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HOOFDSTUK 1: Algemeen 

art. 1.01: Begripsbepalingen 

WRBT: 
Het wedstrijdreglement van de Bekercompetitie Teams  
 
Bekercompetitie:  
De Nationale Bekercompetitie voor teams van de KNBB - sectie Driebanden, 
waarbij d.m.v. knock-out systeem na 5 bekerronden 8 teams over blijven. 
 
Bekerfinale:  
Afsluitend kampioenschap voor de 8 overgebleven teams uit de bekercompetitie. 
 
Teamcompetitie:  
De Nationale Teamcompetitie van de 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). 
 
Wedstrijdsite: 
De website van de KNBB voor raadpleging van wedstrijdinformatie (www.biljartpoint.nl). 
 
ISR: 
Stichting Instituut Sportrechtspraak 

art. 1.02: Toepasselijkheid 

Dit WRBT is van toepassing op de bekercompetitie van de KNBB -sectie Driebanden en treedt in 
werking per 1 juni 2016.  
Voor de bekercompetitie zijn naast het WRBT eveneens de volgende reglementen van toepassing: 
 

 het Dopingreglement van de ISR  

 het Spel- en Arbitragereglement van de KNBB 

 het WRT (wedstrijdreglement teamcompetitie) voor zover daar naar verwezen wordt. 
 
Bovenstaande reglementen zijn te downloaden op de website van de KNBB. 
Het sectiebestuur is bevoegd tot het uitbrengen van supplementen op het WRBT, met kennisgeving 
daarvan op de website van de KNBB - sectie Driebanden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.knbb.nl/
http://www.biljartpoint.nl/
http://www.knbb.nl/
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HOOFDSTUK 2: Inschrijving 

art. 2.01: Inschrijfvoorwaarden 

Deelname aan de bekercompetitie staat uitsluitend open voor teams die deelnemen aan de 
teamcompetitie, waarbij teams uit de Eredivisie (Buffalo League) van de teamcompetitie verplicht 
zijn om deel te nemen aan de bekercompetitie. 

art. 2.02: Inschrijfwijze 

Inschrijving dient te geschieden op de wedstrijdsite van de KNBB - sectie Driebanden (Biljartpoint.nl) 
door middel van de inlogcode die ook verstrekt is voor inschrijving voor de teamcompetitie.  

art. 2.03: Inschrijftermijn 

De inschrijftermijn loopt van 1 juni t/m 30 juni.  

art. 2.04: Inschrijfgeld 

Het inschrijfgeld per bekerteam bedraagt € 40,- 

art. 2.05: Betalingsverplichting 

Bij inschijving van een team conformeert de teamleider zich aan de betalingsverplichting van het 
inschrijfgeld voor het opgegeven team, waarvoor een factuur wordt toegestuurd.  

art. 2.06: Betalingstermijn 

Op straffe van uitsluiting dient het inschrijfgeld vóór 1 september voldaan te zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.biljartpoint.nl/
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HOOFDSTUK 3: Licenties 

art. 3.01: Licentietoekenning 

Op de bekercompetitie zijn geen licentiebepalingen van toepassing. 
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HOOFDSTUK 4: Teams 

art. 4.01: Teamleider 

De teamleider van een team is verantwoordelijk voor de juiste opstelling van zijn team en de 
registratie van wedstrijduitslagen bij thuiswedstrijden. 
De teamleider is het rechtstreekse aanspreekpunt voor de wedstrijdleider van de bekercompetitie 
voor alle wedstrijdtechnische zaken. 

art. 4.02: Teamsamenstelling 

Gedurende het verloop van de bekercompetitie dient de teamsamenstelling van een team bij 
aanvang van iedere wedstrijd overeenkomstig te zijn aan een samenstelling van dat team dat geldig 
zou zijn voor de teamcompetitie. 
Wanneer de teamsamenstelling van een team in de teamcompetitie wijzigt, b.v. door een  
transferperiode, wijzigt automatisch ook de teamsamenstelling van dat team in de bekercompetitie.  
Spelers kunnen slechts uitkomen voor het team waarvan zij deel uitmaken als speler of reservespeler.  
Ten aanzien van het opstellen van (buitenlandse) spelers zijn geen restricties gesteld, anders dan die 
zijn gesteld voor de teamcompetitie. 

art. 4.03: Reservespelers 

In tegenstelling tot de teamcompetitie is er geen maximum ingesteld voor het aantal bekerronden 
dat een reservespeler kan worden opgesteld.  
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HOOFDSTUK 5: Bekercompetitie 

art. 5.01: Loting 

De bekercompetitie wordt gespeeld volgens het knock-out systeem. 
Met uitzondering van de teams uit de Eredivisie van de teamcompetitie, die pas in de 3e bekerronde 
starten, worden overige teams op basis van een open loting en indien noodzakelijk na vrijloting 
zodanig ingeloot dat 104 teams overblijven bij aanvang van de 2e bekerronde, dan wel 52 teams bij 
aanvang van de 3e bekerronde. Dit laatste is het geval bij een totaal aantal ingeschreven teams van 
116 of minder, waarbij in dat geval de 1e bekerronde vervalt. 
Eveneens d.m.v. open loting worden de Eredivisieteams van de teamcompetitie ingeloot in de 3e 
ronde.  

art. 5.02: Partijlengten 

Alle wedstrijden worden gespeeld volgens het setsysteem. 
Vanaf de 3e bekerronde bedraagt de lengte per set 15 caramboles zonder gelijkmakende beurt.  
In de voorliggende bekerronden mogen teams, mits daarover onderling een akkoord bereikt wordt, 
afspreken om per partij en gedurende die partij de lengte van de sets in te korten tot 9 of 12 
caramboles. Als geen overeenstemming bereikt wordt dan is men ook in deze ronden verplicht de 

lengte van 15 caramboles per set toe te passen.   

art. 5.03: Speeldagen en aanvangstijden 

Voor de bekercompetitie zijn de volgende speeldagen en aanvangstijdstippen vastgesteld waaruit 
gekozen kan worden: 
 

 ma. t/m vr.  19.30 uur of 

 zaterdag  13.00 uur of 

 zaterdag  19.00 uur of 

 zondag  13.00 uur of 

 zondag  19.00-20.00 uur. 
De laatste optie is slechts van toepassing wanneer aansluitend aan een competitiewedstrijd uit de 
Eredivisie gespeeld kan worden.  

 
De teamleider van het thuisspelende team volgens art. 5.04 dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 
binnen de éérste week van de daarvoor aangewezen speelperiode van de betreffende bekerronde, 
de teamleider van de tegenstander schriftelijk mede te delen uit welke speeldagen (minimaal drie) en 
aanvangstijden kan worden gekozen. Deze drie speeldagen dienen te liggen binnen een 
aaneengesloten periode van 17 dagen, beginnend op vrijdag en eindigend op zondag waarbij: 
 

 ten minste één speeldag in het weekend valt en 

 bij opgave van twéé doordeweekse dagen, deze dagen in verschillende weken vallen,  

 in geval van een Eredivisieteam, de opgegeven dagen aansluiten op één van hun 
teamcompetitiespeeldagen, tenzij beide teams anders overeenkomen, 

 opgegeven speeldagen niet samenvallen op een speeldag van een Grand Prix, waardoor één of 
meerdere spelers verhinderd zijn, 

 opgegeven speeldagen niet samenvallen met een Worldcup, waardoor één of meerdere top-16 
spelers verhinderd zijn. 

 opgegeven speeldagen niet samenvallen met een competitiespeeldag én tijdstip van één of 
beide teams  

 
Na vaststelling van de speeldag dient deze zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven aan de 
wedstrijdleider van de bekercompetitie (competitie@knbb-driebanden.nl). 

mailto:competitie@knbb-driebanden.nl?subject=3B:%20speeldag%20bekercompetitie
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art. 5.04: Knock-out fase 

Tot en met de 3e bekerronde wordt één wedstrijd per ronde gespeeld. 
In de 4e en 5e ronde wordt een thuis- en uitwedstrijd gespeeld. 
Het team dat het recht heeft om te bepalen welk team (als eerste) thuis speelt, wordt als volgt 
bepaald: 
 

 bij teams uit dezelfde divisie van de teamcompetitie wordt de loting aangehouden, 

 bij teams uit verschillende divisies van de teamcompetitie is dit altijd het team uit de laagste 
divisie 

art. 5.05: Plaatsing volgende bekerronde 

Plaatsing naar de volgende bekerronde geschiedt op basis van de volgende criteria:  
 

 behaalde wedstrijdpunten,  
 behaalde partijpunten,  
 saldo gewonnen sets minus verloren sets, 
 aantal gemaakte caramboles, 

 hoogst gemaakte serie van één van de spelers, 

 hoogst gemaakte steunserie(s) van één van de spelers. 
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HOOFDSTUK 6: Wedstrijden 

art. 6.01: Aanwezigheid 

Teams dienen ten minste een kwartier vóór het vastgestelde aanvangstijdstip van de wedstrijd 
speelklaar in het speellokaal aanwezig te zijn.  

art. 6.02: Opstelling team 

De opstelling van teams dient minimaal een kwartier vóór aanvang van een wedstrijd bekend te 
worden gemaakt. Eerst door de teamleider van het thuisspelende team en vervolgens door de 
teamleider van het uitspelende team.  
De teamleider van het thuisspelende team legt de opstelling onmiddellijk na het bekendmaken 
daarvan vast op het desbetreffende wedstrijdformulier en dient deze te laten controleren door de 
teamleider van het uitspelende team. Beide teamleiders zijn verantwoordelijk voor het in de juiste 
volgorde vermelden van hun eigen spelers op het wedstrijdformulier. Wijzigingen na aanvang van de 
wedstrijd zijn niet meer mogelijk. Tevens geeft de teamleider van het thuisspelende team aan in 
welke volgorde en op welke tafels de partijen gespeeld zullen worden. 

art. 6.03: Rangnummer spelers 

In de volgorde van opstelling wordt de spelers een rangnummer toegekend van 1 t/m 4. Deze 
opstelling dient overeen te komen met de op de website gepubliceerde teamvolgorde van de 
teamcompetitie. Spelers met hetzelfde rangnummer spelen de partijen van een wedstrijd tegen 
elkaar.  

art. 6.04: Speelvolgorde sets 

De winnaar van de trekstoot bepaalt wie de eerste set begint. 
De beginnende speler van de eerste set, begint eveneens de derde set. 
Zijn tegenstander start met de tweede set. 

art. 6.05: Niet of onvolledig opkomen van team 

Voor het niet of niet volledig opkomen van een team voor een geplande wedstrijd gelden de 
volgende regels: 
 

 Bij het niet of met minder dan 3 spelers opkomen van een team, heeft dat team de wedstrijd 
verloren en gaat de tegenstander door naar de volgende bekerronde. 

 Indien een team met slechts 3 spelers opkomt voor het spelen van een geplande wedstrijd, heeft 
dat team de partij verloren die niet gespeeld kan worden en wordt het andere team voor die niet 
gespeelde partij 2 partijpunten toegekend, alsmede 3 set-overwinningen van 15-0. 
Tevens bepaalt de teamleider van het wel compleet zijnde team welke spelers van zijn team 
zullen spelen. 

 Indien beide teams voor een geplande wedstrijd over 3 spelers beschikken, dan spelen de 3 
spelers van het ene team tegen de 3 spelers van het andere team, overeenkomstig het juiste en 
dan geldende rangnummer. Voor de niet gespeelde partij ontvangen beide teams géén 
partijpunten of setresultaten. 

art. 6.06: Kledingvoorschriften 

De voor de bekercompetitie geldende kledingvoorschriften zijn gelijk aan die van de teamcompetitie. 
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art. 6.07: Arbiters en schrijvers  

Arbiters dienen gekleed te gaan in arbiters- of clubtenue en voor de Eredivisie in smoking. 
Arbiters en schrijvers dienen altijd te worden verzorgd door het thuisspelende team. 

art. 6.08: Arbitrage 

De arbitrage geschiedt conform het spel- en arbitragereglement van de KNBB. 
Dit reglement is in te zien en te downloaden op de website van de KNBB (www.knbb.nl). 

art. 6.09: Tijdklok 

Alle wedstrijden van de bekercompetitie worden gespeeld zonder tijdklok.  

art. 6.10: Publicatie 

De loting van de bekercompetitie, alsmede de speelperioden per bekerronde, zullen op de volgende 
wijze bekend worden gemaakt; 
 

 voor, dan wel spoedig na, 1 augustus d.m.v. publicatie op de wedstrijdsite (www.biljartpoint.nl)  

 voor, dan wel spoedig na, 1 september d.m.v. publicatie in een seizoen special of de website van 
de KNBB 

art. 6.11: Uitslagverwerking Biljartpoint 

Alle thuisspelende teams dienen op straffe van een boete de wedstrijduitslag binnen 24 uur verwerkt 
te hebben op wedstrijdsite (www.biljartpoint.nl) van de sectie Driebanden. 
Uitslagformulieren en tellijsten dienen t/m het einde van de bekercompetitie door de thuisspelende 
teams bewaard te blijven. 

art. 6.12: Ongeregeldheden 

Ongeregeldheden tijdens wedstrijden dienen na afloop en vóór ondertekening door beide 
teamleiders op het wedstrijdformulier bekend te worden gemaakt. 

art. 6.13: Bekerfinale 

De 8 overgebleven teams uit de bekercompetitie spelen een afsluitende bekerfinale, waarbij slechts 
die spelers van de betreffende teams zijn gerechtigd tot deelname, die aan ten minste 50% van het 
aantal gespeelde bekercompetitiewedstrijden van hun team hebben deelgenomen, ten tijde dat zij 
daarvoor gerechtigd waren. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

http://www.knbb.nl/
http://www.biljartpoint.nl/
http://www.biljartpoint.nl/
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HOOFDSTUK 7: Overige bepalingen 

art. 7.01: Speelmaterialen 

Voor de teamcompetitie zijn door het sectiebestuur de volgende speelmaterialen toegestaan*: 
 
Biljartlakens 

 Iwan Simonis 

 Gorina Granito 

 Buffalo Royal Plus 

 Royal Pro 

 Dutch Premium Comfort 
Gedurende de gehele competitie dienen de biljartlakens in goede staat te verkeren. 
 
Biljartballen 

 Super Aramith Pro Cup 

 Super Aramith pro Cup Prestige 
Tijdens wedstrijden dienen alle partijen met hetzelfde type ballen gespeeld te worden. 
 
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 2017, 2018 en 2019 is exclusiviteit voor de biljartlakens 
voorbehouden aan Iwan Simonis en exclusiviteit voor de biljartballen voorbehouden aan Saluc, de 
fabrikant van (Super) Aramith biljartballen. 

art. 7.02: Verbodsregels 

 Het gebruik van alcoholische drank tijdens en (vlak) voor de wedstrijden is bij wedstrijden 
waaraan teams deelnemen die in de teamcompetitie uitkomen in de 1e divisie of Eredivisie 
verboden voor spelers, arbiters en schrijvers, en ziet de arbiter toe op handhaving hiervan. 
In alle andere gevallen wordt verzocht gematigd om te gaan met alcoholgebruik. 

 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 (smart)telefoons tijdens de partijen is verboden. 
 

art. 7.03: Sancties 

Het sectiebestuur is bevoegd tot sanctioneren bij niet naleven van het wedstrijdreglement. 
Een sanctie kan bestaan uit een berisping, een geldboete, afhankelijk van de aard van de overtreding, 
terugtrekking van een team, of een combinatie van de laatste twee genoemde. 
De maximale geldboete bij overtreding is vastgesteld op 10 maal de hoogte van de contributie van de 
sectie Driebanden.  
 

http://www.knbb.nl/
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art. 7.04: Klachtenprocedure 

Voor klachten kan men zich, bij voorkeur via mail, wenden tot de wedstrijdleider van de 
bekercompetitie. 

art. 7.05: Wijzigingen wedstrijdreglement 

Slechts wanneer daar naar het oordeel van het sectiebestuur een dringende redenen 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. 7.06: 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. 7.07: Slotbepaling 

Daar waarin het WRBT niet voorziet, onduidelijkheid vertoont, dan wel t.b.v. een sportief verloop van 
de bekercompetitie dit noodzakelijk wordt geacht, beslist het sectiebestuur en is haar uitspraak 
bindend. 
In geval van strijdigheid prevaleert het Nederlands recht. 
 
 
 


