldoen aan het competitiereglement 2015/2016. 

Reclame-uitingen volgens KNBB voorschrift zijn geoorloofd. 

De spelers verplichten zich de door de organisatie voorgeschreven mouwreclame exclusief op de voorarm te 

dragen. Hiertoe ontvangt men mouwstickers van de wedstrijdleider van het evenement.  

Overige reclame op de voorarm dient vooraf verwijderd, dan wel volledig en netjes afgeplakt te zijn. 

Sportief gedrag 

Speciale aandacht wordt gevraagd voor het hinderlijk krijten, poetsen e.d. van de niet aan de beurt zijnde speler. 

Ook het hinderlijk inlopen, d.w.z. vóórdat de arbiter annonceert, wordt niet geaccepteerd.  

De arbiters zullen hier streng op toezien en waarschuwingen uitdelen. 

Herhaalde waarschuwingen kunnen tot uitsluiting leiden. 

Aandachtspunten 

Het is voor spelers, arbiters en schrijvers verboden vóór en tijdens hun wedstrijd alcohol te gebruiken.  

Tijdens de wedstrijden is het verboden te roken 

De spelers dienen hun keu-foedraal in de hoek onder hun spelerstafel  tegen de boarding te leggen. 

Het is niet toegestaan kledingstukken in de arena te hangen of te leggen. 

Spelers dienen zelf voor handdoekjes te zorgen.  

Spelers en arbiters worden verzocht, indien zij iets anders willen drinken dan water, dit vroegtijdig aan de 

bediening door te geven. 

Arbitrage 

Arbitrage bij alle wedstrijden geschiedt door arbiters die, na voordracht door het bestuur van de Sectie Driebanden 

en Stichting Topbiljarten Zundert, zijn uitgenodigd en vermeld staan in de uitnodiging. 

Zowel de dames als heren arbitreren in smoking. Buiten de wedstrijden dienen arbiters in de toernooilocatie 

correct gekleed te zijn. 

Inspeeltijd 

De inspeeltijd bedraagt 5 minuten. 

Na 4 minuten geeft de arbiter aan: “u heeft nog één minuut inspeeltijd” 

De arbiter is tijdens het inspelen stand-by en assisteert bij het oefenen van de acquitstoot. 
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Aanvang wedstrijd 

Direct na het inspelen volgt de trekstoot. 

De winnaar van de trekstoot bepaalt wie van acquit begint. 

De speler die de wedstrijd begint speelt met de witte bal. 

Gedurende de wedstrijd blijven spelers met dezelfde bal spelen. 

Schoonmaken van de wedstrijdballen 

De arbiter maakt de ballen schoon: 

- vóór het inspelen 

- na het inspelen door iedere speler 

- op verzoek van een speler vóór het begin van een set (wordt gevraagd door de arbiter) 

- op verzoek van een speler tijdens zijn beurt. 

NB: een speler heeft altijd het recht om meerdere ballen te laten schoonmaken 

Tijdklok 

Alle wedstrijden worden gespeeld met tijdklok, waarbij iedere aan de beurt zijnde speler 40 seconden de tijd krijgt 

om zijn stootbeeld uit te voeren. Deze tijd gaat in wanneer alle ballen stilliggen en, bij aanvang van het eerste 

stootbeeld uit een beurt, de tegenstander op zijn stoel zit.  

De tijdklok wordt gepauzeerd wanneer; 

- een speler wordt gehinderd bij het uitvoeren van zijn stootbeeld,  
- aan de arbiter verzocht wordt om de ballen schoon te maken, 
- bij het verlengen van de keu. 

Indien een speler niet binnen de gestelde tijd gestoten heeft, wordt hij afgeteld, waarna de ballen in de 

beginpositie op acquit worden geplaatst en zijn tegenstander aan de beurt is. 

Time-out (extension) 

Bij het spelen met tijdklok heeft iedere speler gedurende een set éénmaal de mogelijkheid om een time-out aan te 

vragen. Een time-out verlengt de beschikbare tijd voor het huidige stootbeeld met 40 seconden. 

De arbiter ziet er op toe dat de aangevraagde time-out door de schrijver op de tellijst wordt genoteerd met de 

letter 'T'. 

Een niet gebruikte time-out kan niet worden meegenomen naar een e.v.t. volgende set of wedstrijd. 

Pauze 

Na de tweede en eventueel vierde set heeft een speler recht op ’n pauze van maximaal 5 minuten. 

Prijzengeld 

Het (minimale) prijzengeld bedraagt € 12.500,00 en wordt op basis van de eindrankschikking als volgt onder de 

teams verdeeld. 

1e plaats  € 2.500,00 

2e plaats   € 2.000,00 

3e en 4e plaats   € 1.500,00 

5e en 6e plaats  € 1.300,00 

7e en 8e plaats € 1.200,00 

 

Eventueel verschuldigde belastingen en/of sociale premies over het te ontvangen prijzengeld/vergoeding dient de 

speler/team zelf te voldoen. Ieder teamleider dient een verklaring te ondertekenen die de organisatie en de KNBB 

hiervoor vrij pleit. 

Vergoedingen 

De organisatie kent geen individuele vergoedingen toe aan spelers. 

De arbiters ontvangen een vergoeding van de organisatie.  
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Sancties 

Overtredingen tegen de reglementen kunnen gesanctioneerd worden. 

Geldboetes en in het ergste geval diskwalificatie behoren tot de mogelijkheden. 

De geldboete zal echter nooit hoger zijn dan het verdiende prijzengeld. 

Financiële sancties kunnen worden ingehouden op het prijzengeld het geen onmiddellijk schriftelijk wordt 

bevestigd aan de betreffende teamleider. 

Het bestuur van de Sectie Driebanden sanctioneert na overleg met de toernooileiding. 

Een team kan tegen een sanctie in beroep gaan bij het bestuur van de Sectie Driebanden van de KNBB. 

Aanwezigheid 

Ook bij voortijdige uitschakeling, wordt aanwezigheid op de finaledag door de organisatie zeer op prijs gesteld. 

PR 

T.b.v. PR en media wordt van spelers verwacht tot een uur na de wedstrijd beschikbaar te zijn voor o.a. de pers.  

Het is verplicht officiële bijeenkomsten, die door de organisatie tot een minimum worden beperkt, bij te wonen. De 

spelers die uitgespeeld zijn kunnen worden verzocht zich op vrijdagavond en/of zaterdag tussen de VIP’S te begeven. 

Spelers en arbiters dienen tijdens het voorstellen te groeten naar het publiek. 

Spelers en arbiters dienen zich jegens elkaar sportief op te stellen. 

Een en ander kan middels supplement c.q. briefing gewijzigd worden. 

Verboden middelen 

Alle deelnemers aan de Bekerfinale zijn gehouden aan het Nationaal Dopingreglement van het Instituut 

Sportrechtspraak (ISR). In de bijbehorende Dopinglijst zijn o.a. alle middelen opgenomen die verboden zijn in de 

biljartsport. De meest actuele documenten zijn rechtstreeks te downloaden op de website van de ISR  

(www.isr.nl/). De Dopingautoriteit heeft een handige App ontwikkeld (dopingwaaier) waarmee naast het 

raadplegen van de dopingregels en dopingrisico's tevens alle geneesmiddelen en voedingssupplementen snel 

gecontroleerd kunnen worden op aanwezigheid van verboden middelen. 

Naast het verbod van middelen volgens de Dopinglijst is het gebruik van alcohol voor deelnemers tijdens hun 

wedstrijd en binnen 2 uur voorafgaande aan hun wedstrijd verboden. De toernooileiding ziet hierop toe en bij 

constatering hiervan volgt een berisping. Wanneer dit vervolgens voor een tweede maal wordt geconstateerd, 

volgt diskwalificatie van de betreffende speler en wordt hij uitgesloten voor verdere deelname. 

Materiaal 

Biljarts:  Eureka 

Laken:  Simonis 300 Rapide Delsa Blauw 

Ballen: Super Aramith Tournament Pro-Cup Prestige 

Onvoorzien 

De toernooileiding behoudt zich het recht voor om in voorkomend geval het wedstrijdschema te wijzigen. 

In alle gevallen, zoals eerder vermeld, waarin dit reglement, de nieuwsbrieven of aanvullende mondelinge informatie 

niet voorziet of voorzien, beslist de wedstrijdleiding in samenspraak met organisatiecomité. 

 

Rijsbergen / Nieuwegein, maart 2016 

 

http://www.isr.nl/

