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HOOFDSTUK 1: Algemeen 

art. 1.01: Begripsbepalingen 
WRM: 
Het wedstrijdreglement van de Masters  
 
Masters:  
Nationaal Kampioenschap Driebanden 
 
SD: 
KNBB – sectie Driebanden 
 
Sectiebestuur: 
Het bestuur van de KNBB - sectie Driebanden 
 
Website: 
De website van de KNBB voor raadpleging van algemene informatie (www.knbb.nl) 
 
GP-klassement: 
Ranglijst van behaalde rankingpunten binnen een Grand Prix cyclus van een kalenderjaar  
 
Gastland: 
Land van verblijf, anders dan waarvan men de nationaliteit bezit. 

 
ISR: 
Stichting Instituut Sportrechtspraak 

art. 1.02: Toepasselijkheid 
Dit WRM is van toepassing op de Masters van de KNBB -sectie Driebanden en treedt in werking per 1 
januari 2023.  
Voor de Masters zijn naast het WRM eveneens de volgende reglementen van toepassing: 
 
• het Dopingreglement van de ISR  
• het Spel- en Arbitragereglement van de KNBB 
 
Beide reglementen zijn te downloaden op de website van de KNBB. 
Het sectiebestuur is bevoegd tot het (tussentijds) uitbrengen van supplementen op het WRGP, met 
kennisgeving daarvan op de website van de KNBB - sectie Driebanden. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.knbb.nl/
http://www.knbb.nl/
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HOOFDSTUK 2: Deelname 

art. 2.01: Deelnemers 
Voor de Masters worden de spelers 1 t/m 16 uit het Grand Prix klassement per einde van het 
voorafgaande kalenderjaar uitgenodigd. 
Met voorafgaande kennisgeving kan in bijzondere omstandigheden de criteria voor recht tot 
deelname anders zijn bepaald door de SD. 
 
De Masters vormt mede de basis voor afvaardiging naar Internationale kampioenschappen.  
Alle ingeschrevenen dienen dan ook te voldoen aan een van onderstaande voorwaarden: 
 
• men bezit uitsluitend de Nederlandse nationaliteit en is ingezetene van Nederland, 
• men bezit uitsluitend de Nederlandse nationaliteit, is niet ingezetene van Nederland en heeft 

niet officieel verklaard het gastland te zullen vertegenwoordigen bij Internationale evenementen 
wanneer dit tot de mogelijkheden behoort. 

• men is niet in het bezit van de Nederlandse nationaliteit, is wel ingezetene van Nederland en 
heeft officieel verklaard Nederland te zullen vertegenwoordigen bij Internationale evenementen. 

• men heeft o.a. de Nederlandse nationaliteit en heeft officieel verklaard Nederland te zullen 
vertegenwoordigen bij Internationale evenementen. 

art. 2.02: Uitnodiging 
Alle deelnemers, alsmede de reserve(s), ontvangen uiterlijk twee weken voor aanvang van de 
Masters een officiële uitnodiging per mail.  

art. 2.03: Afmelding deelname 
Spelers die onverhoopt niet kunnen deelnemen aan de Masters dienen dit aan te geven bij de 
wedstrijdsecretaris van de SD (wedstrijdsecretaris@knbb-driebanden.nl).  
In verband met de inzet van reserve-deelnemers, dient dit zo spoedig mogelijk te gebeuren. 

art. 2.04: Uitsluiting deelname 
Uitgesloten van deelname aan de Masters zijn zij die: 
 
• niet voldoen aan de in art. 2.01 gestelde voorwaarden, dan wel 
• dit recht hebben verloren n.a.v. een opgelegde sanctie, dan wel 
• ten aanzien van de SD nog een betalingsverplichting dienen te voldoen, dan wel 
• een door het Instituut Sportrechtspraak (ISR) opgelegde schorsing ondergaan n.a.v. 

dopinggebruik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:wedstrijdsecretaris@knbb-driebanden.nl?subject=Afmelding%20deelname%20GP-toernooi
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HOOFDSTUK 3: Kampioenschap 

art. 3.01: Tijdsduur & tijdschema 
De Masters speelt zich af in een tijdsbestek van vier of vijf dagen (de inspeelavond niet 
meegerekend), afhankelijk van het te spelen wedstrijdsysteem. 
M.b.t. het wedstrijdsysteem van 2023 wordt er gespeeld in setsysteem, in de poules een race naar 3 
gewonnen sets, de kwartfinales en halve finales in een race naar 4 gewonnen sets en in de finale naar 
5 gewonnen sets. 
Er is slechts 1 pauze van 5 minuten na de eerste 3 gespeelde sets. In de finale is er tevens een pauze 
na 6 gespeelde sets. 

art. 3.02: Speelrooster 
Het speelrooster van iedere Masters wordt gelijktijdig met de uitnodiging van de Masters 
meegestuurd. 

art. 3.03: Poule-indelingen 
De 16 deelnemers worden d.m.v. plaatsing en loting als volgt in 4 poules ingedeeld: 
• de nummers 1 t/m 4 worden resp. als poulehoofd geplaatst in de poules A t/m D, 
• de nummers 5 t/m 8 worden als nrs. 2 in deze poules ingeloot, 
• de nummers 9 t/m 12 worden als nrs. 3 in deze poules ingeloot en 
• de nummers 13 t/m 16 worden als nrs. 4 in deze poules ingeloot. 
De lotingen van de Masters vindt uiterlijk 3 weken voor aanvang van het kampioenschap plaats. 

art. 3.04: Reservespeler(s) 
Bij afmelding neemt de reservespeler de plaats in van de uitgevallen speler. 
Bij afzegging van meerdere spelers neemt de hoogst geklasseerde reservespeler de plaats in van de 
hoogst geklasseerde speler die uit is gevallen. Dit principe herhaalt zich voor het aantal uitgevallen 
spelers. In geval van ‘last minute’ afzeggingen, is de wedstrijdleiding bevoegd om van voorgaande 
regels af te wijken. 
Indien geen reserves hoeven te worden ingezet, ontvangt de aanwezige 1e reservespeler bij de start 
van het kampioenschap een vergoeding van € 100,00 als zijnde een onkostenvergoeding. 

art. 3.05: Poulewedstrijden 
In de poulewedstrijden spelen alle deelnemers drie wedstrijden (halve competitie).  
De winnaar van een partij krijgt twee wedstrijdpunten en de verliezer nul.  
In elke poule start nummer 1 tegen nummer 3 en nummer 2 tegen nummer 4.  
Vervolgens spelen de winnaars tegen elkaar en de verliezers tegen elkaar en vinden daarna tenslotte 
de resterende partijen van de laatste speelronde plaats. De nummers 1 en 2 in de eindstand van 
iedere poule plaatsen zich voor de knock-out fase. 

art. 3.06: Poule-klassement 
Klassering in de (eind)standen van de poules vindt plaats volgens onderstaande criteria; 
 
• wedstrijdpunten     (aflopend), 
• setsaldo      (aflopend), 
• aantal gewonnen sets (aflopend), 
• moyenne      (aflopend), 
• hoogste serie      (aflopend) en  
• hoogste steunserie(s)  (aflopend) 
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art. 3.07: Knock-out fase 
De nummers 1 en 2 in de eindstand van ieder poule plaatsen zich voor de knock-out fase. 
Zij worden daarbij als volgt ingedeeld: 
• de nrs. 1 uit iedere poule worden volgens het poule-klassement geplaatst als nr. 1 t/m 4 en  
• de nrs. 2 uit iedere poule worden volgens het poule-klassement geplaatst als nr. 5 t/m 8. 

 
Na deze indeling wordt het verloop van de wedstrijden volgens onderstaand schema gespeeld:  
 

 
 
1/4 finales 
nummer 1 tegen nummer 8  (partij Q1),  
nummer 4 tegen nummer 5  (partij Q4),  
nummer 3 tegen nummer 6  (partij Q3),  
nummer 2 tegen nummer 7  (partij Q2),  
 
1/2 finales 
winnaar partij Q1 tegen winnaar partij Q4 (partij S1),  
winnaar partij Q2 tegen winnaar partij Q3 (partij S2),  
 
 finale 
winnaar partij S1 tegen winnaar partij S2 (partij F) 

art. 3.08: Eindstand 
Met inachtneming van de volgorde van regels waarmee de eindrankschikking van de poules tot stand 
komt, wordt ook de eindstand van de Masters opgemaakt; 
 
• nr. 1:     winnaar van de finalepartij 
• nr. 2:     verliezer van de finalepartij 
• nrs. 3 (ex aequo):   verliezers 1/2 finales 
• nrs. 4 t/m 8:     verliezers 1/4 finales  
• nrs. 9 t/m 12:    de nummers 3 in de eindstand van de poules 
• nrs. 13 t/m 16:    de nummers 4 in de eindstand van de poules 

 
M.b.t. publicatie van de eindstand van de Masters, worden de volgende gegevens vermeld:  
plaats (positie), naam van de speler, moyenne en hoogste serie. 
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HOOFDSTUK 4: Wedstrijden 

art. 4.01: Aanwezigheid spelers 
Uiterlijk 30 minuten vóór aanvang van hun partij dienen alle spelers en arbiters speelklaar aanwezig  
te zijn in de wedstrijdzaal. 
Spelers die daar geen gehoor aan hebben gegeven, verliezen het recht op inspelen. 

art. 4.02: Aantal te maken caramboles 
Het aantal te maken caramboles voor de Masters bedraagt: 
• Sets van 10 caramboles voor alle poulewedstrijden en  
• Sets van 10 caramboles voor alle wedstrijden in de knock-out fase 
In beide gevallen worden alle sets zonder gelijkmakende beurt gespeeld. 

art. 4.03: Diskwalificatie 
Tenzij aantoonbaar door overmacht, dit ter beoordeling van de wedstijdleiding, worden spelers 
gediskwalificeerd die bij aankondiging van hun partij niet aanwezig zijn. Hun tegenstander wordt dan 
tot winnaar verklaard en ontvangt 2 wedstrijdpunten.  
Wanneer het hier echter de aanvang van een partij uit de 1e ronde uit de poule-fase betreft, wordt 
een reservespeler ingezet.  
Doet zich dit voor in de knock-out fase, dan krijgt zijn tegenstander een bye. 

art. 4.04: Inspeeltijd 
Voor alle wedstrijden geldt een inspeeltijd van 5 minuten voor beide spelers van een partij. 

art. 4.05: Tijdklok 
Alle wedstrijden worden gespeeld met tijdklok, waarbij iedere aan de beurt zijnde speler 35 
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 niet gepauzeerd, tenzij in hoogst bijzondere situaties wanneer de arbiter dit 
noodzakelijk acht.  
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.  

art. 4.06: Time-outs 
Zowel in de poule-fase als in de knock-out fase, krijgt een speler 2 time-outs per wedstrijd.  

art. 4.07: Reinigen speelballen 
Na afloop van iedere set worden alle ballen door de arbiter gereinigd 

art. 4.08: Arbitrage 
De arbitrage geschiedt conform het Spel- en Arbitragereglement van de KNBB, voor zover daar in dit 
reglement geen uitzonderingen op zijn bepaald. 
Dit reglement is in te zien of te downloaden op de website van de KNBB (www.knbb.nl). 
 
 
 
 

http://www.knbb.nl/
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art. 4.09: Toewijzing arbiters en schrijvers  
De wedstrijden worden gearbitreerd door KNBB sectie Arbiters die daarvoor door het sectiebestuur 
zijn uitgenodigd en worden de wedstrijden geschreven door aangestelde personen namens de 
organisatie. 

art. 4.10: Kledingvoorschriften 
Voor alle deelnemers aan de Masters gelden de volgende kledingvoorschriften: 
 
• Effen pantalon, niet zijnde van spijkerstof en een 
• Poloshirt met lange mouwen 
• Schoenen uit één kleur (geen sportschoenen) 
 
Voor aanvang van de eerste wedstrijd wordt er gecontroleerd of een speler aan de 
kledingvoorschriften voldoet. 

art. 4.11: Reclame-uitingen 
Het is de deelnemers toegestaan om reclame-uitingen te voeren, mits daarbij de volgende aantallen, 
grootte en plaats in acht wordt genomen: 
 
• Borstreclame    - ten hoogste 4 uitingen van +/- 100 cm2 
• Bovenarmreclame   - ten hoogste 2 uitingen van +/- 50 cm2 
 
Daarnaast kunnen deelnemers verplicht worden gesteld tot het voeren van maximaal twee reclame-
uitingen op borst of arm van +/- 50 cm2 van evenement sponsoren. 
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HOOFDSTUK 5: Publicatie & communicatie en uitzending (streaming) 

art. 5.01: Wedstrijdprogramma 
Het wedstrijdprogramma van de Masters wordt uiterlijk 2 weken voor aanvang gepubliceerd op de 
website van de KNBB en ontvangt iedere deelnemer dit programma per mail als bijlage bij de 
uitnodiging. 

art. 5.02: Uitslagen & standen 
Publicatie van (tussentijdse) resultaten en de eindstand vindt plaats op de website van de KNBB en 
wordt verstuurd naar de landelijke- en regionale pers. 

art. 5.03: Uitzending & streamingdiensten 
Alle wedstrijden van de Masters kunnen onderhevig zijn aan (live) TV-uitzending en/of (live) 
streamingdiensten. 
Te allen tijde berusten de rechten daarvan bij de KNBB. 
Beelden van de live-streaming zijn o.a. te volgen op het Youtube kanaal van de KNBB, 
www.knbb.nl/live   

art. 5.04: Communicatie 
Tijdens de Masters zal een door het sectiebestuur aangestelde communicatiemedewerker / adviseur 
aanwezig zijn. 
T.b.v. verslaglegging via schrijvende pers, TV en streamingdiensten, worden deelnemers vriendelijk 
verzocht hun medewerking te verlenen wanneer daar naar gevraagd wordt en kunnen zij daarbij 
worden bijgestaan en/of worden geadviseerd door de communicatieadviseur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.knbb.nl/live
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HOOFDSTUK 6: Overige bepalingen 

art. 6.01: Prijzengeld 
Het totale prijzengeld van de Masters bedraagt € 29.300 en wordt na afloop als volgt verdeeld: 

 
• de winnaar ontvangt € 5.000,00 
• de verliezend finalist ontvangt €  3.000,00 
• de verliezers van de 1/2 finales ontvangen ieder  €   2.250,00 
• de verliezers van de 1/4 finales ontvangen ieder €  1.600,00 
• de nummers 9 t/m 12 in de eindstand ontvangen ieder € 1.400,00 
• de nummers 13 t/m 16 in de eindstand ontvangen ieder € 1.200,00 

 
De organisatie is verantwoordelijk voor een juiste en tijdige uitbetaling van dit prijzengeld. 
Fiscale aangifte en e.v.t. inhoudingen zijn ter verantwoording van de ontvanger. 

art. 6.02: Premies 
Naast prijzengeld kunnen vanuit de organisatie premies beschikbaar worden gesteld. 

art. 6.03: Speelmaterialen 
Voor de Masters zijn door het sectiebestuur de volgende speelmaterialen toegestaan*: 
 
Biljartlakens 
• Iwan Simonis 
• Gorina Granito 
• Buffalo Royal Plus 
• Royal Pro 
• Dutch Premium Comfort 
Bij de start van de Masters dienen de biljartlakens in nieuwstaat te verkeren. 
 
Biljartballen 
• Super Aramith Pro Cup Prestige 
• Cosmos Diamond Carom Ultra-C / Helix PBA 
• Dynaspheres Carom Palinum 615 
Bij de start van de Masters dienen de biljartballen in nieuwstaat te verkeren. 
 
Verder dient er gespeeld te worden op, 
• voldoende verwarmde matchtafels (2.84 x 1.42 cm.) en  
• met een verlichtingssterkte van minimaal 560 lux. 
 
* Op grond van sponsorovereenkomsten kan exclusiviteit vergeven zijn aan bepaalde fabrikanten / 
leveranciers van speelmaterialen. Dientengevolge kan er i.p.v. een keuze een plicht ontstaan ten 
aanzien van te gebruiken speelmaterialen. In voorkomende gevallen zal het sectiebestuur hier 
melding van maken op de website van de KNBB en dit tevens bekend maken in de uitnodiging aan de 
spelers. 
 
Voor de KNBB Jumbo Masters 2023 is exclusiviteit voor de biljartlakens voorbehouden aan  
Iwan Simonis en is exclusiviteit voor de biljartballen voorbehouden aan Saluc, de fabrikant van 
(Super) Aramith biljartballen. 
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art. 6.04: Protocollen 
De Masters is een officieel Nationaal Kampioenschap. 
Het spelen van het Nationaal volkslied maakt deel uit van de cérémonie protocollair. 

art. 6.05: Sancties 
Het sectiebestuur is bevoegd tot sanctioneren bij niet naleven van het wedstrijdreglement. 
Een sanctie kan bestaan uit: 
 
• een berisping, 
• een administratieve heffing (geldboete), 
• diskwalificatie, 
• een combinatie van bovenstaande sancties. 

De maximale geldboete bij overtreding is vastgesteld op 5 x maal de hoogte van het inschrijfgeld van 
een Grand Prix toernooi in het betreffende kalenderjaar. 

art. 6.06: Verbodsregels 

• Het gebruik van alcoholische drank tijdens en (vlak) voor de wedstrijden is verboden voor 
spelers, arbiters en schrijvers. 

• Anders dan in de pauze van een partij en in een daarvoor aangewezen ruimte, is roken tijdens de 
partijen verboden. 

• De biljartsport is onderhevig aan het Dopingreglement van de ISR. 
Dit reglement is in te zien en te downloaden op de website van de KNBB (www.knbb.nl). 
Het gebruik van op de dopinglijst vermelde middelen is verboden. 

• Het gebruik van (smart)telefoons tijdens de partijen is verboden. 

art. 6.07: Wijzigingen wedstrijdreglement 
Slechts wanneer daar naar het oordeel van het sectiebestuur een dringende reden voor aanwezig is, 
is zij bevoegd om tussentijdse supplementen op dit reglement uit te brengen  
Publicatie daarvan vindt plaats op de website van de KNBB. 
In geval van Ad hoc situaties ten tijde van een kampioenschap, worden deelnemers en overige 
belanghebbenden hier mondeling van in kennis gesteld. 

art. 6.08: Privacy 
Met het inschrijven voor een activiteit van de KNBB en haar secties stemt de ingeschrevene 
(deelnemer) in dat bepaalde persoonsgegevens digitaal worden opgeslagen en worden 
gepubliceerd/gedeeld. Dit beperkt zich tot het opnemen van persoonsgegevens in een databestand 
voor de wedstrijdorganisatie (wedstrijdsoftware) en in het leden- en financiële bestand van de KNBB. 
Daarbij kan een deel van persoonsgegevens dat noodzakelijk is voor een ordentelijk verloop van de 
activiteit (toernooi(en) en competitie(s)), openbaar worden gepubliceerd/gedeeld 
(wedstrijdsoftware, website, standen, uitslagen, deelnemerslijsten, lotingen). 
Uiteraard zal de KNBB alleen die gegevens publiceren of delen die nodig zijn voor een goed verloop 
van de activiteit. U moet daarbij denken aan bondsnummer, voor- en achternaam in standen, 
uitslagen, lotingen en deelnemerslijsten. Overige contactgegevens zoals e-mailadres, woonadres en 
telefoonnummer e.d. worden alleen op beveiligde plekken (met inlog) gedeeld met alleen direct 
betrokkenen.  

art. 6.09: Klachtenprocedure 
Bij klachten dient men zich te wenden tot de wedstrijdsecretaris.  
 

http://www.knbb.nl/
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art. 6.10: Slotbepaling 
Daar waarin het WRM niet voorziet, onduidelijkheid vertoont, dan wel t.b.v. een sportief verloop van 
de Masters dit noodzakelijk is, beslist het sectiebestuur, al dan niet vertegenwoordigd door de 
wedstrijdsecretaris, in overleg met de organisatie. 
In geval van strijdigheid prevaleert het Nederlands recht. 


