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Reglement Topteamcompetitie geldig vanaf 1 augustus 2022

A. Algemeen
Algemeen
Een aantal zaken kan pas na de sluiting van de inschrijving vastgesteld worden. Daar
waar dit het geval is zal dit cursief onderstreept weergegeven zijn.
Reglementen
Deze inschrijfvoorwaarden en aanvullende bepalingen zijn toevoegingen c.q.
aanpassingen op de bestaande reglementen. De volgende reglementen zijn op de
Topteamcompetitie van toepassing:
• Statuten en huishoudelijk reglement van de KNBB;
• Competitiereglement en Spel- en Arbitragereglement;
• Dopingreglement.
• Tuchtreglement KNBB
• Protocol Verantwoord Biljarten
• Reglement Maatregelen en Heffingen
Inschrijving
De inschrijving voor de Topteamcompetitie seizoen 2022-2023 sluit op 15 juli 2022 en
geschiedt via de website van de KNBB. Nieuwe teams kunnen een inlogcode aanvragen bij
het Bondsbureau.
Het inschrijfgeld bedraagt € 150,--. De teamleider ontvangt direct na de sluiting van de
inschrijving een factuur welke binnen 30 dagen dient te worden voldaan.
Teamgegevens en wedstrijdprogramma
Zo spoedig mogelijk na de sluiting van de inschrijving, doch voor 1 augustus, worden de
teamgegevens en het wedstrijdprogramma gepubliceerd op de website van de KNBB.
Spelsoorten
Er wordt gespeeld in de volgende spelsoorten en aantallen te maken caramboles:
Eredivisie:
Ankerkader 47/2
Ankerkader 71/2
Bandstoten

200 caramboles
150 caramboles
100 caramboles

Eerste divisie:
Libre
250 caramboles
Ankerkader 47/2 175 caramboles
Bandstoten
75 caramboles

B. Samenstelling van de teams en toelatingseisen
Teamsamenstelling en teamopstelling
De teamsamenstelling bestaat uit minimaal 5 en maximaal 8 spelers. Per team dienen
minimaal vijf niet-dispensatie spelers te worden opgegeven.
In de teamopstelling moeten drie spelers opgegeven worden waarvan maximaal één
dispensatiespeler.
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Gerechtigde spelers
Gerechtigd om in te schrijven zijn spelers die in de Nationale ranglijst zijn opgenomen
voor de spelsoorten 71/2, 47/2, 57/2, bandstoten-groot en libre-groot.
Gerechtigd om als dispensatiespeler in te schrijven zijn de spelers die met een officieel
moyenne opgenomen zijn in de Nationale ranglijst voor minimaal kader 38/2 eerste
klasse of libre-klein topklasse.
Uitkomen voor meer dan één team
Een speler mag als reserve opgegeven worden voor een team in een hogere divisie. Een
reservespeler mag in maximaal 6 wedstrijden uitkomen voor het team waar hij als
reserve is opgegeven. Daarna mag hij niet meer als reserve in de hogere divisie
uitkomen.
Lidmaatschap
Spelers dienen gedurende het wedstrijdseizoen lid te zijn van de vereniging waarvoor ze
ingeschreven zijn voor de competitie.
Buitenlandse spelers
Indien een team inschrijft met buitenlandse spelers dan dient voor aanvang van de
competitie een akkoordverklaring van de Biljartfederatie van het thuisland van de
betreffende speler naar het Bondsbestuur van de KNBB te worden gezonden.
C: Licentieregeling
Licenties worden toegekend door het sectiebestuur Carambole.
• Wanneer de licentiehouder het lidmaatschap van de KNBB beëindigt of het team
niet inschrijft voor de sluiting van de inschrijving, vervalt de licentie aan de KNBB
Vereniging Carambole;
• Maakt een licentiehouder geen gebruik van zijn rechten verbonden aan een
licentie, of kan niet worden voldaan aan de gestelde eisen, dan vervalt de licentie
aan de KNBB Vereniging Carambole;
• Overdracht van een licentie, van licentiehouder naar licentieontvanger of van
licentiehouder naar de spelers van een team, is niet toegestaan.
• Een verzoek tot overdracht van licentie wordt uitsluitend onder de volgende
voorwaarden in behandeling genomen:
- de licentiehouder heeft geen bezwaar tegen de overdracht van een licentie
naar een andere vereniging en tekent daar een door de KNBB afgegeven
“verklaring van geen bezwaar” af;
- de licentieaanvrager vult een door de KNBB afgegeven “verzoek tot
licentieoverdracht” in;
- Tenminste 75% van de basisspelers moet aangeven met de licentie mee te
verhuizen naar de nieuwe vereniging. De spelers dienen dit in een getekende
verklaring aan te geven.
- Het team moet tenminste bij de eerste 4 teams in de eindklassering geëindigd
zijn.
Voor het indienen van een verzoek tot licentieoverdracht dient de teamleider zich
tot de KNBB te wenden voor het verkrijgen van de bovengenoemde verklaringen.
Als aan bovenstaande voorwaarden voldaan is zal het bestuur een en ander in
overweging nemen en de betrokken partijen zo spoedig mogelijk informeren.
N.B. Het bestuur is te allen tijde bevoegd een dergelijk verzoek om haar
moverende redenen te weigeren.
• Indien één of meerdere teams in de Eredivisie niet inschrijven dan komt het als
tweede geëindigde team uit de eerste divisie (indien van toepassing het derde,
etc.) van het afgelopen seizoen in aanmerking.
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D: Organisatie
Indeling
De Eredivisie bestaat uit één poule van 6 teams.
De indeling van de eerste divisie wordt vastgesteld na de sluiting van de inschrijving.
Speeldagen
De wedstrijden worden gespeeld op zaterdag. Indien de wedstrijdkalender dit vereist
kunnen één of meer speelrondes op zondag worden vastgesteld. Het
aanvangstijdstip is 11.00 uur.
Speelrooster
Teams spelen op één speeldag twee keer tegen elkaar.
Promotie- en degradatieregeling
In de Eredivisie wordt met 8 teams een enkele competitie gespeeld.
De nummer 8 uit de Eredivisie degradeert naar de Eerste divisie.
Uit de Eerste divisie promoveert het als eerste geëindigde team naar de Eredivisie.
Uitslagen en standen
De teamleiders zijn verplicht de uitslag binnen 24 uur na aanvang van de wedstrijd in te
voeren via de website van de KNBB (Biljartpoint.nl). De wedstrijdleider competitie zal hierop

toezien. Bij een eerste overtreding volgt een waarschuwing. Bij elke volgende overtreding zal een
straf volgen die bestaat uit puntenaftrek gelijk aan het maximaal te behalen aantal wedstrijd‐
en/of partijpunten per wedstrijd, volgens de geldende regels van het dan lopende seizoen.
De uitslagformulieren dienen door de teamleider, tezamen met de tellijsten, te worden
bewaard tot 6 weken na afloop van de competitie.
De stand wordt opgemaakt op basis van:
•
wedstrijdpunten;
•
partijpunten;
•
percentage gemaakte caramboles t.o.v. aantal te maken caramboles;
Ter publicatie op teletekst dienen de uitslagen direct na afloop van de wedstrijden te
worden doorgegeven aan Teletekst.
E: Diversen
Prijzengeld
• In de Eredivisie ontvangen de als 1, 2 en 3 geëindigde teams respectievelijk
€ 600,--, € 350,-- en € 250,-- prijzengeld.
• In de Eerste divisie ontvangen de als 1, 2 en 3 geëindigde teams respectievelijk
€ 300,--, € 175,-- en € 125,-- prijzengeld.
Teamwijzigingen
Tot 5 dagen voor aanvang van de eerste helft van de competitie kan de
teamsamenstelling voor de eerste helft van de competitie aangepast worden.
Na de eerste helft tot 5 dagen voor aanvang van de tweede helft van de competitie kan
de teamsamenstelling voor de tweede helft van de competitie aangepast worden.
Verzoeken tot wijziging van de teamsamenstelling kunnen worden ingediend bij de
wedstrijdleider competitie.
Alleen spelers die in het eerste deel van de competitie nog niet gespeeld hebben, kunnen
voor het tweede deel van de competitie overgeschreven worden naar een ander team.
Voor de Eerste divisie wordt met het 1e deel de speelronden x t/m y bedoeld.
In zwaarwegende gevallen kan op advies van de Wedstrijdzaken Commissie Topsport
(WCT) het bestuur van de KNBB Vereniging Carambole van bovenstaande regels
afwijken.
Speelrooster
Er wordt gespeeld volgens het speelrooster:
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Biljart 1
Biljart 2
Ronde 1 A-B 47-2 A-B Libre of 71/2
Ronde 2 A-B Band A-B Libre of 71/2
Ronde 3 A-B 47/2
A-B Band
Indien een team op drie biljarts wenst te spelen dan is dit toegestaan mits de
tegenstander hiervan tijdig (twee weken voor de betreffende speeldatum) van in kennis
is gesteld.
Van dit schema mag afgeweken worden mits de teams hiermee akkoord zijn.
Afwijken wedstrijdprogramma
Voor zowel Ere- als Eerste divisie geldt dat de wedstrijden van de laatste twee
speelronden op de door de KNBB vastgestelde data gespeeld moeten worden en niet
mogen worden verzet. Daarnaast is het volgende toegestaan:
Voor de Eredivisie geldt dat wedstrijden alleen eerder gespeeld mogen worden of op
zondag in hetzelfde weekend.
Voor de Eerste divisie geldt dat wedstrijden eerder gespeeld mogen worden of voor de
eerstvolgende wedstrijd gespeeld moeten zijn. Wedstrijden uit de eerste helft moeten
ook in de eerste helft gespeeld worden.
Wijzigingen in het wedstrijdprogramma zijn alleen toegestaan als de betrokken
teamleiders en de wedstrijdleiding akkoord zijn. Wordt geen overeenstemming bereikt
dan wordt de wedstrijd op de oorspronkelijke, door de KNBB vastgestelde datum
gespeeld.
Niet opkomen van een team/speler
Indien een team niet komt opdagen wordt dat team per wedstrijd een administratieve
heffing van maximaal 20 maal de bondscontributie opgelegd. Daarnaast wordt dat team
per wedstrijd twee wedstrijdpunten en zes partijpunten in mindering gebracht.
Door de wedstrijdleiding wordt voor de betreffende wedstrijd een nieuwe speeldatum
vastgesteld en wordt gespeeld in het speellokaal van het wel opgekomen team.
Indien een team met twee spelers komt opdagen wordt dat team een administratieve
heffing van maximaal vijf maal de bondscontributie opgelegd. De tegenstander bepaalt
welke spelsoort er niet gespeeld wordt.
Bij herhaling kan door het bestuur van de KNBB-Vereniging Carambole een klacht
ingediend worden bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR).
Ballen
Er dient gespeeld te worden met ballen van het type Super Aramith Dark Red of Super
Aramith De Luxe.
F. Privacy
Met het inschrijven voor een activiteit van de KNBB en haar secties stemt de
ingeschrevene (deelnemer) ermee 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
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(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 wat nodig is 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
doorgaans alleen op beveiligde plekken (met inlog) gedeeld met alleen direct
betrokkenen. Denk hierbij aan de contactgegevens van een teamleider welke alleen
zichtbaar zijn voor andere teamleiders en wedstrijdleiders om afspraken te kunnen
maken met betrekking tot de te spelen wedstrijden.
Nieuwegein, mei 2022
Bestuur KNBB Vereniging Carambole
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