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Reglement Coupe van Beem
Gecoördineerde tekst na aanpassing aan de beslissingen van augustus 2017 te
Zevenbergen door alle betrokkenen.
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Omschrijving van het toernooi Coupe van Beem
Het toernooi om de Coupe van Beem is een internationale jeugdwedstrijd, die elk jaar
afwisselend in België, de Bondsrepubliek Duitsland en Nederland wordt gespeeld.
Aan dit toernooi is de wisseltrofee Coupe van Beem verbonden, die gedurende een jaar
volgend op het moment dat dit toernooi is gespeeld, in het bezit komt van de winnaar
van het toernooi.
Artikel 2
Toe te passen bepalingen
1. In dit reglement zijn de bepalingen opgenomen, welke moeten worden toegepast bij
de wedstrijden om de Coupe van Beem.
2. In niet voorziene gevallen, beslissen de reglementen van de organiserende bond, na
overleg met de vertegenwoordigers van de andere deelnemende bonden.
Artikel 3
Recht op deelname
Aan het toernooi mogen deelnemen, leden van de deelnemende bonden die op 1
september van het jaar waarin het toernooi wordt gespeeld, de leeftijd van 20 jaar nog
niet bereikt hebben.
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Artikel 4
Recht op inschrijving en de inschrijving
Gerechtigd tot het inschrijven van een team zijn;
a. de Deutsche Billard Union DBU
b. de Koninklijke Belgisch Biljartbond KBBB
c. de Koninklijke Nederlandse Biljartbond KNBB
Voor 1 april deelt de organiserende bond aan de deelnemende bonden mede;
a. op welke datum en waar het toernooi wordt gespeeld.
b. dat voor 1 juni opgave dient te gebeuren van de spelers met hun naam,
voornaam, geboortedatum en het behaalde gemiddelde op het laatste nationale
kampioenschap met vermelding van het biljartformaat.
Voor 15 juni deelt de organiserende bond de gegevens van de eigen spelers, als
bedoeld in het vorige lid mee aan de deelnemende bonden.
De deelnemende bonden dienen jaarlijks voor 15 juni, de officiële uitslagen van hun
jeugdkampioenschappen, aan de andere bonden bekend te maken.
Artikel 5
Materiaal en kleding
De wedstrijden dienen te worden gespeeld op biljarts met een minimum speelvlak
van 2.10 x 1.05 m en een maximum speelvlak van 2.30 x 1.15 m, met afgetekende
grote hoeken. Alle te gebruiken biljarts moeten hetzelfde speelvlak hebben.
Tijdens het toernooi moeten de speelballen voor de spelsoort vrijspel van hetzelfde
merk en dezelfde kwaliteit zijn. Dit geldt ook voor de spelsoort driebanden.
Het gebruik van (bij voorkeur elektronische) score- en/of telborden is verplicht.
De deelnemers dienen te spelen in het door hun federatie vastgestelde officiële
tenue.
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Artikel 6
Spelsoort, moyennegrenzen, partijlengte en aantal spelers per team.
De wedstrijden om de Coupe van Beem worden gespeeld in vrijspel en men moet
rekening houden met de volgende bepalingen;
a - er wordt gespeeld op eerder genoemde biljarts met grote hoek
b - bij vastliggende, in- of uitgesprongen ballen dienen de ballen weer in de
beginpositie te worden geplaatst.
c - voor de spelsoort driebanden gelden aparte regels. Men speelt niet met
verboden zones.
d - iedere deelnemer heeft het recht, om voorafgaande aan de door hem/haar te
spelen partij, na het trekken van de beginstoot, gedurende maximaal 5 minuten
het materiaal te beproeven, mits hij/zij tijdig speelbereid aanwezig is.
Het algemene gemiddelde van een speler mag in de spelsoort vrijspel niet hoger zijn
dan 30.00, berekend naar het biljartformaat 2.30 x 1.15 m
Het aantal te maken caramboles, afhankelijk van de speelsterkte, is vermeld in het
aanhangsel A van dit reglement.
Het aantal spelers per team bedraagt acht.
Artikel 7
Wedstrijdleiding en organisatie
De administratieve, organisatorische en wedstrijdtechnische leiding van dit toernooi
berust bij de organiserende bond.
De organisatie dient voor een duidelijk en overzichtelijk publicatiebord te zorgen.
Het toernooi moet in voorlaatste of laatste weekend van augustus gespeeld worden
tenzij de betrokken bonden voor 1 april van hetzelfde jaar anders zijn
overeengekomen.
Het toernooi moet op vrijdag en de daarop volgende zaterdag en zondag gespeeld
worden.
Het toernooi moet worden gehouden binnen een straal van driehonderd kilometer
gerekend vanaf de plaats Maastricht.
De organisatie dient zich aan de navolgende aankomst en vertrektijden te houden:
Aankomst en ontvangst van de spelers op vrijdag uiterlijk om 13.00 uur en het
vertrek zondags om 15.00 uur.
De organisatie zorgt voor arbiters en schrijvers en deze dienen gekleed te zijn in de
door hun bond of vereniging, reglementair voorgeschreven tenue.

Artikel 8
Opstelling van een team
1. De opstelling van de spelers in een team die vrijspel spelen geschiedt in de volgorde
van het algemene gemiddelde. De speler met het hoogste gemiddelde krijgt
rangnummer 1, de daarop volgende nummer 2, enz.
De plaatsen 7 en 8 zijn voorbehouden aan de spelers die uitkomen in de spelsoort
driebanden. Op plaats 7 wordt de speler met het hoogste gemiddelde geplaatst.
2. De partijen in een wedstrijd worden gespeeld tussen de spelers met hetzelfde
rangnummer van hun team.
3. Een speler mag in een wedstrijd slechts één partij spelen, behoudens het bepaalde in
het volgende lid.
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4. De opstelling van een team dient voor het begin van het toernooi bekend gemaakt te
worden. Tijdens de wedstrijden mag van deze opstelling niet worden afgeweken
tenzij door ziekte of ongeval van een speler, dit ter beoordeling van de
toernooileiding. De speler moet worden geacht niet verder te kunnen spelen. Indien
een speler om voornoemde reden niet in staat is verder te spelen, dan mag de speler
met eerstvolgend rangnummer de partij spelen van de uitgevallen speler. Als de
speler met rangnummer 8 om eerder vermelde reden uitvalt, dan mag speler
nummer 7 de partij van nummer 8 spelen. Wordt een speler tijdens een wedstrijd
ziek of krijgt hij een ongeval, dan wordt die partij door zijn vervanger in zijn geheel
overgespeeld, met het voor hem/haar vastgestelde aantal te maken caramboles.
5. De in het aanhangsel A genoemde gemiddelde-intervallen gelden voor een biljart van
2.30 x 1.15 m.
6. Omdat de opgegeven speelsterkte van de deelnemers mogelijk niet op een biljart
van gelijke afmetingen is behaald, wordt een correctiefactor voor een algemeen
gemiddelde toegepast.
Deze factor is;
van biljart 2.30x1.15 naar 2.10x1.05 = 1.1 : 1
van biljart 2.10x1.05 naar 2.30x1.15 = 0.9 : 1
Deze correctiefactor is van toepassing op gemiddelde-intervallen als bedoeld in de
bijlage A.
Artikel 9
Aantal te spelen wedstrijden
De wedstrijdleiding van de organiserende bond regelt het toernooi zodanig, dat elk
team vier wedstrijden speelt (dubbel rooster).
Artikel 10
Vaststelling tussenstand en eindklassement
1. Voor elke gewonnen wedstrijd, 16-0, 15-1, 14-2, 13-3, 12-4, 11-5, 10-6 en 9-7 krijgt
de winnaar 2 wedstrijdpunten.
Voor een gelijk geëindigde wedstrijd (8-8) krijgen beide teams 1 wedstrijdpunt.
Voor elke verloren partij worden geen wedstrijdpunten toegekend.
2. Voor elke gespeelde partij worden de volgende punten toegekend;
a - een gewonnen of een remise partij (beide spelers in 1 beurt uit) 2 partijpunten
b - een remise partij uit in meerdere beurten 1 partijpunt.
c - een verloren partij 0 partijpunten.
3. Het tussen of eindklassement wordt als volgt samengesteld;
a - aan de hand van het aantal behaalde wedstrijdpunten
b - aan de hand van het aantal behaalde partijpunten
c - aan de hand van het percentage behaalde en te maken aantal caramboles van een
team. Dus: het totale aantal gemaakte caramboles t.o.v. het aantal te maken
caramboles procentueel het totale aantal gemaakte caramboles het dichtst
benadert.
Deze maatstaven worden achtereenvolgens in acht genomen totdat het gelijk
eindigen van 2 of meer teams is opgeheven.
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Artikel 11
Financiën
De verblijfkosten (overnachtingen en maaltijden vergezeld van één drank) van de
spelers en begeleiders van de teams zijn voor rekening van de organiserende
federatie.
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.
De reiskosten van spelers en begeleiders zijn voor rekening van de deelnemende
bonden.
De organiserende vereniging kan een programma vaststellen voor de
zaterdagmorgen. Enkele suggesties hiervoor een bezoek aan een of ander
evenement, aan het gemeentehuis, sportwedstrijden inrichten in driekampverband.

Artikel 12
Winnaar, titel en prijs
1. Aan het nummer 1 van het eindklassement wordt de titel “winnaar Coupe van Beem”
toegekend. Aan deze titel moet de aanduiding van het jaar waarin de titel werd
behaald toegevoegd.
2. Alle deelnemers ontvangen een aandenken.
3. De federatie van het winnende team is verplicht bij de aanvang van het volgende
toernooi, de beker “Van Beem” aan de organiserende bond te overhandigen en zorgt
er tevens voor dat de betreffende gravure is aangebracht.
Artikel 13
Inwerkingtreding reglement
Dit reglement wordt aangeduid als Reglement Coupe van Beem 2017
Het werd aangepast te Nieuwegein(NL) op 11 april 2017 en treedt in werking op 01
augustus 2017.
Alle eerdere uitgaven met betrekking tot het reglement Coupe van Beem zijn hiermede
vervallen.
° Wijziging augustus 2017
Piet Verschure, Portefeuillehouder Jeugd KNBB Vereniging
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Bijlage A
Gemiddelde en partijlengten Libre
Gemiddelde P.lengte Gemiddelde
0.50 – 0.60
25
2.00 – 2.25
0.60 – 0.70
27
2.25 – 2.50
0.70 – 0.80
29
2.50 – 2.75
0.80 – 0.90
31
2.75 – 3.00
0.90 – 1.00
33
3.00 – 3.25
1.00 – 1.10
35
3.25 – 3.50
1.10 – 1.20
38
3.50 – 4.00
1.20 – 1.30
41
4.00 – 4.50
1.30 – 1.40
44
4.50 – 5.00
1.40 – 1.50
47
5.00 – 5.50
1.50 – 1.60
50
5.50 – 6.00
1.60 – 1.70
53
6.00 – 7.00
1.70 – 1.80
56
7.00 – 8.00
1.80 – 1.90
59
8.00 – 9.00
1.90 – 2.00
62
9.00 – 10.00
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P.lengte
65
70
75
80
85
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180

Gemiddelde en partijlengten driebanden
Gemiddelde P.lengte
Gemiddelde P.lengte
0.360 - 0.400
16
0.400 - 0.440
18
1.040 – 1.120
45
0.440 - 0.480
20
1.120 – 1.200
48
0.480 - 0.520
22
1.200 – 1.360
51
0.520 - 0.560
24
1.360 – 1.520
55
0.560 - 0.600
26
1.520 - 1.680
60
0.600 - 0.640
28
1.680 – 1.840
65
0.640 - 0.680
30
1.840 – 2.000
70
0.680 - 0.720
32
0.720 - 0.760
34
0.760 - 0.800
36
0.800 - 0.880
38
0.880 - 0.960
40
0.960 - 1.040
42
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Gemiddelde
P.lengte
10.00 – 12.00
200
12.00 – 14.00
225
14.00 – 16.00
250
16.00 – 18.00
275
18.00 – 21.00
300
21.00 – 25.00
325
25.00 – 30.00
350
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Bijlage B
Wedstrijdrooster
° Coupe van Beem te Zevenbergen van 18 tot en met 20 augustus 2017
Programma
Vrijdag - Vendredi - Freitag 18/08/2017
13.00 u Arrivée aankomst Anmeldung
14.00 u Ouverture opening Eröffnung
1° ronde
14.30 u B8–D8 N7-B7 D6-N6 B5-D5
16.00 u N4-B4 D3-N3 B2-D2 N1-B1
18.30 u D7-N7 B8-N8 N5-B5 B6-D6
20.00 u B3-D3 D4-N4 N1-D1 N2-B2
Zaterdag - Samedi – Samstag 19/08/2017
10.00 u Bezoek aan ………
Visite …………………
Besuch ………………
13.30 u D7-B7 B6-N6 D8-N8 D5-N5
15.00 u B1-D1 N3-B3 N2-D2 B4-D4
2° ronde
16.30 u D5-B5 N6-D6 B7-N7 D8-B8 B4-N4 N3-D3
17.00 u B1-N1 D2-B2 N3-D3 B4-N4 ==> Deze ronde is gesplitst naar 16.30 u en 20.00 u
18.30 u Gezamenlijke maaltijd – Souper – Abendmahl (facultatief)
20.00 u D6-B6 B5-N5 N8-B8 N7-D7 D2-B2 B1-N1
Zondag – Dimanche – Sonntag 20/08/2017
10.00 u B2-N2 D1–N1 N4-D4 D3-B3
11.30 u N5-D5 N8-D8 N6-B6 B7-D7
13.00 u D4-B4 D2-N2 B3-N3 D1-B1 ==> onderling gewisseld volgens eerder programma
14.30 Slotceremonie – Cérémonie de clôture – Siegerehrung
15.00 Vertrek der deelnemers
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