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Samen biljarten geeft meer effect!
Reglement Ereklassen / Grand Dutch

WEDSTRIJDZAKEN COMMISSIE TOPSPORT
gedurende 2017-2018 en 2018-2019

(Geldend voor de klassieke spelsoorten Libre, Ankerkader 47/2, 47/1 & 71/2 en Bandstoten)

Artikel 1 NK Ereklasse
Artikel 1.1 Algemene bepalingen
Dit reglement is, tenzij anders bepaald, van toepassing op alle NK Ereklassen klassieke
spelsoorten en de daaruit voortvloeiende eindstrijd van het NK Vijfkamp (“Grand Dutch
Biljart Event”).
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 wedstrijden worden onder verantwoordelijkheid van de KNBB
Vereniging Carambole georganiseerd.
Artikel 1.2 Inschrijfgerechtigden voor de NK ereklassen
Spelers die voor bovengenoemde spelsoort(en) geplaatst zijn op de nationale ranglijst.
Spelers die promoveren uit de onderliggende klasse.
Spelers die gedurende het afgelopen seizoen in bovengenoemde spelsoorten in de
topteamcompetitie, over minimaal 6 partijen, een officieel algemeen eindgemiddelde
hebben gerealiseerd dat gelijk is aan of boven de ondergrens van de betreffende ereklasse
ligt.
Het behaalde algemeen gemiddelde tijdens de NK ereklassen ankerkader 47/2 en 71/2 van
het lopende seizoen ligt ten grondslag aan plaatsing voor het NK ankerkader 47/1. Van
beide tweestoots kaderspelsoorten zullen de behaalde algemeen gemiddelden worden
omgerekend naar een “gewogen” libre gemiddelde zoals elders in dit reglement wordt
omschreven (zie Art.3.1). Indien een speler zowel aan het 47/2 als het 71/2 heeft
deelgenomen, zal het hoogst gespeelde “gewogen” libre gemiddelde van toepassing zijn.
Hierdoor ontstaat een ranglijst van hoog naar laag waarvan de nummers 1 t/m 7 als eerste
in aanmerking komen voor deelname aan het NK ankerkader 47/1. Een titelverdediger zal te
allen tijde als eerste worden geplaatst.
De moyennegrenzen voor de ereklassen zijn:
- libre-groot
90.00 en hoger
- ankerkader 47/2
40.00 en hoger (≥40 is tevens ereklasse libre en 71/2)
- ankerkader 71/2
25.00 en hoger (≥25 is tevens ereklasse libre en 47/2)
- bandstoten groot
7.00 en hoger
Degradatie treedt in wanneer twee opeenvolgende seizoenen geen prestaties boven de
ondergrens van de betreffende klasse is geleverd. (‘Geen prestatie boven de ondergrens’
betekent hier dat het gespeelde moyenne onder de ondergrens ligt òf dat niet gespeeld is.)
Bij 1 seizoen geen deelname verandert de status in een NO.
De titelverdediger blijft inschrijfgerechtigde voor de ereklasse, ook wanneer hij onder de
minimumgrens heeft gespeeld.
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Spelers op uitnodiging
Als het bestuur besluit n.a.v. het aantal deelnemers extra spelers uit te nodigen, dan
worden deze spelers uitgenodigd op advies van de Wedstrijdzaken Commissie Topsport.
Hierbij zal rekening worden gehouden met actuele bekende resultaten uit alternatieve
nationale KNBB evenementen en / of internationale evenementen.
Artikel 1.3 Organisatieschema NK ereklasse
Spelsoorten
Er worden NK’s ereklasse gespeeld in libre, bandstoten, ankerkader 47/2, 47/1 en 71/2.
Kwalificatiewedstrijden
Bij meer dan 10 inschrijvingen worden de 5 hoogstgeplaatste spelers van de doorlopende
ranglijst vrijgesteld van het spelen van voorwedstrijden. Het bestuur kan desgewenst
besluiten ook de nummer 6 en volgend, rechtstreeks te plaatsen voor de finale
De overige ingeschreven spelers worden ingedeeld in één of meerdere poules van 3, 4 of 5
spelers op basis van de doorlopende ranglijst volgens poule Marseillaise welke op één dag
zal worden verspeeld.
Elke speler speelt hierbij 4 partijen waarbij de poule van 5 een halve competitie speelt, de
poule van 3 een hele competitie en de poule van 4 een aangepast Avé systeem (= halve
competitie + 1-4 en 2-3 van de stand na 3 ronden).
De poulewinnaars plaatsen zich voor de nationale finale.
Eventuele extra plaatsen worden vastgesteld volgens WR Art 6033. De rechtsreeks
geplaatste spelers worden in deze ranglijst niet meegenomen.
Nationale finale
Er wordt gespeeld in poules van 4 of 5 spelers.
Op zaterdag (en evt. zondag bij poules van 5 spelers) worden de poulewedstrijden gespeeld
en op zondag de kruisfinales en de finale.
De eindstanden van de poulewedstrijden worden gerangschikt op basis van
achtereenvolgens wedstrijdpunten, algemeen gemiddelde, particulier gemiddelde en hoogste
serie en evt. steunserie.
De eindstand van een NK ereklasse wordt bepaald op basis van de uitslagen van de
kruisfinales en finale voor de nummers 1 t/m 4. De nummers 5 en volgende worden
gerangschikt op basis van achtereenvolgens wedstrijdpunten, algemeen gemiddelde,
particulier gemiddelde en hoogste serie en evt. steunserie.
Artikel 1.4 Partijlengten NK ereklasse
In een seizoen worden NK’s ereklasse gespeeld in de volgende spelsoorten met de daarbij
aangegeven aantal caramboles:

libre-groot
ankerkader 47/2
ankerkader 71/2
bandstoten groot
ankerkader 47/1

Finale:

Kwalificatie:

400
250
200
125
200

300 caramboles
200 caramboles
150 caramboles
100 caramboles
N.V.T.

caramboles
caramboles
caramboles
caramboles
caramboles
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Artikel 1.5 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
wedstrijden van de kruisfinales van de nummers 1 en 2 in de poule en de finalepartij.
Eventuele remisepartijen tijdens overige kruisfinales worden beslist op respectievelijk
behaalde matchpunten en behaald algemeen gemiddelde, hier is dus geen sprake van een
shoot-out.
Het aantal te maken caramboles tijdens een shoot-out zijn resp. libre 50, 47/2 40, 71/2 30,
47/1 30, bandstoten 20 en driebanden 5. Bij een remise tijdens een shoot-out wordt
verlengd met een volgende shoot-out van maximaal één beurt waarbij beide spelers
beginnen met de acquit stoot. 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 degene die in 1 beurt meer
caramboles heeft gemaakt dan de ander.
Artikel 1.6 Afvaardiging naar het NK Vijfkamp
In een seizoen voorafgaand aan een NK vijfkamp, worden per NK in de
spelsoorten libre, ankerkader 47/2, ankerkader 71/2, bandstoten en
driebanden ranglijstpunten toegekend aan de finalisten volgens de
tabel hiernaast.
Artikel 2 Doorlopende Ranglijsten
Artikel 2.1 Totstandkoming
Om te komen tot plaatsing in de poules volgens poule Marseillaise,
wordt een doorlopende ranglijst gehanteerd. Per spelsoort is een
ranglijst opgemaakt (behalve voor 47/1) waarin aan resultaten over de
vier laatstgehouden kampioenschappen punten volgens de tabel
hiernaast worden toegekend. Een resultaat verliest na elk volgend
gespeeld kampioenschap 20% van de waarde. Haalt iemand
bijvoorbeeld 100 punten in een lopend seizoen, dan worden die na een
volgend kampioenschap in die spelsoort gereduceerd tot 80, dan naar
64 en tenslotte naar 51,2 (afronding bij twee cijfers achter de komma
geschiedt naar beneden). Van de vier resultaten zal het slechtste
worden geschrapt. De overgebleven 3 resultaten bepalen de ranglijst. Hebben twee spelers
op enig moment een gelijk aantal punten, dan geldt het aantal punten dat werd verdiend in
het meest recente kampioenschap. In het geval er geen verschil is vast te stellen, telt het
hoogste moyenne in het meest recente jaar.
Artikel 2.2 Internationale afvaardiging
De doorlopende ranglijsten zullen ook worden gebruikt om te bepalen wie er naast de
regerend kampioen zullen worden afgevaardigd. Op basis van de ranglijst worden buiten de
titelhouder ook de hoogstgeplaatste 4 spelers aangemeld. Dat is echter nooit een garantie
voor deelname aan een EK of WK.
De titelhouder krijgt de dan geldende vergoeding te allen tijde volledig uitgekeerd. Voor de
overige deelnemers wordt dat per evenement door het KVC bestuur bepaald.
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Artikel 3 NK Vijfkamp
Artikel 3.1 Bepalingen voor het NK vijfkamp
Voor plaatsing van het NK vijfkamp gelden de volgende regels:
Voor de eindstrijd van het NK vijfkamp plaatsen zich 8 spelers op basis van de behaalde
ranglijstpunten tijdens de NK ereklassen van het lopende seizoen (zie Art 1.6). Deze spelers
worden volgens systeem poule Marseillaise over beide poules verdeeld, waarin een halve
competitie wordt gespeeld.
Bij een gelijk aantal ranglijstpunten, volgt plaatsing op basis van het minste aantal NK
finaledeelnames in het lopende seizoen(van laag naar hoog). Is ook dat gelijk, dan geldt het
hogere “gewogen” gemiddelde over die finaledeelnames(van hoog naar laag).
Berekening “gewogen” gemiddelde:
Het behaalde algemeen gemiddelde per spelsoort wordt vermenigvuldigd met de vastgestelde
factor***. Dat geeft per spelsoort een herberekend algemeen gemiddelde. Vervolgens worden
deze per meegespeelde spelsoort bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal deelnames .
*** Uitgangspunt voor het bepalen van de factor is de ondergrens van de ereklasse libre
(huidige grens = 90.00). Per spelsoort is de ondergrens van de ereklasse omgerekend naar
een algemeen gemiddelde libre.
Voorbeeld:
de ereklassegrens voor het 47/2 is 40.00. Om tot een totaal van 90 te komen wordt hier dus
de factor 2,25 gehanteerd, 2,25 x 40 is immers 90. Dit wordt dus per spelsoort gedaan,
waarbij voor driebanden de grens op 1.000 is bepaald.
gemiddelde
gemiddelde
gemiddelde
gemiddelde
gemiddelde

libre
47/2
71/2
band
driebanden

x
x
x
x
x

90/90
90/40
90/25
90/ 7
90/ 1

=
=
=
=
=

factor
factor
factor
factor
factor

1,00
2,25
3,60
12,86
90,00

De nummers 1 en 2 van elke poule spelen kruisfinales om de medailleplaatsen en de
nummers 3 en 4 van elke poule spelen kruisfinales om de plaatsen 5 t/m 8 (idem).
In de eindstrijd worden de volgende spelsoorten gespeeld met de daarbij aangegeven
aantal caramboles:
libre-groot
ankerkader 47/2
ankerkader 71/2
bandstoten groot
driebanden-groot

400 caramboles
250 caramboles
200 caramboles
125 caramboles
35 caramboles

De eindstrijd wordt gespeeld in twee fasen, te weten poulefase en kruisfinales.
Berekening eindstand poulefase:
Van iedere poule wordt een eindstand bepaald op basis van achtereenvolgens
wedstrijdpunten, partijpunten en ten slotte het “gewogen” gemiddelde.
Toekennen wedstrijdpunten en partijpunten
1. Wedstrijdpunten:
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aan een gewonnen wedstrijd worden twee wedstrijdpunten toegekend;
aan een gelijk geëindigde wedstrijd wordt één wedstrijdpunt toegekend;
aan een verloren wedstrijd worden geen wedstrijdpunten toegekend.
2. Partijpunten
bij een gewonnen partij worden twee partijpunten toegekend;
bij een remise wordt één partijpunt toegekend;
bij een remise in één beurt worden twee partijpunten toegekend aan beide spelers;
bij een verloren partij worden geen partijpunten toegekend.
3. Eindstand
Vervolgens ontstaat er een eindstand met vermelding van wedstrijdpunten, partijpunten en
het “gewogen” gemiddelde.
Artikel 3.2 Bepalingen voor spelers en arbiters tijdens de Grand Dutch
Indien dit voor een goed verloop van het evenement noodzakelijk is, kan van een speler
worden verlangd dat hij direct na beëindiging van een partij, na maximaal 30 minuten
pauze, zijn volgende partij zal spelen.
Voor het NK Vijfkamp 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 45 minuten voor aanvang
van die partij te melden bij de wedstrijdleiding.
Een speler is niet speelbereid aanwezig indien hij zich niet 15 minuten voor aanvang
van zijn 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 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.
Voor de eindstrijd van het NK Vijfkamp bedraagt de inspeeltijd voor elke partij vijf minuten
De organisatie bepaalt in overleg met de wedstrijdleiding welke sancties kunnen worden
opgelegd. Zie WR artikel 6008B.
Artikel 3.3 Toekennen titel nationaal kampioen Vijfkamp

De nummer één van de eindstrijd verkrijgt de titel Nederlands kampioen Vijfkamp.
Artikel 4 Slotbepalingen
Artikel 4.1 Onderhoud voor en tijdens een toernooi
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 4.2 Onderscheidingstekens
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Alle ereklassespelers dienen tijdens het spelen van PK wedstrijden in de spelsoort waarin zij
ereklassespeler (NK Vijfkamp inbegrepen) zijn, verplicht het bijbehorende embleem te
dragen.
Toekomstige kampioenen ontvangen met terugwerkende kracht een baton met ster(ren).
Maximaal ontvangt een speler 9x een nieuwe baton. Batons zijn er in drie uitvoeringen: 1, 2
of 3 sterren per stuk. Bij een tweede titel dient de eerder verkregen baton te worden
teruggegeven. Na tien behaalde ereklasse titels wordt het ereklasse embleem met lauwertak
uitgereikt. Verworven batons hoeven bij een tiende titel niet te worden teruggegeven. Het is
niet verplicht de baton(s) te dragen.
Artikel 4.3 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
toernooien gedelegeerd worden aan de Wedstrijdzaken Commissie Topsport (WCT).
Artikel 4.4 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 NK Vijfkamp.
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 4.5 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 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 emailadres, 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, juli 2017
Bestuur KNBB Vereniging Carambole
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