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Omschrijving Toernooi 
De “Coupe van Beem”, is een internationaal jeugdtoernooi tussen Nederland, België en Duitsland. 
Het toernooi wordt elk jaar bij toerbeurt in Nederland, België of Duitsland gespeeld.   
Aan dit toernooi is een wisseltrofee “Coupe van Beem” verbonden, die een jaar in het bezit blijft van de 

winnaar van het toernooi. 
Het toernooi om de “Coupe van Beem”, wordt gespeeld in het laatste of voorlaatste weekend van de 
maand augustus. De organiserende federatie heeft daar, in overleg met de organiserende vereniging, een 
vrije keuze in. 
 

Vaststelling Locatie in Nederland 

De vaststelling en toewijzing van de locatie in Nederland gebeurd op toerbeurt en volgens een 

roulatieschema aan de gewesten. 

Voorbeeld: 2005 WN – 2008 NON – 2011MN – 2014 ZN, daarna herhaalt deze cyclus WN-NON-MN-ZN. 

 

Voorbereidingen en inschrijving 

De official van de Commissie Jeugd van de KNBB onderhoudt de contacten met de organiserende 

verenging, in samenspraak met de medewerker van het Bondbureau KNBB, en draagt zorg voor de door 

de KNBB opgedragen voorbereidingen van de “Coupe van Beem”. 

 

Deze voorbereidingen bestaan uit: 

 lokatie zoeken en vastleggen voor de voorbereidingsdag. Deze lokatie moet makkelijk bereikbaar 

zijn, zowel met de auto als met het openbaar vervoer, en moet zo centraal mogelijk liggen voor 

de deelnemers. 

 uitnodigingen maken voor: 

o  de voorbereidingsdag “Coupe van Beem”  

o het toernooi “Coupe van Beem” (zie uitnodigingen) 

 indien het toernooi in Nederland wordt gespeeld, moet vóór 1 april de datum bekend worden 

gemaakt bij de deelnemende federaties waarop het toernooi wordt gespeeld. 

 indien het toernooi in België of Duitsland wordt gespeeld, moet vóór 1 juni de opgave worden 

gedaan van de deelnemende spelers en moet vóór 15 juni de opgave worden gedaan van de 

officiële moyennes van de deelnemende spelers. 

 Ongeveer 2 maanden voor aanvang van het toernooi, vraagt de official een voorschot op de 

reiskosten en overige onkosten aan bij de penningmeester van het Bestuur KNBB Vereniging 

Carambole. Dit voorschot zal in de week voorafgaande aan het toernooi aan de official van de 

Commissie Jeugd worden overgemaakt. 

 

De door de federaties aangestelde coördinator van het toernooi “Coupe van Beem”, draagt zorg voor de 

uitwisseling van gegevens die nodig zijn voor de organisatie van het toernooi “Coupe van Beem”. 

 



Uitnodigingen 

Uitnodiging Voorbereidingsdag 

De Voorbereidingsdag “Coupe van Beem” wordt in het laatste of voorlaatste weekend van  juni 

georganiseerd.  

 

Tijdens deze dag komen de volgend onderwerpen aan bod: 

 kennismaking en uitleg over de “Coupe van Beem” 
 uitleg over de verantwoordelijkheid van de KNBB ten opzichte van de deelnemers tijdens het 

toernooi  
 passen van de Nationale kleding (giletje) 

 biljarttraining voor de deelnemers door de bondstrainer 
 vragen beantwoorden van ouders of begeleiders 

 
De voorbereidingsdag is verplicht voor de deelnemers van het toernooi “Coupe van Beem”. 
Indien er niet zonder geldige reden wordt afgemeld voor de voorbereidingsdag, vervalt de 

deelname aan het toernooi “Coupe van Beem” en zal de reservespeler worden opgeroepen. 
 
 
Uitnodiging Toernooi ”Coupe van Beem” 
Ongeveer 3 weken voor de speeldata van het toernooi “Coupe van Beem” wordt de officiële uitnodiging 

verzonden naar de deelnemers, begeleiders en overige betrokkenen. 

De official van de Commissie Jeugd van de KNBB draagt zorg voor de uitnodigingen voor zowel de 

voorbereidingsdag als het toernooi. Het een en ander zal in samenspraak gaan met de medewerker van 

het Bondbureau KNBB, 

 

De uitnodigingen zullen door de afdeling wedstrijdzaken van het Bondsbureau naar de betrokkenen 

worden verzonden. 

In deze uitnodiging zal worden vermeld, indien het een buitenlandse reis betreft, waar en hoe laat er 

wordt verzameld en hoe het vervoer zal plaatsvinden naar de speellokaliteit.  

 

Deelnemende spelers 

 De kampioenen van de Nationale Jeugdfinales uit de 3e, 2e, 1e, hoofdklasse en Topklasse, 

aangevuld met spelers uit de diverse intervallen (zie onder) vormen het Nederlandse team van 8 

spelers. 

De deelnemers aan de Coupe van Beem wordt als volgt vastgesteld: 

3e klasse, wordt tijdens het NK gespeeld met 1 interval  - 1 deelnemer 
2e klasse, wordt tijdens het NK gespeeld met 1 interval  - 1 deelnemer 
1e klasse, wordt tijdens het NK gespeeld met 2 intervallen  - 2 deelnemers 
Hoofdklasse, wordt tijdens het NK gespeeld met 3 intervallen   - 3 deelnemers 

Topklasse, wordt tijdens het NK gespeeld met 2 intervallen  - 1 cq 2 deelnemers *) 
 

 Indien meerdere deelnemers uit een klasse worden afgevaardigd zullen na de kampioen resp. de 
nummers 2 en/of 3 worden uitgenodigd.  

 Deelnemers van de “Coupe van Beem” mogen op 1 september van het jaar waarin het toernooi 
wordt gespeeld, de leeftijd van 20 jaar nog niet bereikt. 

 De maximum moyennegrens voor deelname aan de “Coupe van Beem” is 30.00, gespeeld op het  

biljartformaat 2.30 x 1.15 m.   

 
*) Alleen deelnemers van een Nationale Finale uit de desbetreffende interval worden uitgenodigd 

voor deelname aan de Coupe van Beem. 

Indien alle intervallen zijn vertegenwoordigd tijdens de Nationale Finale, dan zullen de spelers uit 
de Topklasse een onderlinge wedstrijd spelen voor deelname aan de Coupe van Beem. 

In veel gevallen zijn niet alle intervallen in de Hoofdklasse vertegenwoordigd tijdens de Nationale 
finale en zal er geen onderlinge wedstrijd gespeeld hoeven worden door spelers in de Topklasse. 

 

Begeleiders 

Het toernooi “Coupe van Beem”, zal worden begeleid door een official van de Commissie Jeugd en door 

een van de Assistent Bondstrainers. Zij zullen in onderling overleg de taken verdelen. 

Zij dragen o.a. zorg voor het vervoer van de spelers. 

Zij zullen in contact treden met de organisatie of wedstrijdleiding indien er calamiteiten zijn. 

De begeleiders zijn het eerste aanspreekpunt voor de spelers tijdens het toernooi. 

De Assistent Bondstrainer zal, indien nodig, een wedstrijd voor of na het spelen bespreken/analyseren 

met de spelers.   



Verantwoordelijkheid 

De spelers vallen tijdens het toernooi “Coupe van Beem” onder de verantwoordelijkheid van de KNBB. 

Indien het een buitenlandse reis betreft, start en eindigt de verantwoordelijkheid van de KNBB op het 

verzamelpunt in Nederland.   

De official van de Commissie Jeugd en de Assistent Bondstrainer zijn verantwoordelijk voor het doen en 

laten van de spelers tijdens het toernooi “Coupe van Beem”. 

De begeleiders van de “Coupe van Beem” zien er op toe, dat de wettelijk geldende regels, ten aanzien 

van roken en het gebruik van alcohol worden nageleefd.  

 

Vervoer 

De official van de Commissie Jeugd en de Assistent Bondstrainer dragen zorg voor het vervoer van de 

spelers van het hotel naar de speellokaliteit. 

Indien het een buitenlandse reis betreft, zullen de official van de Commissie Jeugd en de Assistent 

Bondstrainer zorg dragen voor het vervoer vanaf het verzamelpunt in Nederland naar het hotel en de 

speellokaliteit in het buitenland.   

Indien de spelers met eigen vervoer naar de speellokaliteit reizen, zal de verantwoordelijkheid van de 

KNBB ingaan op het moment dat de spelers bij de speellokaliteit zijn gearriveerd. 

 

Overnachting 

De organisatie van het toernooi “Coupe van Beem”, draagt zorg voor de overnachtingen van alle spelers 

met maximaal 2 begeleiders per team die deelnemen aan de “Coupe van Beem”.  

 

De deelnemende teams kunnen in jeugdherbergen worden ondergebracht. Kan dit niet gerealiseerd 
worden, dan in hotels.  
De begeleiders dienen elk afzonderlijk een kamer tot hun beschikking te krijgen, indien mogelijk in dezelfde 
lokaliteit. Indien er meisjes tot de deelnemende teams behoren, dient de organisatie voor een passende 
slaapgelegenheid te zorgen. (art.11 Reglement Coupe van Beem) 
 

Tegemoetkoming CEB 

Aangezien het toernooi “Coupe van Beem” geen Europees Kampioenschap is, zal er geen 

tegemoetkoming in de onkosten plaatsvinden door het CEB.    

 

Onkostenvergoeding 

Indien het toernooi “Coupe van Beem” in Nederland wordt georganiseerd, zal de organisatie van de KNBB 

een onkostenvergoeding ontvangen van €1200,00.  

De deelnemers aan het toernooi “Coupe van Beem” krijgen een reiskostenvergoeding naar een 

speellokaliteit in Nederland of naar het verzamelpunt, indien het toernooi in het buitenland wordt 

gespeeld. 

De official van de Commissie Jeugd draagt er zorg voor, dat deze reiskosten aan de deelnemers worden 

uitbetaald.  

Hiervoor kan een voorschot worden aangevraagd bij de penningmeester van het Bestuur KNBB 

Vereniging Carambole. (zie voorbereidingen) 

 

Verantwoording onkosten 

De official van de Commissie Jeugd draagt zorg voor de door de KNBB ter beschikking gestelde gelden. 

De official van de Commissie Jeugd maakt hiervoor een schriftelijke financieel overzicht voor de 

penningmeester van het Bestuur KNBB Vereniging Carambole.  

 

Uitslagen 

De official van de Commissie Jeugd draagt er zorg voor dat de uitslagen van het toernooi “Coupe van 
Beem” ten spoedigste ter beschikking komen van de afdeling wedstrijdzaken van het KNBB Bondsbureau.  

 


