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Artikel 75001 
Algemeen 

 
1. In het reglement Kadercompetitie, verder aangeduid met REGKAD,, mogen alleen bepalingen worden 

opgenomen en is uitsluitend van toepassing op de Kadercompetitie en de Bekercompetitie Kader.  
 

Artikel 75002 
Toe te passen bepalingen 

 
1. Bij competitiewedstrijden zijn, naast bepalingen opgenomen in het CR van toepassing: 

a. de statuten, het algemeen reglement, het verenigingsreglement en de bijlage van de vereniging Carambole 
bij het verenigingsreglement; 

b. het spel- en arbitragereglement (SAR); 
c. het reglement tuchtrecht, reglement maatregelen en heffingen, het sponsorreglement (SpR) en 

dopingreglement; 
d. de bepalingen die het bestuur vóór aanvang van het wedstrijdseizoen in een Officiële Mededeling bekend 

maakt. 
e. Privacystatement van de KNBB zoals opgesteld conform de AVG. 
f. Protocol Verantwoord Biljarten 

  2.  Afwijkende en/of aanvullende bepalingen welke zijn goedgekeurd door het bestuur van KVC.  
De in dit lid genoemde bepalingen moeten tijdig middels een Officiële Mededeling of Aanvullende Bepalingen  
bekend gemaakt worden. 

      
Artikel 75003 

Begripsbepalingen  
 
1. Bestuur, het bestuur van de vereniging binnen het verband van de vereniging, tevens zijnde het sectiebestuur 

binnen het verband van de KNBB. 
2. Het REGKAD neemt de begripsbepalingen over van het WRPK. 
3. Aanvullende begripsbepalingen zijn: 

a. dispensatiespeler: een lid dat door het daartoe bevoegde orgaan is toegestaan deel te nemen aan 
wedstrijden waartoe hij zonder dispensatie niet gerechtigd zou zijn; 

b.  districtsteam: team bestaande uit spelers die lid zijn van verschillende verenigingen binnen één district; 
c. samenstelling: de opgave van de vaste spelers, waaruit voor een wedstrijd een team wordt gevormd; 
d. opstelling: de aanwijzing van de spelers uit de samenstelling die in een wedstrijd de partijen zullen spelen; 
e. dubbelpartij: tweede partij in een zelfde wedstrijd van één speler uit een team; 

 
Artikel 75004 

Competitievormen en spelsoorten 
 
1. Kadercompetitie: kader 38/2, kader 57/2, Neo-kader 57/2 en kader 57/1; Bandstoten 
2. Bekercompetitie Kader: kader 38/2, kader 57/2, Neo-kader 57/2 en kader 57/1; Bandstoten 

.  
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Artikel 75005 
Algemene leiding 

 
1. De algemene leiding van de competitie berust bij het bestuur; 
2. De administratieve en technische wedstrijdleiding berust bij het Bondsbureau; 
3. De wedstrijd technische leiding berust bij het thuisspelende team; 
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten een competitievorm of een onderdeel daarvan, in een seizoen niet of niet 

geheel te spelen of op een andere wijze te organiseren. 
 

Artikel 75006 
Inschrijven van een team 

 
 1. Elke vereniging heeft het recht één of meer teams voor een competitievorm in te schrijven, mits elk team: 

a. kan beschikken over het noodzakelijk aantal biljarts voor het spelen van de thuiswedstrijden; 
b. voldoet aan de bepalingen die gelden voor de competitievorm waarvoor wordt ingeschreven. 
c. onder bepaalde voorwaarden is het toegestaan teams van collega-bonden aan de KNBB Kadercompetitie 

deel te laten nemen. Hiervoor zal er in ieder geval vooraf overleg  met en toestemming van het bestuur 
van de KNBB vereniging Carambole moeten zijn. 

d. Voldoet aan de inschrijfvoorwaarden.  
 

   2. Ieder lid, dat bij aanvang van het seizoen zestien jaar of ouder is, heeft het recht deel te nemen aan een 
competitievorm, tenzij hem dat recht door een geldige straf of door een besluit van het bestuur is ontnomen. 
Van de minimum leeftijd van zestien jaar mag het bestuur, na de Commissie Jeugd te hebben gehoord, 
ontheffing verlenen als zij meent, dat daartoe aanleiding bestaat en de ouders, voogden of verzorgers van dat 
lid tegen het verlenen van die ontheffing geen bezwaar hebben. Eveneens zijn van toepassing de bepalingen 
welke zijn opgenomen in het WR artikel 6024, lid 2 sub b. 

3. De wijze waarop een vereniging haar teams mag inschrijven wordt door het bestuur bepaald.  
4. Uitsluitend het districtsbestuur mag een districtsteam inschrijven. 

  5. Voor elk in te schrijven team kan het bestuur de betaling van inschrijfgeld verlangen. De hoogte daarvan, de 
wijze waarop, aan wie en wanneer dat inschrijfgeld dient te worden betaald, stelt het bestuur vast.  

 6.  Iedere vereniging is verplicht de bezoekende spelers in staat te stellen om rookvrij   te   kunnen biljarten 
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Artikel 75007 
Vaststelling speelsterkte van een speler 

 
Vóór de sluiting van de inschrijving publiceert het bestuur een ranglijst met de namen van de spelers en het door 
hen behaalde algemeen gemiddelde. Tevens dient in die ranglijst te zijn vermeld of bedoeld algemeen gemiddelde 
officieel is vastgesteld, of niet officieel is vastgesteld. 
 

1.  Een officieel algemeen gemiddelde wordt in onderstaande volgorde vastgesteld uit ten minste vijf partijen 
gespeeld in: 

a. Vastgesteld in de Kadercompetitie over tenminste 4 partijen en maximaal 12 partijen in de voorlaatste twee 
seizoenen 

b. het huidige of direct voorafgaande seizoen in de betreffende spelsoort in de Landscompetitie;  
c. het huidige of direct voorafgaande seizoen in de betreffende spelsoort in de Persoonlijke Kampioenschappen;  
d. In alle andere gevallen is van een niet-officieel algemeen gemiddelde sprake. 
e. Bij de vaststelling van het aanvangsmoyenne vóór aanvang van de competitie kan het behaalde moyenne in de 

PK van invloed zijn. Zulks ter beoordeling van de WCK. 
f. Spelers die in het voorgaande seizoen in de PK of Topteamcompetitie ankerkader 47/2 een moyenne van 40,00 

of hoger hebben behaald, hebben de keuze tussen 57/1 of Bandstoten. 
 
2.   Een niet-officieel algemeen gemiddelde wordt in onderstaande volgorde vastgesteld uit ten minste vier partijen 

gespeeld in een eerder dan het direct voorafgaande seizoen van: 
a. de Landscompetitie; 
b. Persoonlijke Kampioenschappen; 
Is geen enkel van bovenstaande gemiddeldes bekend dan wordt het niet-officieel gemiddelde bepaald aan de 
hand van minimaal vier gespeelde testpartijen. 
  

3. Spelers met een officieel gemiddelde die in een relatief korte periode aanzienlijk in speelsterkte zijn vooruit 
gegaan, mogen op eigen verzoek op een hoger algemeen gemiddelde voor de competitie worden geplaatst. Dit 
hoger algemeen gemiddelde dient over ten minste vier opeenvolgende partijen te zijn behaald en dient als 
officieel vastgesteld te worden beschouwd. 

 
4. Overige bepalingen: 

a. Een speler met een N/O gemiddelde mag op eigen verzoek eerder dan na vier partijen verhoogd worden. 
Zo’n speler blijft de status van nieuwe speler behouden op wie de bepalingen uit lid 2 van toepassing zijn.  

b. Moet een speler tijdens de competitie een andere spelsoort gaan spelen dan wordt, in geval van deze speler 
in de andere spelsoort geen officieel gemiddelde bekend is, zijn algemeen gemiddelde voor deze nieuwe 
spelsoort vastgesteld aan de hand van de keuzetabel in aanhangsel A. Dit is een niet-officieel gemiddelde dat 
na 4 partijen officieel wordt vastgesteld en waar de 20% regeling niet op van toepassing is. 

c. Het bestuur is op elk moment bevoegd om de partijlengte van een speler aan te passen als, na onderzoek 
door de wedstrijdleiding, blijkt dat het op enig moment geldend  algemeen gemiddelde niet representatief is 
voor de werkelijke speelsterkte van die speler op dat moment.  

d. Het bestuur is verplicht om in zo’n geval te motiveren waarom een verhoging of een verlaging is 
doorgevoerd.  
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Artikel 75008 
Materiaal 

 
1. Alle partijen van een competitiewedstrijd dienen te worden gespeeld op en met hetzelfde materiaal als in het 

SAR Hoofdstuk II is omschreven. Het bestuur is bevoegd aanvullende of beperkende voorwaarden van 
toepassing te verklaren. 

 2. Slechts indien dit noodzakelijk of gewenst is en beide partijen daarmede instemmen, mag tijdens een 
competitiewedstrijd van materiaal worden gewisseld. 

 3. Bij het niet naleven van het bepaalde in dit artikel is de wedstrijdleiding bevoegd - op verzoek van het niet in 
overtreding zijnde team - de partij(-en) waarbij de bepalingen van het eerste of tweede lid niet zijn nageleefd, 
als niet gespeeld te beschouwen. 

 
Artikel 75009 

Wedstrijdprogramma 
 
1. Het bestuur, onder wiens leiding een wedstrijdprogramma wordt gespeeld, is gehouden het 

wedstrijdprogramma ten minste veertien dagen vóór de aanvang van de eerste wedstrijd aan de ingeschreven 
teams bekend te maken.  

2. Het bestuur besluit op de competitie in één of meerdere poules gespeeld wordt en op welke wijze het 
eventuele vervolg plaatsvindt; 

 2. In een wedstrijdprogramma dient in elk geval te worden opgenomen op welke datums - eventueel in welke 
periode - de wedstrijden moeten worden gespeeld. 

3. Van een wedstrijdprogramma mag alleen worden afgeweken als de wedstrijdleiding daarvoor toestemming 
heeft gegeven. 

 
Artikel 75010 

Vaststelling uitslag; samenstelling klassement 
 
1. In de Kadercompetitie wordt de uitslag van een wedstrijd als volgt vastgesteld: 

a. De winnaar van een partij krijgt twee partijpunten.  
 Voor een gelijk geëindigde partij, indien beide spelers in de eerste en enige beurt van de partij het 

vastgestelde aantal caramboles hebben gemaakt, krijgt elke speler twee partijpunten. In andere gevallen 
krijgt elke speler voor een gelijk geëindigde partij één partijpunt. De verliezer van de partij krijgt geen 
partijpunten. 

  b. Bij elk van de vier partijen van een wedstrijd wordt het percentage behaalde partijpunten vastgesteld. 
Deze percentages worden per team opgeteld. Het team met het hoogste percentage krijgt een bonuspunt. 

 Bij de berekening van een extra punt worden de resultaten behaald in partijen waarvan de tegenstander 
niet is opgekomen of partijen waar de  20%-regeling van toepassing is, buiten beschouwing gelaten. 

 
Artikel 75011 

Terugtrekken van een team 
 
1. Als een team een of meer wedstrijden heeft gespeeld en daarna uit de competitie wordt teruggetrokken, dan 

vervallen alle door en tegen dat team behaalde resultaten, behoudens het bepaalde in het tweede lid. De 
individuele resultaten van de spelers van de teams en de individuele resultaten van hun tegenstanders worden 
voor het bepalen van het algemeen gemiddelde wel bewaard.  

 2. Geschiedt terugtrekken nadat de eerste helft van de competitie is gespeeld en hebben alle andere teams in de 
eerste helft tegen het teruggetrokken team gespeeld, dan blijven alle tegen dat team in die eerste helft 
behaalde resultaten gelden. 
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3. Wordt, naar het oordeel van de wedstrijdleiding, door het vervallen van de resultaten als bedoeld in het eerste 
lid de vaststelling van het eindklassement op onredelijke wijze beïnvloed, dan kan zij besluiten, dat die 
resultaten geheel of gedeeltelijk gehandhaafd blijven. 

 
Artikel 75012 

Arbiters; schrijvers 
 
1. Een speler mag tijdens het spelen van een partij niet als arbiter of schrijver fungeren. Het thuisspelende team 

is verantwoordelijk voor de arbitrage. De tegenstander kan daarbij verplicht worden te schrijven. 
2. Tijdens de play-offs en halve finales kunnen teams verplicht worden één of meer arbiters te leveren niet zijnde 

spelers. 
 

Artikel 75013 
Sancties; administratief verzuim. 

 
Zie reglement maatregelen en heffingen 

 
Artikel 75015 

Vaststelling partijlengten voor aanvang competitie 
 
1. Vóór de sluiting van de inschrijving publiceert het bestuur jaarlijks voor elke spelsoort de algemeen 

gemiddelde-intervallen met de daaraan gekoppelde partijlengten. 
2. a. Zodra de teamleider van een team, het bestuur van een vereniging of de met de uitvoering van de 

competitie belaste organisatie vaststelt of op grond van redelijke vermoedens meent dat een onder dat 
bestuur of organisatie behorende speler, door resultaten in andere wedstrijden of anderszins, zodanig in 
speelsterkte is vooruit gegaan dat die niet overeenkomt met de opgegeven speelsterkte in de competitie, 
dan is het verplicht de wedstrijdleiding van de betreffende competitie te verzoeken het algemeen 
gemiddelde van die speler aan te passen. De wedstrijdleiding is verplicht te onderzoeken of een verhoging 
gerechtvaardigd is en bij het toepassen van een verhoging dit te motiveren. 

b. Wordt van een speler het algemeen gemiddelde opnieuw vastgesteld naar aan leiding van resultaten 
behaald in een officiële wedstrijd van ten minste vier partijen in dezelfde spelsoort dan wordt dit als een 
officieel gemiddelde beschouwd. 

        Wordt het op een andere wijze vastgesteld dan wordt dit als een niet-officieel 
        gemiddelde beschouwd. 

 
Artikel 75016 

Samenstelling van een team 
 
1. a. Voor een team moeten ten minste vijf spelers worden opgegeven; 

 
 

Artikel 75017 
Opstelling van een team 

 
1. a. De opstelling van de teams wordt vóór de aanvang van een wedstrijd bekend gemaakt, eerst door de 

teamleider van het thuisspelende team en vervolgens door de teamleider van het andere team. De 
teamleider van het thuisspelende team legt direct daarna die opstelling vast op het voor die wedstrijd 
bestemde uitslagformulier.  Zodra één van de partijen is begonnen mogen de opstellingen niet meer 
worden gewijzigd. 

2. In de competitie worden per team vier spelers opgesteld: 
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a. eerst, indien aanwezig, de spelers Bandstoten in volgorde van hun partijlengte en indien de partijlengten 
gelijk zijn volgens hun algemeen gemiddelde; 

b. daarna, indien aanwezig, de spelers kader 57/1 in volgorde van hun partijlengte en indien de partijlengten 
gelijk zijn volgens hun algemeen gemiddelde; 

c. daarna de spelers neo-kader 57/2 in volgorde van hun partijlengte en indien de partijlengten gelijk zijn 
volgens hun algemeen gemiddelde; 

d. daarna de spelers kader 57/2 in volgorde van hun partijlengte en hun algemeen gemiddelde; 
4. daarna de spelers kader 38/2 in volgorde van hun partijlengte en hun algemeen gemiddelde; 
f. in volgorde van deze opstelling wordt aan de spelers een rangnummer toegekend van 1 tot en met 4. 

3. De partijen van een wedstrijd worden gespeeld tussen de spelers met hetzelfde rangnummer. De volgorde 
waarin de partijen worden gespeeld, wordt voor de aanvang van de wedstrijd door de teamleider van het 
thuisspelende team bekend gemaakt. 

4. Tot drie ronden voor het eind van de reguliere competitie mag een team 4 maal een dubbelpartij spelen. De 
derde speler speelt zowel tegen speler 3 als speler 4 van de tegenstander. Tegen speler 3 wordt het normale 
aantal caramboles gemaakt. Tegen speler drie met twee intervallen hoger. 

5. Indien door de afwezigheid van een speler, én geen dubbelpartij meer is toegestaan, een partij niet op het 
daarvoor vastgestelde tijdstip kan worden gespeeld, worden de twee partijpunten toegekend aan het team dat 
volledig is opgekomen. Indien door de afwezigheid van een speler van beide teams een partij niet op het 
daarvoor vastgestelde tijdstip kan worden gespeeld, worden voor die partij geen partijpunten toegekend. 

6. a. Indien één speler van een volledig opgekomen team niet voor het spelen van een partij in een wedstrijd 
kan worden aangewezen wegens het niet aanwezig zijn van een speler van het andere team, is de 
teamleider van het volledig opgekomen team bevoegd te bepalen welke speler van zijn team voor het niet-
spelen van een partij in aanmerking komt. 

 b. Maakten de teamleiders vóór de aanvang van de wedstrijd de opstelling van hun teams aan elkaar bekend, 
hoewel op dat moment één of meer spelers nog niet aanwezig waren en blijkt tijdens de wedstrijd dat van 
een team of van beide teams een speler niet is opgekomen, dan mag tijdens het verdere verloop van die 
wedstrijd in geen geval van het bepaalde in het derde lid worden afgeweken; 

b. Indien een speler van een volledig opgekomen team voor het niet-spelen van een partij wordt aangewezen 
omdat van het andere team een speler niet is opgekomen, dan wordt dat op het uitslagformulier 
aangetekend onder vermelding van de naam van de speler die voor het niet-spelen van een partij is 
aangewezen. 

7. a. Indien door de afwezigheid van twee of meer spelers van een team de desbetreffende partijen van een 
wedstrijd niet kunnen worden gespeeld, dan wordt dat team als niet opgekomen beschouwd. Per 
wedstrijd worden dan aan een team twee wedstrijdpunten en acht partijpunten in mindering gebracht. 
Tevens kunnen sancties in het kader van administratief verzuim worden opgelegd. 

b. De wedstrijd zal zo snel mogelijk opnieuw worden vastgesteld door de wedstrijdleiding, te spelen in het 
lokaal van het team dat wel opgekomen was. Blijkt tegen het einde van de competitie dat die wedstrijd 
niet opnieuw kon worden vastgesteld, of niet worden gespeeld, waardoor het bepalen van het 
eindklassement, naar het oordeel van de CSC, op onredelijke wijze wordt beïnvloed, dan is de CSC bevoegd 
het opgekomen team de wedstrijd- en de partijpunten toe te kennen. 
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Artikel 75018 
Wijziging in de samenstelling van een team 

 
1. Tot vier wedstrijden voor het einde van de competitie kan door de teamleider een schriftelijk en gemotiveerd 

verzoek bij de WCK worden ingediend tot wijziging van of aanvulling op de teamsamenstelling. 
2. De WCK kan in zwaarwegende gevallen, dit ter beoordeling van de WCK, van het gestelde in lid 1 afwijken. 
 

Artikel 75019 
Wijziging partijlengten tijdens de competitie 

 
Voor het wijzigen van het moyenne zijn de volgende meetmomenten bepaald: 
 

- na de eerste helft van een competitie 

- na de finale 
Is een speler de kadercompetitie begonnen met een niet‐officieel algemeen gemiddelde, dan 
wordt dit gemiddelde na vier in deze competitie door hem gespeelde partijen officieel 
vastgesteld, waarbij alle vier meetellen bij de bepaling van het nieuwe algemeen gemiddelde. 
Een speler kan per seizoen in totaal maximaal 2 intervallen worden verlaagd. Indien speler 
na het eerste meetmoment 2 intervallen zakt, kan deze bij het tweede niet nog verder 
verlaagd worden. 

 
Artikel 75020 

Herberekening algemeen gemiddelde 
 

Op elk meetmoment zijn voor een speler de laatste twintig door hem gespeelde partijen in de reguliere competitie 
bepalend voor het berekenen van een eventueel nieuw algemeen gemiddelde. Indien er twintig partijen zijn 
gespeeld, worden de slechtste drie en de beste twee partijen van die twintig buiten beschouwing gelaten. Voor het 
bepalen van het startmoyenne worden maximaal de twaalf laatst gespeelde partijen uit de twee voorlaatste 
seizoenen in aanmerking genomen.  
Indien de speler minder dan twintig partijen heeft gespeeld, is de berekening als volgt: 
 

Aantal gespeelde partijen aantal slechtste       aantal beste 
dat afvalt                   dat afvalt 

Het nieuwe moyenne te berekenen 
over ….. partijen 

                     15 of minder 0                                  0 Alle  

16 1                                  0 15 

17 1                                  1 15 

18 2                                  1 15 

19  2                                 2 15 

20 3                                 2 15 
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Artikel 75021 
Winnaar competitie. 

 
1. Winnaar van de in dit hoofdstuk genoemde competitievorm is het team als nummer 1 in het eindklassement is 

geëindigd. 
2. a. Wordt een competitievorm in twee of meer  poules gespeeld, wordt na de sluiting van de inschrijving het 

verdere verloop van de competitie vastgesteld. 
b. Afhankelijk van het aantal poules en/of ingeschreven teams kunnen extra teams worden uitgenodigd voor 

de (halve) finaleronde. Het bestuur deelt vóór aanvang van de competitie mede op welke wijze deze teams 
zich kunnen plaatsen. 

c. Het eindklassement van de (halve) finale ronde wordt bepaald volgens het gestelde in artikel 75010. 
3. Het bestuur deelt vóór aanvang van de competitie mede op welke wijze en volgens welk systeem de (halve) 

finaleronde wordt gespeeld. 
 

Artikel 75021 
Titel en prijzen 

 
1. De winnaar van de kadercompetitie wordt:  
 a  de titel Kampioen van Nederland toegekend met daaraan toegevoegd de aanduiding van de 

competitievorm en het seizoen waarin de titel wordt behaald; 
b. een beker toegekend met de vermelding van de competitievorm en het seizoen waarin deze titel wordt 

behaald. 
2. De spelers van het kampioensteam ontvangen ieder een kampioensmedaille waarop is vermeld: Kampioen van 

Nederland, de competitievorm alsmede de aanduiding van het desbetreffende seizoen. De spelers van de 
teams die op de tweede, respectievelijk derde plaats, zijn geëindigd, ontvangen ieder een medaille waarop is 
vermeld de competitievorm, 2e respectievelijk 3e plaats, alsmede de aanduiding van het desbetreffende 
seizoen. 

3. Per seizoen bepaalt het bestuur of prijzengeld al dan niet beschikbaar wordt gesteld. Indien prijzengeld 
beschikbaar wordt gesteld, wordt de hoogte daarvan vastgesteld. 

 
Artikel 75022 

Uitslagformulieren 
 
1. De uitslag van een in dit hoofdstuk opgenomen competitiewedstrijd dient op het door de vereniging Carambole 

ter beschikking gestelde uitslagformulier (uit te printen via Biljartpoint) binnen de in de aanvullende 
voorwaarden opgenomen wijze bij de CSC te worden ingediend (ingevuld in Biljartpoint). 

2. Indien het uitslagformulier niet binnen de gestelde termijn wordt ontvangen, kunnen aan het 
verantwoordelijke team sancties worden opgelegd als gevolg van administratief verzuim. Bij herhaalde 
overtreding kunnen sancties opgelegd worden als genoemd in artikel 75013, eerste lid, sub o.  

* 3. Het uitslagformulier dient correct, volledig en duidelijk te zijn ingevuld en door beide teamleiders voor akkoord 
te zijn getekend. 

4. De tellijsten van de partijen dienen tot een maand na beëindiging van de competitie te worden bewaard. 
5. De teamleider alsmede het bestuur van de vereniging van het thuisspelende team, zijn verantwoordelijk voor 

de uitvoering van hetgeen in dit artikel is bepaald. 
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Deel 4: Bekercompetitie kader 
 

Artikel 75801 
Organisatie 

 
1. a. Het bestuur organiseert jaarlijks bij voldoende inschrijvingen een bekercompetitie voor de teams 

uitkomende in de kadercompetitie. Teams die uitkomen in de kadercompetitie hebben het recht om in te 
schrijven. 

* b. De samenstelling van de partijen in de 1e ronde geschiedt door loting. Uit de eerste ronde worden de 
winnaars geplaatst in de 2e ronde. Om tot 16, 32 of 64 teams te komen kunnen tevens een aantal beste 
verliezers uit de 1 ronde geplaatst worden. De 2e en volgende ronden zijn knock-out. 

e. Een speelronde bestaat uit een thuiswedstrijd en een uitwedstrijd. De volgorde wordt door loting bepaald. 
Het eerst vermelde team heeft het recht de eerste wedstrijd thuis te  spelen. 

f. Bij de loting wordt het complete programma tot de laatste 4 geloot.. 
g. Deze laatste 4 plaatsen zich voor de finaleronde*. Voor aanvang van de finale vindt de loting plaats. 
h. De finaleronde wordt middels knock-out systeem gespeeld, de verliezers spelen een extra wedstrijd voor 

de derde en vierde plaats. De winnaars spelen  voor de eerste en tweede plaats. 
i. Meldt zich voor de organisatie van de finaleronde geen vereniging dan spelen de laatste 4 teams middels 

uit- en thuiswedstrijden nog twee ronden. 
 

Artikel 75802 
Speelsterkte 

 
1. De spelers spelen de spelsoort en het algemeen gemiddelde dat voor hen is vastgesteld. De volgorde van spelen 

is gelijk aan de regulier Kadercompetitie. 
2. a. Tussentijdse aanpassingen van het algemeen gemiddelde in de competitie, met de daar bijbehorende 

wijziging van de partijlengte, zijn direct van toepassing op de te spelen wedstrijden in de bekercompetitie. 
b. Herziening van het algemeen gemiddelde na de eerste helft van de kadercompetitie is mogelijk in de 

eerstvolgende ronde van de bekercompetitie, mits alle teams  hun partijen van de eerste helft hebben 
gespeeld en de partijlengten zijn aangepast. 

c. Is de aanpassing van een speler met een niet-officieel algemeen gemiddelde 20% of meer hoger, dan heeft 
dit geen consequenties voor de gespeelde partijen in de bekercompetitie. 

3. Resultaten behaald in de bekercompetitie worden niet meegenomen in de berekening van het algemeen 
gemiddelde van de kadercompetitie. 

   

                                                                Artikel 75803 

                                                          Wedstrijd, partijen 

 Een wedstrijd in de bekercompetitie bestaat uit twee delen. Elke speler speelt twee korte partijen, 

tegen verschillende tegenstanders. Zie artikel 75805.  
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Artikel 75804 
Samenstelling van een team 

 
1. Spelers die opgenomen zijn in de samenstelling van een team in de kadercompetitie zijn gerechtigd namens 

hun team uit te komen in de bekercompetitie.   
 
 

Artikel 75805 
Volgorde van spelen 

 
Het thuisspelende team kan op basis van onderstaande schema besluiten te spelen in de volgorde  
 
ABCD of BCDA of CDBA of DABC waardoor wordt voorkomen dat één speler twee partijen achter elkaar moet spelen. 

 
A             B                C                 D 
 

A1-B1 A3-B3 A2-B2 A4-B4 

A1-B2 A3-B4 A2-B1 A4-B3 

 
 
Per team mag een onbeperkt aantal dubbelpartijen gespeeld worden tot en met de laatste 16. Is een team met drie 
spelers dan mogen de spelers 2 én 3 elk één dubbelpartij spelen volgens onderstaand speelschema 
 

A1-B1 A3-B3 A4-B3 A2-B2 

A1-B2 A3-B2 A4-B3 A2-B1 

 
 

Artikel 75806 
Vaststelling uitslag 

 
1. Vaststelling van de uitslag in de kwalificatie en voorronden wordt na twee wedstrijden bepaald door: 

a. de partijpunten; 
b. percentage gemaakte caramboles; 
c. totaal aantal gemaakte caramboles; 
d. hoogste serie zo nodig gevolgd door steunserie(s). 

2. Vaststelling van de uitslag in de finaleronde wordt na een wedstrijd bepaald conform het gestelde in het eerste 
lid. 

 
Artikel 75807 

Winnaar competitie;  
 

1. Winnaar is het team, dat volgens het bepaalde in artikel 7806, als nummer 1 in het eindklassement van de 
finaleronde is geëindigd. 

 
Artikel 75908 

Titel en prijzen 
 
1. a. De winnaar van de bekercompetitie kader wordt de titel toegekend winnaar bekercompetitie kader met 

daaraan toegevoegd de aanduiding van het seizoen waarin de titel wordt behaald. 
b. Worden prijzen beschikbaar gesteld dan wordt dit bij inschrijving van de competitie bekend gemaakt. 
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Artikel 75809 
Uitslagformulieren 

 
1. De uitslag van een in dit hoofdstuk opgenomen competitiewedstrijd dient op het door de vereniging Carambole 

ter beschikking gestelde uitslagformulier (uit te printen via Biljartpoint) binnen de in de aanvullende 
voorwaarden opgenomen wijze bij de CSC te worden ingediend (ingevuld in Biljartpoint). 

2. Indien het uitslagformulier niet binnen de gestelde termijn wordt ontvangen, kunnen aan het 
verantwoordelijke team sancties worden opgelegd als gevolg van administratief verzuim. Bij herhaalde 
overtreding kunnen sancties opgelegd worden als genoemd in artikel 75013, eerste lid, sub o.  

* 3. Het uitslagformulier dient correct, volledig en duidelijk te zijn ingevuld en door beide teamleiders voor akkoord 
te zijn getekend. 

4. De tellijsten van de partijen dienen tot een maand na beëindiging van de competitie te worden bewaard. 
5. De teamleider alsmede het bestuur van de vereniging van het thuisspelende team, zijn verantwoordelijk voor 

de uitvoering van hetgeen in dit artikel is bepaald. 
 

 
 

HOOFDSTUK IV 
 

SLOTBEPALINGEN 
 

Artikel 79000 
Onvoorziene gevallen 

 
1. In gevallen waarin dit Competitiereglement niet voorziet, beslist het bestuur op advies van het bestuur.. 
2. Indien een wedstrijdleiding zonder voorafgaande toestemming in een niet voorzien geval zelfstandig moet 

handelen, is zij verplicht het bestuur direct daaromtrent te informeren.  
3. Een aantal zaken zoals indeling, inrichting van de competitie, vaststellen meetmomenten, is afhankelijk van het 

aantal inschrijvingen én/of de indeling van de competitie. Het bestuur van de KNBB-Vereniging behoudt zich 
het recht voor om op die zaken uiterlijk 1 oktober aanpassingen in het reglement te doen. 

 
Artikel 7901 

Inwerkingtreding; wijzigingen 
 
1. Dit Reglement voor de Kadercompetitie is inwerking getreden per 01 augustus 2020 en werd voor het laatst 

aangepast per 01 juni 2020. 
2. Wijzigingen op dit reglement treden in werking op de daarbij bekend te maken datum en nadat deze wijzigingen 

in een officieel wijzigingsblad op het Reglement Kadercompetitie zijn gepubliceerd. Het op deze wijze 
bekendmaken is niet noodzakelijk als een wijziging wordt opgenomen in een nieuw competitiereglement. 

3. Eerder uitgegeven reglementen, alsmede de wijzigingen daarop, zijn door de inwerkingtreding van dit 
Reglement Kadercompetitie niet meer van kracht. 
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INTERVAL TABEL KADERCOMPETITIE 
 

38/2     57/2     NEO 57/2   57/1   BANDSTOTEN   

                          

6-7.99 110                       

8-8.99 120                       

9-9.99 130                       

10-10.99 140                       

11-11.99 150                       

12-12.99 160  A 12-12.99 160  G 12-12.99 160 of 10-10.99 140 of 7 - 10.99 140 

13-13.99 170  B 13-13.99 170  H 13-13.99 170 of 10-10.99 140 of 7 - 10.99 140 

14-14.99 180  C 14-14.99 180  I 14-14.99 180 of 10-10.99 140 of 7 - 10.99 140 

15-15.99 190  D 15-15.99 190  J 15-15.99 190 of 10-10.99 140 of 7 - 10.99 140 

16-16.99 200  E 16-16.99 200  K 16-16.99 200 of 10-10.99 140 of 7 - 10.99 140 

17-17.99 210  F 17-17.99 210  L 17-17.99 210 of 10-10.99 140 of 7 - 10.99 140 

18-18.99 220   18-18.99 220   18-18.99 220 of 10-10.99 140 of 7 - 10.99 140 

19-19.99 230   19-19.99 230   19-19.99 230 of 10-10.99 140 of 7 - 10.99 140 

20-20.99 240   20-20.99 240   20-20.99 240 of 11-11.99 150 of 11-11.99 150 

21-21.99 250   21-21.99 250   21-21.99 250 of 11-11.99 150 of 11-11.99 150 

22-22.99 260   22-22.99 260   22-22.99 260 of 11-11.99 150 of 11-11.99 150 

23-23.99 270   23-23.99 270   23-23.99 270 of 11-11.99 150 of 11-11.99 150 

24-26.99 270 A  24-26.99 270 G  24-26.99 270 -> 12-12.99 160 of 12-12.99 160 

27-27.99 270 B  27-27.99 270 H  27-27.99 270 -> 13-13.99 170 of 13-13.99 160 

28-28.99 270 C  28-28.99 270 I  28-28.99 270 -> 14-14.99 180 of 12-12.99 160 

29-29.99 270 D  29-29.99 270 J  29-29.99 270 -> 15-15.99 190 of 13-13.99 160 

30-34.99 270 E  30-34.99 270 K  30-34.99 270 -> 16-16.99 200 of 14-14.99 170 

35-39.99 270 F  35-39.99 270 L  35-39.99 270 -> 17-17.99 210 of 15-15.99 170 

           18-18.99 220 of 16-16.99 180 

           19-19.99 230 of 18-19.99 180 

           20-20.99 240 of 18-18.99 190 

           21-21.99 250 of 19-19.99 200 

           22-22.99 260 of 20-20.99 210 

           23-23.99 270 of 21-21.99 220 

           hoger  -> 22.22.99 230 

              23-23.99 240 

              hoger 240 

 
 
Eindigt een speler op enig meetmoment boven de 23.99 gemiddeld dan moet de speler naar een hogere spelsoort. 
Terug naar een onderliggende spelsoort kan uitsluitend aan het begin van een seizoen en indien aan de voorwaarden 
voor terugplaatsing is voldaan. 
 
In geval van 38/2 gaat de speler boven de 23.99 gemiddeld 57/2 spelen. De geel gearceerde moyennes in de tabel 38/2 
hebben een letter A t/m F. Afhankelijk van het vastgestelde moyenne van de betreffende speler wordt deze ingeschaald 
in het interval met dezelfde letter in de tabel 57/2. 
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In geval van 57/2 heeft de speler boven de 23.99 gemiddeld de keuze uit Neokader, 57/1 of Bandstoten. De geel 
gearceerde moyennes in de tabel 57/2 hebben een letter G t/m L. Afhankelijk van het vastgestelde moyenne van de 
betreffende speler wordt deze ingeschaald in het interval met dezelfde letter in de tabel Neokader 57/2 of, indien hij 
daarvoor kiest, in de daarmee corresponderende interval 57/1 of Band. 
Kiest een speler voor 57/1 of Bandstoten dan mag hij eventueel na één volledig seizoen* terug naar de vergelijkbare 
interval Neokader 57/2. Na meer dan één volledig seizoen valt de speler terug naar het interval 23.00-23.99. 
 
* Maakt een speler halverwege de keuze tussen 57/1 of Band dan mag de speler deze keuze na anderhalf seizoen 
maken.  
 
Spelers die op enig meetpunt een moyenne hebben hoger dan 23.99 Neokader 57/2, hebben geen keuze en gaan over 
naar de met hun moyenne corresponderende interval in het 57/1 of Band. 
 
Spelers die tijdens een meetmoment gedurende de competitie onder de ondergrens van de spelsoort spelen, blijven 
de rest van het seizoen de betreffende spelsoort spelen. 
 
Wordt voor het nieuwe seizoen het moyenne van een speler onder de ondergrens van een spelsoort vastgesteld dan 
wordt de speler in de interval 23 – 23.99 van de onderliggende spelsoort geplaatst. Uitsluitend aan het begin van een 
seizoen kan een speler worden teruggeplaatst in een onderliggende spelsoort. 
 
Speelt een speler Neokader onder de 23.99 moyenne dan heeft de speler de keuze om vrijwillig 57/1 of Bandstoten te 
spelen. Deze keuze kan alleen bij aanvang van het seizoen gemaakt worden en geldt voor het gehele seizoen. 
Na maximaal één seizoen mag de speler terug naar zijn oude moyenne Neokader.  
 
                                                       Te maken Caramboles Bekercompetitie Kader 
 
De spelsoorten en moyennes van de Kadercompetitie zijn gelijk voor de Bekercompetitie Kader. 
 
Bij de moyennes voor de Bekercompetitie behoren onderstaande aantallen te maken caramboles. 
Voor het spelen van een dubbelpartij wordt de eigen partijlengte verhoogd met 10 caramboles. 
 

6-7.99 65 

8-8.99 70 

9-9.99 75 

10-10.99 80 

11-11.99 85 

12-12.99 90 

13-13.99 95 

14-14.99 100 

15-15.99 105 

16-16.99 110 

17-17.99 115 

18-18.99 120 

19-19.99 125 

20-20.99 130 

21-21.99 135 

22-22.99 140 

21-23.99 145 
 


