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CONCEPTREGLEMENT PK KADER 57/2 OPEN 
SEIZOEN 2017-2018 

Artikel 1 Algemene bepalingen 

 Dit reglement is, tenzij anders bepaald, van toepassing op de persoonlijke 

kampioenschappen kader 57/2 in het seizoen 2017-2018. 

 De term “ankerkader” is op deze klasse niet meer van toepassing. Ankers zullen op de kleine 

tafel niet meer worden ingetekend. 

 Op het reglement zijn de bepalingen van de Statuten, het Algemeen Reglement, het 

Verenigingsreglement en de bijlage van de KNBB Vereniging Carambole van toepassing. 

 De artikelen van het WR en SAR zijn van toepassing tenzij dit reglement anders bepaalt. 

 De in dit reglement genoemde wedstrijd wordt onder verantwoordelijkheid van de KNBB 

Vereniging Carambole georganiseerd. 

 

Artikel 2 Inschrijfgerechtigden voor het NK kader 57/2 open 

 Spelers die voor bovengenoemde spelsoort geplaatst zijn op de nationale ranglijst. 

 Spelers die in het kader 38/2 op de nationale ranglijst geplaatst zijn. 

 Alle spelers met een algemeen gemiddelde van 50.00 of hoger kader 57/2 en/of 30.00 of 

hoger ankerkader 47/2 zijn niet inschrijf gerechtigd in deze klasse.  
 

Artikel 3 Doorlopend Ranglijst Systeem 

Om tot een “plaatsing volgens ranglijst” te komen, is het Doorlopend Ranglijst 

Systeem(DRS) ingevoerd. Als basis daarvoor tellen de resultaten die spelers hebben 

behaald in de vier seizoenen voorafgaand aan een kampioenschap waarbij het slechtste 

resultaat zal worden weggestreept. Na elk volgend kampioenschap vervalt het oudste 

resultaat om daarmee plaats te maken voor het nieuwste. Dit zal worden toegepast bij elke 

spelsoort die in deze nieuwe vorm wordt verspeeld. 

Moyennegrenzen tussen de twee voormalige kader 57/2 klassen komen hiermee te 

vervallen. 

 

Ranglijstpunten: 

Er worden ranglijstpunten toegekend voor spelers in zowel de voormalige hoofdklasse 

alsmede de voormalige eerste klasse. Indien een speler in een en hetzelfde seizoen aan 

beide klassen heeft deelgenomen, telt het resultaat dat werd behaald in de hoogste klasse. 

Mocht de nummer twee uit de onderliggende klasse ook in de bovenliggende hebben 

meegespeeld, worden de punten behaald in de onderliggende niet toegekend aan een 

volgende speler. Er zal dus niet worden “geschoven”. Dit geldt ook indien spelers in de 

tussenliggende tijd zijn gepromoveerd naar de grote tafel. Spelers die na de voorwedstrijden 

werden uitgeschakeld, krijgen 2 punten minder dan de nummer 8 in die klasse. 
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Daarnaast is er nog een afwijkende 

puntentelling bij degradatie (HD/D), 

en promotie (UP/DP). 

Rechts het model voor het 

toekennen van punten over de 

afgelopen 4 seizoenen die bepalend 

zal zijn voor de plaatsing in een 

volgend kampioenschap: 

In het geval dat twee spelers in de 

ranglijst gelijk eindigen, is het 

resultaat van het laatst gespeelde 

kampioenschap doorslaggevend. Is 

er op basis van de vier laatst 

gespeelde seizoenen geen verschil te 

bepalen, dan is het hoogst behaalde 

algemeen gemiddelde in het laatst 

gespeelde kampioenschap 

doorslaggevend. 

Artikel 4 Organisatieschema NK kader 57/2 open 

Volgorde van plaatsing voor aanvang van een toernooi: 

 Geplaatste spelers in het hoofdtoernooi 

Ingeschreven spelers die in de doorlopende ranglijst de hoogste 8 plaatsen innemen; 

 Geplaatste spelers in de hoofdkwalificatie 

Eventuele degradanten uit de Ereklasse worden op de plaatsen 9 en volgend geplaatst. 

Vervolgens worden de eerstvolgende spelers die in de doorlopende ranglijst geclassificeerd 

zijn toegevoegd tot het totaal van 8 is bereikt; 

 Geplaatste spelers in de prekwalificatie 

De overige spelers die in de doorlopende ranglijst geclassificeerd staan;  

 Overige inschrijvingen 

Elk KNBB lid dat de moyennebovengrens in het kader 57/2 niet overschrijdt, heeft het recht 

zich aan te melden en zal worden geaccepteerd tot het aantal van 64 is bereikt. In het geval 

er meer inschrijvingen zijn, zullen deze op een reservelijst worden geplaatst.  

 

Het bestuur kan besluiten om de inschrijvingsperiode voor de van nr. 1 t/m nr. 64 

geclassificeerde spelers eerder te openen. 

De kosten voor een geaccepteerde inschrijving voor seizoen 2017/2018 zijn € 19,- per 

evenement. 

 

Kwalificatiewedstrijden: 

Door de nieuwe opzet voor deze klasse is het spelen van traditionele voorwedstrijden niet 

meer van toepassing. In de nieuwe opzet spreken we over prékwalificatie en 

hoofdkwalificatie. 

Noot: Het bestuur kan besluiten extra voorronden te laten verspelen in blokken van 8 

spelers per keer die zijn geplaatst op de reservelijst. Zij zullen worden aangevuld met de 
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vier laagst geplaatste spelers op de doorlopende ranglijst (nrs. 61 t/m 64), die daarmee 

plaatsing in de prékwalificatie verliezen. Deze 12 zullen worden geplaatst in 4 poules van 3 

spelers volgens het model prekwalificatie (zie onder). Maximaal worden er op deze wijze 

twee blokken met spelers van de reservelijst gevormd, die spelen op de vrijdag voorafgaand 

aan de prékwalificatie. De poulewinnaars gaan door naar de prékwalificatie.  

Bijvoorbeeld: de winnaar van de pré-prekwalificatiepoule waarin de nummer 62 van de 

doorlopende ranglijst werd geplaatst, neemt diens oorspronkelijke plaats in tijdens de 

prékwalificatie. 

Plaatsing in het toernooi: Prékwalificatie: 

Spelers worden volgens het schema links 

geplaatst in de diverse poules. 

Alle plaatsingen geschieden volgens systeem 

Marseillaise. Vanaf de prekwalificatie zullen de 

poulewinnaars direct weten waar ze worden 

geplaatst . 

De nummers 1 t/m 8 van het DRS worden in 

het hoofdtoernooi geplaatst. De nummers 9 t/m 

16 worden als poulehoofd in de 

hoofdkwalificatie geplaatst. De nrs. 17 t/m 32 

worden als poulehoofd in de prékwalificatie 

geplaatst. Spelers die nog geen ranglijstpunten 

hebben worden vooraf ingeloot. 

Speelschema prékwalificatie NK kader 

57/2 open nieuwe stijl: 

De prékwalificatie wordt gespeeld op een 

zaterdag en zondag voorafgaand aan het 

finaleweekeinde. Tussen deze twee weekeinden 

zit een tijdspanne van maximaal vier weken. De 

exacte data zullen bij inschrijving bekend zijn. 

Poules 1 t/m 4 spelen op zaterdag om 10.00, 

12.00 en 14.00uur. 

Dit geldt ook voor de poules 9 t/m 12 op 

zondag. 

Poules 5 t/m 8 spelen op zaterdag om 16.00, 

18.00 en 20.00uur. 

Dit geldt ook voor poules 13 t/m 16 op zondag. 

In de poules spelen de nrs. 2 en 3 eerst tegen elkaar. De verliezer daarvan neemt het 

vervolgens op tegen het poulehoofd, waarna de laatste partijen volgen. 

De nrs. 1 in de poule-eindstand gaan door naar de Hoofdkwalificatie. Indien de poulewinnaar 

verhinderd is, wordt een ranglijst opgemaakt van de nrs. 2. De hoogstgeplaatste op basis 

van achtereenvolgens partijpunten, algemeen gemiddelde, particulier gemiddelde en 
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hoogste serie neemt dan de plaats in die opengevallen is. Indien er op basis van 

bovengenoemde volgorde geen beste nr. 2 aan te wijzen is, geldt de stand in het DRS. Is 

ook dat gelijk telt het behaalde resultaat in het meest recente kampioenschap in die 

spelsoort enz. 

 

Plaatsing in het toernooi: Hoofdkwalificatie:  

De Hoofdkwalificatie wordt gespeeld op de vrijdag in het finaleweekeinde. Ook hier geldt: 

Poules 1 t/m 4 spelen om 10.00, 12.00 en 14.00uur. 

Poules 5 t/m 8 spelen om 16.00, 18.00 en 20.00uur. 

In de poules spelen de nrs. 

2 en 3 eerst tegen elkaar. 

De verliezer daarvan neemt 

het op tegen het 

poulehoofd, waarna de 

laatste partijen volgen.  

De nrs. 1 in de poule-

eindstand gaan door naar 

het Hoofdtoernooi. Indien 

een poulewinnaar 

verhinderd blijkt te zijn 

voor het Hoofdtoernooi, 

wordt een ranglijst 

opgemaakt van de overige 

nrs. 2. De hoogstgeplaatste 

op basis van 

achtereenvolgens 

partijpunten, algemeen 

gemiddelde, particulier 

gemiddelde en hoogste 

serie neemt dan de plaats 

in die opengevallen is. 

Indien er op basis van 

bovengenoemde volgorde 

geen beste nr. 2 aan te 

wijzen is, geldt de stand in 

het DRS. Is ook die gelijk 

dan telt het behaalde 

resultaat in het meest 

recente kampioenschap in 

die spelsoort enz. 
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Plaatsing in het toernooi: Hoofdtoernooi:  

Het Hoofdtoernooi begint op de zaterdag in het finale weekeinde. De poules, waarin een 

halve competitie wordt gespeeld, bestaan uit vier spelers. De nummers 1 en 2 per poule 

gaan door naar de KO-fase. In de KO-fase betekent verliezen uitschakeling. 

Tijdens het gehele toernooi en de prijsuitreiking (beste 8) dienen alle spelers reglementair 

gekleed te gaan.  

Per poule spelen eerst de nrs. 1 en 2, en de nrs. 3 en 4 tegen elkaar. Aansluitend spelen de 

winnaars en de verliezers tegen elkaar. Vervolgens worden de laatste partijen gespeeld. De 

eindstand in een poule wordt opgemaakt zoals omschreven bij de prékwalificatie. 

Poules 1 en 2 spelen om 10.00, 14.00uur en 18.00uur. Poules 3 en 4 spelen om 12.00, 

16.00uur en 20.00uur. 

Partijen (en speeltijden) in de KO-

fase worden gespeeld volgens het 

overzicht op de vorige pagina. 

Aan de kampioenschappen die 

worden gespeeld volgens de nieuwe 

opzet worden ranglijstpunten 

toegekend volgens het 

nevenstaande model: 

Artikel 5 Partijlengten 

Voor het NK kader 57/2 open gelden de volgende partijlengten: 

 Pré-prékwalificatie  125 caramboles; 

 Prékwalificatie     150 caramboles; 

 Hoofdkwalificatie   175 caramboles; 

 Hoofdtoernooi e.v.  200 caramboles. 

 

Artikel 6 Shoot-out 

Een shoot-out geldt als een nieuwe partij, waarbij door beide spelers de keuzetrekstoot 

wordt gespeeld zoals bepaald in SAR 5202 lid 5. 

Als er tijdens een NK sprake is van een shoot-out dan is deze alleen van toepassing op de 

partijen van de kruisfinales van de nummers 1 en 2 in de poule en de finalepartij.  

Het aantal te maken caramboles tijdens een shoot-out is 40 caramboles. Bij een remise 

tijdens een shoot-out wordt verlengd met een volgende shoot-out van maximaal één beurt 

waarbij beide spelers beginnen met de acquitstoot. Dit wordt herhaald tot er een winnaar 

kan worden aangewezen. Hierbij wordt om de beurt begonnen (terwijl bij de eerste 

verlengde shoot-out begonnen wordt op basis van ‘tossen’). De winnaar bij de verlengde 

shoot-out is de speler die in de eerste beurt meer caramboles heeft gemaakt dan de andere 

speler. 

 

http://www.knbbcarambole.nl/upl/fls/Reglementen/SAR%20aug%202011.pdf
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Artikel 7 Berekening eindstand poulefase hoofdtoernooi 

Van beide poules in het hoofdtoernooi wordt de eindstand opgemaakt op basis van 

achtereenvolgens partijpunten, algemeen gemiddelde, particulier gemiddelde en de hoogste 

serie.  

Artikel 8 Berekening algehele eindstand 

Van alle poules tot en met de hoofdkwalificatie worden de eindstanden opgemaakt als 

beschreven in Artikel 7. Dit wordt ook doorvertaald naar de algehele eindstand. 

 

Deze wordt dan als volgt opgemaakt: 

 1-2     winnaar en verliezer van de finale 

 3e      beide verliezers van de halve finales 

 5-8     verliezers in de kwartfinales 

 9-12    nummers 3 uit de poules in het hoofdtoernooi 

 13-16   nummers 4 uit de poules in het hoofdtoernooi 

 17-24   nummers 2 uit de poules in de hoofdkwalificatie 

 25-32   nummers 3 uit de poules in de hoofdkwalificatie 

 33-48   nummers 2 uit de poules in de prékwalificatie 

 49-64   nummers 3 uit de poules in de prékwalificatie 

En eventueel: 

 65-72   nummers 2 uit de poules in de pré-prékwalificatie 

 73-80   nummers 3 uit de poules in de pré-prékwalificatie 

Artikel 9 Bepalingen voor spelers en arbiters tijdens het NK kader 57/2 open 

 Indien dit voor een goed verloop van het evenement noodzakelijk is, kan van een speler 

worden verlangd dat hij/zij direct na beëindiging van zijn/haar partij, na maximaal 15 

minuten pauze, zijn/haar volgende partij moet spelen. 

 Voor het NK kader 57/2 open kunnen in overleg met de organisatie afwijkende bepalingen 

worden vastgesteld. Deze bepalingen moeten tijdig worden bekendgemaakt. 

 Spelers dienen zich voor hun eerste partij op een speeldag 20 minuten voor aanvang 

van die partij te melden bij de wedstrijdleiding. 

 Een speler wordt als niet speel bereid aanwezig geacht indien hij/zij zich niet 10 minuten 

voor aanvang van zijn/haar partij bij de wedstrijdleiding heeft gemeld. 

 Indien een speler niet op tijd speelbereid aanwezig is, wordt de partij begonnen zodra 

de speler aanwezig is. Deze verliest dan wel evenwel het recht tot ‘inspelen’. Is het spelen 

van de partij organisatorisch niet mogelijk dan wordt de partij opnieuw vastgesteld (waarbij 

het verlies van recht tot inspelen van kracht blijft). 

 Indien spelers de (speel)locatie - speelzaal en bijbehorende ruimten verlaten, dienen 

zij de wedstrijdleiding hiervan op de hoogte te stellen. 

 Spelers die niet aanwezig zijn op de (speel)locatie dienen gedurende die periode telefonisch 

bereikbaar te zijn. 

 Gedurende alle fasen tijdens het NK kader 57/2 open bedraagt de inspeeltijd voor elke partij 

drie minuten. 

 De organisatie bepaalt in overleg met de wedstrijdleiding welke sancties eventueel kunnen 

worden opgelegd. Zie WR artikel 6008B. 
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Artikel 10 Toekennen titel nationaal kampioen kader 57/2 open 

De winnaar van de finale verkrijgt de titel Nederlands Kampioen kader 57/2 open. 

Artikel 11 Onderhoud voor en tijdens een toernooi. Leidraad voor organisaties. 

Een organisatie wordt zonder uitzondering verplicht gesteld de tafels voor aanvang van elke 

partij te stofzuigen, en liefst handmatig de te gebruiken biljartballen te poetsen. Bij 

ingebruikname van een nieuwe set ballen, dienen deze eerst gepoetst te worden met bijv. 

Aramith Cleaner. Het gebruik van poetsmachines wordt afgeraden. Het is een organisatie 

niet verplicht nieuwe lakens te laten leggen. Lakens dienen echter in goede staat te 

verkeren en bij voorkeur minimaal een week ingespeeld te zijn, en liefst niet eerder gelegd 

dan twee weken voor aanvang van het kampioenschap. 

Artikel 12 Geschillen 

Het slechten van geschillen over de toepassing van de bepalingen van dit reglement 

geschiedt door het bestuur. Zo nodig kan dit om organisatorische redenen gedurende 

kampioenschappen gedelegeerd worden aan de Wedstrijdzaken Commissie Topsport (WCT). 

Artikel 13 Onvoorziene gevallen 

 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur na verkregen advies 

van de WCT. Leidend daarbij zal zijn de geest van het reglement en de door de KNBB 

geformuleerde doelstellingen. 

 Het bestuur heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de opzet van het NK Kader 57/2 

open. 

 In spoedeisende gevallen is de WCT bevoegd een beslissing te nemen, mits zij zo 

spoedig mogelijk daarna het bestuur hierover inlicht. 

 Moet op een lager niveau in spoedeisende gevallen een beslissing worden genomen en is 

het absoluut onmogelijk vooraf overleg te plegen met het bestuur, de WCT of een of 

meer leden van deze sectie of commissie, dan mag het daarbij betrokken orgaan een 

beslissing nemen, mits het zo spoedig mogelijk daarna het bestuur inlicht. 

  

Artikel 14 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 (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 die nodig zijn voor een goed 

verloop van de activiteit. Daarbij moet worden gedacht 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 die alleen zichtbaar zijn voor andere teamleiders en 

wedstrijdleiders om afspraken te kunnen maken met betrekking tot de te spelen 

wedstrijden. 

Bijlage 1: Doorlopende ranglijst per 1 juli 2017 
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Nieuwegein, mei 2017 

Bestuur KNBB Vereniging Carambole 


