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BEKERFINALE DRIEBANDENTEAMS 2015 
 

1. ALGEMEEN 

De KNBB Bekerfinale 2015 wordt door de Stichting Topbiljart Zundert, onder auspiciën van de 
KNBB Sectie Driebanden, georganiseerd van donderdag 21 mei t/m zondag 24 mei 2015, in 
“De Koutershof”, Koutershof 4, 4891 CV in Rijsbergen, tel: 076-596291 
Op deze KNBB Bekerfinale 2015 is dit reglement van toepassing. 
Daar waar het reglement niet in voorziet, beslist het organisatiecomité. 
 

2. DEELNEMERS 
 
Voor deze KNBB Bekerfinale 2015 worden de 8 winnaars uit de voorronden geplaatst. Zij worden op 
sterkte, in overeenstemming de eindstand Eredivisie seizoen 2014-2015, 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. 

 
 Poule A            Poule B 
1. A.E.J./Dallinga      5.  MCR/De Uitspanning  
2. Biljartcafé Jorissen      6.   Pressplate-Machielsen. fa 
3. De Distel Biljarts      7.   Van Wanrooy Transport 
4.  Ripa Ricycling/Pearle     8.   HCR Prinsen 1 

 
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 op te geven bij de toernooileiding 
(Henny Wezenbeek). 
 

3. 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 40 seconden per poging gespeeld. 
Per set heeft elke speler recht op maximaal één time-out van maximaal 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. 
De winnaar wordt uitgeroepen tot ‘Nationaal KNBB Bekerkampioen 2015’. 
 
Als tijdens het spelen van de finalepartijen op een van de tafels de beslissing valt, worden de 
lopende sets op de andere tafels niet meer uitgespeeld. 
 
 
Klassementregels: * Matchpunten  

* Partijpunten  
* Setsaldo (totaal gewonnen sets -/- totaal verloren sets) 
* Totaal aantal gemaakte caramboles 
* Hoogste serie (van een speler) 
 

KNBB SECTIE DRIEBANDEN  
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Donderdag 21 mei 2015

A.E.F./ Dalinga - wed. B1 Pressplate-Machielsen.fa -

Biljart 1 Eddy Merckx - Biljart 3 Peter Ceulemans -

Biljart 2 Frédéric Caudron - Biljart 4 Raymon Groot -

Biljart 1 Jean-Paul de Bruijn - Biljart 3 Roland Forthomme -

Biljart 2 Dick Jaspers - Biljart 4 Barry van Beers -

Biljartcafé Jorissen - wed. B2 MCR/De Uitspanning -

Biljart 1 Jeffrey Jorissen - John Tijssens Biljart 3 Dave Christiani - Markus Galla

Biljart 2 Glenn Hofman - Jozef Philipoom Biljart 4 Roland Uijtdewillegen - Michel van Silfhout

Biljart 1 Herman van Daalen - Biljart 3 Eddy leppens -

Biljart 2 Jean van Erp - Biljart 4 Richard Bitalis -

Winnaar A1 - wed. B3 Verliezer B1 -

Biljart 1 speler 3 - speler 3 Biljart 3 speler 2 - speler 2

Biljart 2 speler 1 - speler 1 Biljart 4 speler 4 - speler 4

Biljart 1 speler 4 - speler 4 Biljart 3 speler 1 - speler 1

Biljart 2 speler 2 - speler 2 Biljart 4 speler 3 - speler 3

Verliezer A1 - wed. B4 Winnaar B1 -

Biljart 1 speler 3 - speler 3 Biljart 3 speler 2 - speler 2

Biljart 2 speler 1 - speler 1 Biljart 4 speler 4 - speler 4

Biljart 1 speler 4 - speler 4 Biljart 3 speler 1 - speler 1

Biljart 2 speler 2 - speler 2 Biljart 4 speler 3 - speler 3

Winnaar A1 wed. A5 Winnaar A1 -

Biljart 1 speler 1 - speler 1 Biljart 3 speler 2 - speler 2

Biljart 2 speler 4 - speler 4 Biljart 4 speler 3 - speler 3

Winnaar B1 - wed. B5 Winnaar B1 -

Biljart 1 speler 3 - speler 3 Biljart 3 speler 4 - speler 4

Biljart 2 speler 2 - speler 2 Biljart 4 speler 1 - speler 1

Winnaar A2 - wed. A6 Winnaar A2 -

Biljart 1 speler 1 - speler 1 Biljart 3 speler 2 - speler 2

Biljart 2 speler 4 - speler 4 Biljart 4 speler 3 - speler 3

Winnaar B2 - wed. B6 Winnaar B2 -

Biljart 1 speler 3 - speler 3 Biljart 3 speler 4 - speler 4

Biljart 2 speler 2 - speler 2 Biljart 4 speler 1 - speler 1

20.30 uur Biljart - speler 3 van team 2 Poule B

20.30 uur Biljart - speler 4 van team 2 Poule B

20.30 uur Biljart - speler 4 van team 2 Poule A

20.30 uur Biljart - speler 3 van team 2 Poule A

* alle spelers spelen 3e ronde op een andere tafel !!!!

11.00 uur Biljart - speler 1 van team 2 Poule B

11.00 uur Biljart - speler 2 van team 2 Poule B

11.00 uur Biljart - speler 2 van team 2 Poule A

11.00 uur Biljart - speler 1 van team 2 Poule A

14.00 uur Biljart

14.00 uur Biljart 

14.00 uur Biljart 

14.00 uur Biljart 

NB. t.b.v. media-activiteiten kan de biljartindeling en / of het wedstrijdschema gewijzigd worden. 

                            spelers 4 van winnaars kruisfinale

* Teams kunnen conform het regelement hun opstelling wijzigen

speler 2 van winnaar Poule B

speler 1 van winnaar Poule B

Finale

                            spelers 1 van winnaars kruisfinale

                            spelers 3 van winnaars kruisfinale

                            spelers 2 van winnaars kruisfinale

speler 2 van winnaar Poule A

speler 4 van winnaar Poule B

speler 3 van winnaar Poule B

Zondag 24 mei 2015

Kruisfinale 2

speler 1 van winnaar Poule A

17.00 uur

Kruisfinale 1

speler 3 van winnaar Poule A

speler 4 van winnaar Poule A

wed. A6 Verliezer A1 Verliezer A1

15.00 uur

wed. B6 Verliezer B1 Verliezer B1

13.00 uur

wed. A4 Verliezer A2 Winnaar B2

16.00 uur

19.00 uur

wed. A5 Verliezer A2 Verliezer A2

21.00 uur

Zaterdag 23 mei 2015

wed. B5 Verliezer B2 Verliezer B2

Dion Bergmans Kurt Ceulenmans

Ronnie Daniels Harrie van de Ven

14.00 uur

19.00 uur

21.00 uur
Puck van Aart Anno de Kleine

Gerwin Valentijn Dave van Geel

Vrijdag 22 mei 2015

wed. A3 Winnaar A2 Verliezer B2

12.00 uur

Wedstrijdprogramma

13.30 uur opening

wed. A2 De Distel Biljarts HCR Prinsen 1

Poule A Poule B

wed. A1 Ripa Recycling/Pearle Van Wanrooy Transport

14.00 uur
Jens van Dam Frank Martens

Francis Forton Ad Broeders

16.00 uur

 



 KNBB Bekerfinale 2015 Pagina 3 

4. AANWEZIGHEID SPELERS, ARBITERS EN SCHRIJVERS 
 
Spelers en arbiters dienen zich 15 minuten voor het aanvangstijdstip van hun wedstrijd bij de 
wedstrijdleiding te melden. 
Indien een speler op dat tijdstip niet aanwezig is, vervalt het recht op inspelen. 
10 minuten voor aanvang van hun wedstrijd dienen de spelers zich op te stellen op de afgesproken 
plaats bij de speelzaal. 
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 zicht 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 zaal aanwezig te zijn. 
 

5. KLEDING 
 
Kledingvoorschrift spelers en arbiters: 
De spelers zijn verplicht in uniforme teamkleding te spelen, (smoking, gilet met strik), e.e.a. volgens 
KNBB reglement. 
De mouwen van het smokinghemd dienen lang gedragen te worden. 
Reclame-uitingen volgens KNBB voorschrift zijn geoorloofd. 
De spelers verplichten zich de door de organisatie voor te schrijven mouwreclame exclusief op de 
voorarm te dragen. 
Zowel de dames als heren arbitreren in smoking. 
Buiten de wedstrijden dienen spelers en arbiters in de toernooilocatie correct gekleed te zijn 
 

6. GEDRAG 
 
Het is voor spelers, arbiters en schrijvers verboden vóór en tijdens hun wedstrijd alcohol te gebruiken. 
Tijdens de wedstrijden is het verboden te roken. 
Conform het dopingreglement is het voor de spelers verboden stimulantia en/of kalmerende middelen 
te gebruiken. Zie hiertoe het dopingreglement. 
De spelers verplichten zich aan een mogelijke controle mee te werken. 
De spelers dienen tot één uur na afloop van hun wedstrijd beschikbaar te zijn voor een eventuele 
dopingcontrole en de pers. 
Van alle spelers, ook diegenen die al uitgeschakeld zijn, wordt het op prijs gesteld dat zij zondag bij 
de finale en de prijsuitreiking aanwezig zijn. 
De organisatie kan tevens PR- activiteiten van de spelers verlangen. 
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. 
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ARBITRAGE 
 
De arbitrage bij alle wedstrijden zal geschieden door arbiters die, na voordracht, door het bestuur van 
de Sectie Driebanden en Stichting Topbiljarten Zundert worden uitgenodigd. 
   
  Wim Berendsen  - Barendrecht 
  Ad van den Brand  - Etten-Leur 
  Paul Brekelmans  - Veldhoven 
  Eric van Thiel    - Waalwijk 
  Erik van Woerkom  - Oosterhout 
  Wil Kanen   - Bladel 
  Ton Mangelaars  - Oosterhout 
  Louis de Leeuw  - Ossendrecht 
   
*** Eric van Thiel treedt op als arbitercoördinator. 
 

7. MATERIAAL 

Biljarts  : Eureka 
Laken  : Simonis 300 Rapide Delsa Blauw 
Ballen  : Super Aramith Tournament Pro-Cup 
In dit kampioenschap wordt bij aanvang met nieuwe ballen gespeeld. 
Deze ballen worden eveneens gebruikt tijdens de kruisfinale- en finalewedstrijden. 
 

8. INSPEELTIJD / TIJDKLOK / TIME-OUT / PAUZEREN 
 
Door te tossen wordt bepaald wie er begint met inspelen. 
Voor alle wedstrijden bedraagt de inspeeltijd 5 minuten per speler. 
Na het inspelen volgt de trekstoot waarvan de winnaar bepaalt wie er begint in de 1e, 3e en eventueel 
de 5e set. 
De speler die begint speelt de gehele wedstrijd met de witte bal. 
Tijdens het inspelen worden de spelers en arbiters voorgesteld aan het publiek. 
Bij hun introductie worden zij verzocht te groeten naar het publiek. 
Tijdens het gehele kampioenschap wordt de tijdklok gebruikt. 
De tijdklok loopt van 40 naar 0 seconden Elke speler heeft, nadat zijn tegenstander zit en de ballen 
stilliggen, maximaal 40 seconden per poging. 
Per set heeft elke speler recht op maximaal één time-out van maximaal 40 seconden 
Een, in enige set, niet gebruikte time-out kan niet worden opgespaard voor een volgende set. 
Na de tweede en eventueel vierde set heeft een speler recht op ’n pauze maximaal 5 minuten. 
 

9. VERGOEDINGEN 
 
De arbiters ontvangen een vergoeding van de organisatie.  
De spelers ontvangen geen vergoeding. 
 

10. PRIJZENGELD /  Vergoeding 
 

Het minimale prijzengeld / vergoeding zal € 12.500,00 bedragen: 
Nr. 1  € 2.500,00 
Nr. 2  € 2.000,00 
Nr. 3  € 1.500,00  
Nr. 4  € 1.500,00 
Nrs 5 t/m 8 € 1.250,00 
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11. BELASTINGEN / SOCIALE PREMIES 
 
Eventueel verschuldigde belastingen en/of sociale premies over het te ontvangen prijzengeld dient de 
speler/team zelf te voldoen. 
 

12. 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 respectievelijke 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. 
 

13. TOERNOOILEIDING 
 
De toernooileiding voor de Nationale Bekerfinale 2015 is als volgt samengesteld: 
 
 Santos Chocron  (Voorzitter, algemene zaken) 
 Hans Snellen  (Toernooileiding/Public Relations) 
 Jan van Kerkoerle  (Presentatie) 
 Lennart Schrauwen (Technische zaken) 
 Eric van Thiel  (Arbitrage) 
 Henny Wezenbeek  (Wedstrijdleiding) 
   
 m.m.v. 
 Stichting Topbiljart Zundert 
  
 Organisatiecomité 
 Santos Chocron 
 Henny Wezenbeek 
 Hans Snellen 
 

14. ONVOORZIEN 
 
De toernooileiding behoudt zich het recht voor om in voorkomend geval het wedstrijdschema te 
wijzigen. 
In alle gevallen, waarin de reglementen van de KNBB, het Bekercompetitiereglement, de nieuwsbrief, 
de spelersinformatie en het onderhavige toernooireglement niet voorziet, beslist het 
organisatiecomité. 
 
 
 
 
 
 

Rijsbergen / Nieuwegein, mei 2015 

 


