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Aanvullend reglement NK driebanden klein dames 

  

Artikel 1  Algemeen 

Waar dit reglement niet in voorziet geldt dat het bestuur van KNBB vereniging Carambole een besluit neemt.  

Hierbij zal in voorkomende gevallen zoveel als mogelijk rekening gehouden worden met: 

Wedstrijdreglement PK (WRPK) 2019/2020 en Spel- & Arbitragereglement  (SAR) 2019/2020 

 

Artikel 2 Inschrijven / inschrijftermijn 

Alle dames die voor 1 september van het lopende seizoen 16 jaar of ouder zijn en een “spelend lidmaatschap” 

hebben bij KNBB vereniging Carambole zijn gerechtigd om in te schrijven. 

De uiterlijke inschrijfdatum en/of het maximaal aantal deelneemsters wordt jaarlijks medio mei door het bestuur 

vastgesteld en gepubliceerd. 

Artikel 2.1 Organisatie-opzet / poule-systeem 

Drie weken voor aanvang wordt vastgesteld in hoeveel poules er wordt gespeeld. 

Deze worden vervolgens deels ingedeeld op basis van de uitlag van het laatst gehouden NK (poule Marsseillaise) en 

deels ingeloot. Elke speelster speelt minimaal 4 partijen en maximaal 6 in de poule-fase welke wordt gevolgd door 

een knock-out fase. 

Artikel 2.2  Speelschema / aanwezigheid 

Het exacte speelschema zal drie weken voor aanvang worden gepubliceerd waarbij de aanvangstijden en aantal te 

gebruiken biljarts tevens definitief worden vastgesteld. Er zal doorlopend gespeeld worden zodat eventueel 

gepubliceerde aanvangstijden gezien moeten worden als richttijden.  

De speelsters en arbiters dienen vanaf 30 minuten voor deze richttijden aanwezig te zijn en zich aan te melden bij de 

wedstrijdleiding. 

 

Artikel 2.3 Partijlengte / beurtenlimiet 

Poule-fase     15 caramboles of 30 beurten 

K.O. laatste 16  20 caramboles of 40 beurten 

K.O. laatste 8   22 caramboles of 44 beurten 

K.O. laatste 4   25 caramboles en geen beurtenlimiet 

FINALE       25 caramboles en geen beurtenlimiet 

 

Artikel 2.4  Berekening eindstand poules en totaal-ranglijst 

1.  Matchpunten 

2.  Algemeen Gemiddelde 

2. Hoogste Partijgemiddelde 

4.  Hoogste Serie 

5.  Hoogste Steunserie(s) 

https://www.carambole.nl/sites/default/files/userfiles/PK/PK-ALGEMEEN/Reglementen/WRPK%202019-2020%20%2801-08-2019%29.pdf
https://www.carambole.nl/sites/default/files/userfiles/PK/PK-ALGEMEEN/Reglementen/SAR%2001-08-2019%20%2801-08-2019%29.pdf
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Artikel 2.5  Speelschema Knock-Out Fase 

De nummer 1 van de totaal-ranglijst speelt tegen de nummer 16 enz. (1-16; 2-15; 3-14; 4-13; 5-12; 6-11; 7-10; 8-9). 

Vervolgens spelen de winnaars van 1-6 tegen 8-9(A); 4-13 tegen 5-12(B);  2-15 tegen 7-10 (C); 3-4 tegen 6-11 (D). 

Vervolgens de halve finales  A tegen B en C tegen D waarna de winnaars de finale spelen. 

Artikel 2.6: Penalty's 

In geval van een remisepartij tijdens de knock-out fase, vindt aansluitend het nemen van penalty's plaats. 

De speelster die van acquit de meeste caramboles weet te maken in één beurt, wordt uitgeroepen tot winnares van 

de partij. De speelster die de partij is begonnen, begint ook met de penalty's, met behoud van dezelfde speelbal. 

Speelster 2 begint ook van acquit. Indien geen winnares kan worden aangewezen na een gespeelde beurt, herhaalt 

het proces zich in dezelfde volgorde totdat wel een winnares kan worden aangewezen. 

De tijdens de penalty’s gescoorde carambole(s) worden voor de berekening van het moyenne buiten beschouwing 

gelaten. 

 

Artikel 2.7  Eindstand 

De winnaar van de finalepartij wordt uitgeroepen tot Nederlands kampioen NK driebanden klein dames. De overige 

rangschikkingen voor de totaal-eindstand worden in de eerste plaats opgemaakt op basis van het aantal gespeelde 

partijen, waarbij meer gespeelde partijen hoger worden gerangschikt en vervolgens zoals aangegeven bij Artikel 2.4. 

 

Artikel 3 Inzet reserve / bye 

Indien als gevolg van een afmelding een reserve wordt opgeroepen dan neemt deze de vrijgekomen plaats in de 

poule in. Indien geen reservespeelster kan worden ingezet, ontvangt de tegenstander een bye. 

Na de poulefase is de hoogstgeplaatste niet-gekwalificeerde speelster (volgens het bepaalde in Art.2.4) eerste reserve 

voor de KO-fase. Indien een speelster 15 minuten voor het aanvangstijdstip van haar wedstrijd niet correct gekleed 

aanwezig is en, in geval van een eerste wedstrijd, geen reservespeelster kan worden ingezet, kan de wedstrijdleiding 

besluiten haar tegenstandster tot winnares verklaren en deze ontvangt deze 2 partijpunten. 

Doet dit zich voor in een knock-out fase, dan kan de wedstrijdleiding besluiten de tegenstandster door te laten gaan 

naar de volgende ronde.  

 

Bestuur KNBB vereniging Carambole 


