
 

 

UITZENDBELEID KNBB – SECTIE DRIEBANDEN 
 
Heren: 
Op nationaal niveau vormen de jaarlijks te houden 4 Grand Prix toernooien met de 
afsluitende Masters (Nationaal Kampioenschap) de basis voor uitzending naar internationale 
kampioenschappen. 
 
Aan de resultaten van ieder Grand Prix toernooi zijn rankingpunten gekoppeld zoals nader 
omschreven in het wedstrijdreglement van de Grand Prix toernooien en zoals weergegeven 
in tabel 1 in de bijlage. 
Deze rankingpunten worden bijgehouden in een jaarlijks klassement en gepubliceerd op de 
website van de KNBB – sectie Driebanden. 
Na afloop van de 4 in een kalenderjaar gespeelde Grand Prix toernooien plaatsen de 16 
hoogste spelers in dit klassement zich voor de Masters. 
Aan de resultaten van de Masters worden eveneens rankingpunten toegekend, zoals 
weergegeven in tabel 2 van de bijlage. 
Behaalde rankingpunten volgens het klassement en de behaalde rankingpunten van de 
Masters, vormen samen het uitzendklassement voor: 

- Het Europees kampioenschap Driebanden Heren Individueel 
- Het Europees kampioenschap Driebanden Heren voor Teams 
- Het Wereldkampioenschap Driebanden Heren voor Teams 

 
Europees Kampioenschap Driebanden Heren Individueel 
De top-4 spelers volgens het uitzendklassement zullen worden ingeschreven voor dit 
kampioenschap. 
Indien de kampioen van de Masters geen deel uitmaakt van deze top-4 spelers, zal deze als 
5e spelers worden toegevoegd aan de selectie en ook worden ingeschreven. 
De kampioen van de Masters zal als 1e speler worden ingeschreven, alle overige spelers in 
volgorde volgens rankschikking van het uitzendklassement. 
Werkelijke deelname aan dit EK is ter bepaling aan de Europese biljartbond (CEB) volgens de 
door haar opgestelde richtlijnen en reglementen.  
 
Europees Kampioenschap Driebanden Heren Teams 
De top-4 spelers volgens het uitzendklassement zullen worden ingeschreven voor dit 
kampioenschap, waarbij de nummers 1 en 2 volgens het uitzendklassement zullen worden 
ingeschreven als team Nederland-A en de nummers 3 en 4 volgens het uitzendklassement 
als team Nederland-B. 
Indien de kampioen van de Masters geen deel uitmaakt van deze top-4 spelers, zal deze in 
beide teams worden toegevoegd als reservespeler. 
Werkelijke deelname aan dit EK is ter bepaling aan de Europese biljartbond (CEB) volgens de 
door haar opgestelde richtlijnen en reglementen.  
 
Wereldkampioenschap Driebanden Heren Teams 
De top-2 spelers volgens het uitzendklassement zullen worden ingeschreven voor dit 
kampioenschap, waarbij de nummer 3 volgens het uitzendklassement als reservespeler zal 
worden toegevoegd. 
Werkelijke deelname aan dit WK is ter bepaling aan de Wereldbiljartbond (UMB) volgens de 
door haar opgestelde richtlijnen en reglementen. 
 



 

 

Wereldkampioenschap Driebanden Heren Individueel 
Naast direct geplaatste spelers volgens de wereldranglijst van de UMB, zal voor dit 
kampioenschap de Europees kampioen worden ingeschreven, voor zover dit een 
Nederlander betreft. 
In alle andere gevallen zal naast direct geplaatste spelers volgens de wereldranglijst van de 
UMB, de hoogste speler worden ingeschreven volgens het uitzendklassement met daarbij 
opgeteld de rankingpunten volgens tabel 3 in de bijlage, die zullen worden toegekend aan 
het resultaat van het Europees Kampioenschap Driebanden Heren Individueel. 
Werkelijke deelname aan dit WK is ter bepaling aan de Wereld biljartbond (UMB) volgens de 
door haar opgestelde richtlijnen en reglementen. 
 
Inwerkingtreding uitzendbeleid 
Het nieuwe uitzendbeleid treedt per 1 januari 2023 in werking. 
Als gevolg van oude nog vigerende bepalingen zal de toekenning van rankingpunten voor de 
Masters van 2023 afwijken voor de plaatsen 13 t/m 16, waaraan eenmalig 32 punten zullen 
worden toegekend i.p.v. 24 punten. 
 
Bijzondere omstandigheden 
Fictieve puntentoekenning niet gespeelde Grand Prix toernooien.  
In bijzondere gevallen waarbij het niet mogelijk is geweest om tot 4 Grand Prix toernooien in 
een kalenderjaar te komen, zal voor ieder niet gespeelde Grand Prix toernooi aan iedere in 
het klassement voorkomende speler een fictief aantal rankingpunten worden toegekend, 
gelijk aan zijn aantal rankingpunten volgens de doorlopende ranking gedeeld door zijn aantal 
gespeelde Grand Prix toernooien volgens de doorlopende ranking. 
De deelfactor (=aantal gespeelde Grand Prix toernooien) zal hierbij minimaal op 4 worden 
gesteld. 
 
Niet jaarlijkse internationale kampioenschappen 
In bijzondere gevallen waarin een internationaal kampioenschap geen doorgang heeft 
kunnen vinden, zullen voor de eerstvolgende editie daarvan de resultaten van de 
doorlopende ranking en de daaraan verbonden 2 Masters en zo nodig de resultaten van 2 
EK’s in geval van een WK, bepalend zijn voor uitzending naar dit kampioenschap.  
 
Vergoedingen internationale kampioenschappen 
Tot de kosten die vergoed worden bij deelname aan internationale kampioenschappen 
behoren de reis- en verblijfskosten op basis van een eenpersoonskamer, incl. bijkomende 
kosten zoals parkeergelden, transfers, kosten voor visa en e.v.t. kosten voor medische 
testen.  
M.b.t. verblijf wordt naast speeldagen rekening gehouden met reis- en extra verblijfsdagen 
die ruimte bieden voor een goede voorbereiding en zullen spelers naar kampioenschappen 
voor dames en junioren altijd vergezeld worden door een KNBB-official.  
Boekingen voor hotel en vliegticket worden centraal geregeld door de KNBB en alle kosten 
die verband houden met een meereizende partner zijn voor rekening en verantwoording van 
de speler. 
 
Eigen bijdrage spelers 
Voor alle internationale kampioenschappen waarbij de kosten vergoed worden door de 
KNBB – sectie Driebanden, geldt een eigen bijdrage van 10% van het behaalde prijzengeld 
dat volledig ingezet zal worden voor talentontwikkeling van (jonge) driebandenspelers. 



 

 

 
TeamNL 
Door de in 2022 verkregen TeamNL erkenning, zullen alle afgevaardigde spelers naar 
internationale kampioenschappen deel uitmaken van de KNBB TeamNL selectie, waaraan 
naast rechten ook plichten zijn verbonden die zowel de belangen van spelers als ook de 
belangen van TeamNL-sponsors behartigen.  
De aan de sectie Driebanden toekomende TeamNL sponsorgelden zullen volledig ten goede 
komen aan haar selectiespelers, waarbij de bedragen per kampioenschap jaarlijks worden 
vastgesteld en kenbaar worden gemaakt tijdens de najaarsvergadering van de sectie 
Driebanden. 
Tot de verplichtingen behoren de uniformiteit van kleding en zichtbaarheid van TeamNL 
sponsoren, waaronder zichtbaarheid op de rechterborst van het gilet. 
Ruimte voor privésponsors wordt geboden op de bovenarm volgens de door de CEB/UMB 
gestelde afmetingen. 
In die gevallen waarin de gereserveerde ruimte voor TeamNL sponsors nog niet volledig is 
benut, bestaat de mogelijkheid tot het voeren van privésponsors, maar niet eerder dan na 
overleg en goedkeuring van het sectiebestuur. 
Aan het voeren van die privésponsors zijn namelijk voorwaarden verbonden zoals, niet-
concurrerende merken, afmeting, kleurstelling en dient voor behoud van de gilets de 
gebruikte lijmlaag gecontroleerd te worden wanneer het stickers betreft.   
Het eigenhandig aanbrengen van privésponsors op het gilet zonder overleg is dan ook niet 
toegestaan!  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
BIJLAGE BEHOREND BIJ HET UITZENDBELEID VAN DE KNBB – SECTIE DRIEBANDEN  
 
 
 

 
 
 
       
 

1e plaats 160 1e plaats 160

2e plaats 108 2e plaats 108

3e en 4e plaats 76 3e en 4e plaats 76

5 t/m 8e plaats 52 5 t/m 8e plaats 52

9e t/m 16e plaats 32 9e t/m 12e plaats 32

17e t/m 24e plaats 24 13e t/m 16e plaats 24

25e t/m 32e plaats 20

33e t/m 40e plaats 16

41e t/m 48e plaats 14

49e t/m 56e plaats 12

57e t/m 64e plaats 10

65e t/m 72e plaats 9

73e t/m 80e plaats 8

81e t/m 88e plaats 7 1e plaats 160

89e t/m 96e plaats 6 2e plaats 108

97e t/m 104e plaats 5 3e en 4e plaats 76

105e t/m 112 plaats 4 5 t/m 8e plaats 52

113e t/m 120e plaats 3 9e t/m 16e plaats 32

121e t/m 128e plaats 2 17e t/m 32e plaats 24

129e t/m 160e plaats 1 33e t/m 48e plaats 20

Tabel 1

Tabel 2

Tabel 3

RANKINGPUNTEN GP TOERNOOIEN RANKINGPUNTEN MASTERS

RANKINGPUNTEN  EK HEREN


