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WEDSTRIJDZAKEN COMMISSIE KADERSPELERS

AANVULLEND REGLEMENT VOOR DE KADERCOMPETITIE SEIZOEN 2018‐2019
Artikel 1: Algemeen
Op de Kadercompetitie zijn van toepassing:
De statuten en huishoudelijk reglement van de KNBB en KNBB‐Vereniging Carambole
Het Competitiereglement van de KNBB
Reglement Heffingen en Maatregelen KNBB‐Vereniging Carambole
Privacyreglement
Onderstaande aanvullende bepalingen
Ten aanzien van zaken waarin ten tijde van de inschrijving niet kan worden voorzien
(poulegrootte, organisatie play‐offs, indeling finale, etc. behoudt de Wedstrijdzaken
Commissie Kaderspelers op de kleine tafel (WCK) zich het recht voor de aanvullende
bepalingen voor 1 oktober aan te passen en deze ter goedkeuring aan te bieden aan het
bestuur KNBB Vereniging Carambole.
Artikel 2: Inschrijven
Een in te schrijven team dient te bestaan uit door de WCK erkende spelers. Dit zijn:
spelers, die een officieel algemeen gemiddelde hebben in kader 38/2 van 6.00 of
hoger
spelers, die in de nationale ranglijst zijn opgenomen in kader 38/2 3e klasse of
hoger;
dispensatiespelers;
Dispensatiespelers zijn diegenen die bij aanvang van de competitie een al dan niet
officieel algemeen moyenne hebben tot 6,00 in het kader 38/2. Er mogen per team
meerdere dispensatiespelers in de teamsamenstelling voorkomen. Er mogen echter maar
twee dispensatiespelers opgesteld worden tijdens een wedstrijd.
De inschrijving voor de kadercompetitie seizoen 2018‐2019 sluit op 15 juli 2018 en dient,
onder blijvende verantwoordelijkheid van de desbetreffende vereniging, te geschieden via
de website van KNBB Vereniging Carambole. Bestaande teams kunnen inschrijven met de
inlogcode, die in het bezit is van de teamleider. Nieuwe teams kunnen een inlogcode
aanvragen via het bondsbureau of het e‐mailadres r.hudepohl@knbb.nl.
Het inschrijfgeld voor deze competitie bedraagt € 105,‐ per team, waartoe na de sluiting
van de inschrijving de desbetreffende vereniging een factuur ontvangt, die binnen 30
dagen dient te zijn voldaan. Na deze termijn is een in gebreke blijvend team niet
speelgerechtigd.
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Artikel 3: Vaststelling van de speelsterkte en spelsoort
Een officieel algemeen gemiddelde is:
het algemeen gemiddelde uit de kadercompetitie uit maximaal 5 voorafgaande
seizoenen berekend over tenminste vijf partijen;
indien geen moyenne kan worden vastgesteld op basis van het in het vorige lid
bepaalde, het algemeen gemiddelde uit de relevante PK‐wedstrijden in het direct
voorafgaand seizoen in de desbetreffende spelsoort;
het algemeen gemiddelde, dat in het direct voorafgaand seizoen in districten is
vastgesteld in relevante andere officiële KNBB wedstrijden, zoals in PK‐verband of
in de Landscompetitie.
Niet‐officieel algemeen gemiddelde is:
het algemeen gemiddelde dat is vastgesteld op basis van gegevens uit de
kadercompetitie ouder dan 5 jaar;
Het algemeen gemiddelde uit de relevante PK‐wedstrijden uit een eerder seizoen dan
het direct voorafgaand seizoen in de desbetreffende spelsoort;
het algemeen gemiddelde, dat is vastgesteld tijdens een niet‐officieel (KNBB‐)
evenement.
Spelers die in het ankerkader 47/2 een moyenne van 40,00 of hoger hebben, worden
verplicht ingeschaald in de spelsoort kader 57/1 in het interval 17.00 tot 18.00, tenzij in het
kader 57/1 van bewuste speler een hoger algemeen gemiddelde bekend is. In dat geval is dit
laatste gemiddelde van kracht.
Artikel 4: Meetmomenten
Voor het vaststellen van een officieel algemeen gemiddelde zijn de volgende meetmomenten
bepaald:
vóór aanvang van een competitie *
na de eerste helft van een competitie
na de ‘play off’‐wedstrijden (zie WR‐artikel 6001, lid 3, sub qq) , waarbij uitsluitend
herzieningen naar boven kunnen plaatsvinden.
* Alleen tijdens het meetmoment vóór aanvang van de competitie worden spelers eventueel
hoger ingeschaald op basis van PK resultaten. Ook de bepalingen dat PK-spelers kader 57/2
deze spelsoort ook in de competitie moeten spelen en dat spelers die in het ankerkader 47/2
die een moyenne van 40,00 of hoger hebben, kader 57/1 moeten spelen wordt bij dit
meetmoment bepaald.
Is een speler de kadercompetitie begonnen met een niet‐officieel algemeen gemiddelde, dan
wordt dit gemiddelde na vier in deze competitie door hem gespeelde partijen officieel
vastgesteld, waarbij alle vier meetellen bij de bepaling van het nieuwe algemeen gemiddelde.
Een speler kan per seizoen in totaal maximaal 2 intervallen worden verlaagd. Indien speler
na het eerste meetmoment 2 intervallen zakt, kan deze bij het tweede niet nog verder
zakken.
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Artikel 5: Herberekening algemeen gemiddelde
Op elk meetmoment zijn voor een speler de laatste twaalf door hem gespeelde partijen
(competitie en beker) bepalend voor het berekenen van een eventueel nieuw algemeen
gemiddelde. Uit deze twaalf partijen worden drie partijen met de hoogste (eventueel
opvolgende) partijgemiddelden en drie partijen met de laagste (eventueel opvolgende)
partijgemiddelden niet in de herberekening opgenomen.
Over de resterende zes partijen wordt het algemeen gemiddelde berekend door het in
deze zes partijen totaal aantal gemaakte caramboles te delen door het hierin totaal
aantal gebruikte beurten. Het aldus verkregen algemeen gemiddelde bepaalt de nieuwe
partijlengte, die tot het volgende meetmoment geldt.
Heeft een speler op enig meetmoment nog geen twaalf partijen gespeeld dan wordt het
algemeen gemiddelde als volgt vastgesteld:
Aantal gespeelde partijen

Aantal beste en slechtste
partijen dat hierbij afvalt

11
10
9
8
7
6
5

3
2
2
2
1
1
1

Het nieuwe moyenne te
berekenen over…
partijen
5
6
5
4
5
4
3

Artikel 6: Herberekening van de te spelen spelsoort en het te maken aantal caramboles
Promotie naar een andere spelsoort:
Vanaf 22.00 moyenne 38/2 moet een speler 57/2 spelen. Op basis van zijn
eindmoyenne 38/2 wordt de speler 57/2 ingeschaald volgens de rode kolom 38/2 in
artikel 7. In de spelsoorten 57/2 en Neokader heeft een speler tussen de 29.00 en
40.00 moyenne de keuze tussen de betreffende spelsoort of respectievelijk Neo of
57/1 te gaan spelen. In de respectievelijke tabellen is aangegeven in welke interval de
speler ingeschaald wordt in de hogere spelsoort. Na vier partijen volgt een nieuw
meetmoment waarbij men alleen naar boven kan worden aangepast.
Degradatie naar een andere spelsoort:
Na degradatie naar 38/2 wordt de speler ingeschaald in het hoogste interval. In de
spelsoorten Neo en 57/1 heeft een speler tot 21.00 moyenne de keuze tussen
respectievelijk 57/2 en Neo. Na vier partijen volgt een nieuw meetmoment waarbij
men alleen naar boven kan worden aangepast.
Keuzeregeling:
Een speler mag alleen op de helft- OF voor aanvang van de nieuwe competitie
vrijwillig wijzigen van spelsoort volgens de intervaltabel. Verlaging van het aantal
te maken caramboles bij vrijwillige wijziging gedurende een competitie is niet
mogelijk. Na vier partijen volgt een nieuw meetmoment waarbij men alleen naar
boven kan worden aangepast.
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Artikel 7: Spelsoorten, intervallen en partijlengten
De in de kadercompetitie geldende spelsoorten en partijlengten zijn gebaseerd op de
navolgende tabellen met overlap in de (neo‐)kaderspelsoorten. Teksten in rood zijn
verplichte overstapmoyennes.

Artikel 8: Poule-indelingen / teamgegevens en wedstrijdprogramma
De poule‐indelingen worden zo snel mogelijk gepubliceerd op Biljartpoint. Het streven is
het competitieprogramma vóór 1 augustus te publiceren.
Artikel 9: Speellokaal
Een team dient voor elke thuiswedstrijd gelijktijdig twee biljarts tot zijn beschikking te
hebben.
Artikel 10: Teamsamenstelling
Voor een team moeten minimaal vijf en mogen maximaal acht spelers zijn ingeschreven.
Een speler mag bij niet meer dan één team in de teamsamenstelling zijn opgenomen.
Artikel 11: Teamopstelling
In een opstelling dienen ten minste twee spelers met de Nederlandse nationaliteit te zijn
opgenomen. In de opstelling zijn ten hoogste twee dispensatiespelers toegestaan.
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Artikel 12: Het spelen van een dubbelpartij
In de Kadercompetitie en Bekercompetitie mogen tezamen vier dubbelpartijen gespeeld
worden. In de Kadercompetitie geldt in de laatste drie speelronden geen dubbelpartijen
gespeeld mogen worden en in de Bekercompetitie geldt dat vanaf de kwartfinale geen
dubbelpartijen meer toegestaan zijn. Van de drie aanwezige spelers mag de derde speler
een dubbelpartij spelen. Als derde speler maakt hij zijn reguliere aantal caramboles, als
vierde speler wordt hij twee intervallen hoger ingeschaald.
Een team dat de 4 toegestane dubbelpartijen heeft gespeeld, mag daarna nog steeds met
een team van drie spelers aantreden. In dat geval worden twee partijpunten toegekend aan
het volledig opgekomen team, dat tevens bepaalt welke partij niet wordt gespeeld.
Op het wedstrijdformulier kiest u dan op de positie van de niet gespeelde
wedstrijd “niet opgekomen” of “tegenstander niet opgekomen”.
Artikel 13: Teamwijzigingen
Teamwijzigingen zijn toegestaan tot 4 wedstrijden voor het einde van de competitie.
Uitsluitend spelers die nog niet gespeeld hebben in de competitie mogen worden
toegevoegd of overgeschreven naar een ander team.
Artikel 14: Speelrooster
De volgorde waarin de partijen van een wedstrijd worden gespeeld, wordt door de
teamleider van het thuisspelende team bepaald en vóór aanvang van een wedstrijd bekend
gemaakt. Het thuisspelende team is verplicht zorg te dragen voor de arbitrage. Van het
uitspelende team kan verlangd worden dat zij assisteren bij het schrijven.
Artikel 15: Afwijken van het wedstrijdprogramma
Wedstrijden mogen verzet worden met dien verstande dat
ze gespeeld worden in de betreffende competitiehelft
alle wedstrijden uit de eerste helft voor het eind van de eerste helft gespeeld zijn
wedstrijden uit de laatste drie speelronden alleen eerder gespeeld worden.
wedstrijden of eerder gespeeld worden of maximaal drie weken uitgesteld
worden met in achtneming van bovenstaande.
Artikel 16: Niet opkomen van een team
Indien een team met minder dan drie spelers opkomt wordt het als niet opgekomen
beschouwd.
De desbetreffende vereniging wordt een administratieve heffing opgelegd
overeenkomstig het Reglement Heffingen en Maatregelen van de KVC.
Tevens wordt dit team acht partijpunten in mindering gebracht.
Vervolgens wordt deze wedstrijd door de wedstrijdleider nogmaals vastgesteld, te
spelen in het wedstrijdlokaal van het volledig opgekomen team..
Artikel 17: Uitslagen en standen
De teamleiders zijn verplicht de uitslag binnen 48 uur na aanvang van de wedstrijd in te
voeren via de website van de KNBB (Biljartpoint.nl). De wedstrijdleider competitie zal
hierop toezien. Bij een eerste overtreding volgt nog een waarschuwing. Bij elke volgende
overtreding zal een straf volgen die bestaat uit puntenaftrek gelijk aan het maximaal te
behalen aantal wedstrijd- en/of partijpunten per wedstrijd, volgens de geldende regels van
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het dan lopende seizoen. De uitslagformulieren dienen samen met de tellijsten, door de
teamleiders tot 1 juni van het lopende seizoen te worden bewaard.
De standen worden opgemaakt op basis van achtereenvolgens:
Partijpunten
Percentage gemaakte caramboles
Artikel 18: Plaatsing voor de halve finales
De nummers 1 en 2 van elke poule plaatsen zich voor de halve finales. De nummers 3 en
4 spelen op 20 april play-offs om de overige 4 halve finale plekken. De nummers 3
worden gerangschikt als 1 t/m 6 en de nummers 4 als 7 t/m 12 op basis van het
percentage partijpunten.

Poule A

Poule B

Poule C

Poule D

Nr. 3 poule 1

Nr. 3 poule 2

Nr. 3 Poule 3

Nr. 3 poule 4

Nr. 3 poule 5

Nr. 3 poule 6

Nr. 4 Poule 1

Nr. 4 poule 2

Nr. 4 poule 3

Nr. 4 poule 4

Nr. 4 Poule 5

Nr. 4 poule 6

Artikel 19: Indeling halve finale

Poule 1

Poule 2

Poule 3

Poule 4

Nr. 1 poule 1

Nr. 1 poule 2

Nr. 1 Poule 3

Nr. 1 poule 4

Nr. 1 poule 5

Nr. 1 poule 6

Nr. 2 Poule 1

Nr. 2 poule 2

Nr. 2 poule 3

Nr. 2 poule 4

Nr. 2 Poule 5

Nr. 2 poule 6

Winnaar B

Winnaar A

Winnaar D

Winnaar C

De halve finale wordt gespeeld in het weekend van 11 en 12 mei.
Artikel 21: Organisatie finales
De finale Kadercompetitie wordt gespeeld op 25 en 26 mei onder auspiciën van de KNBB.
De finale Kader Bekercompetitie wordt gespeeld op 19 mei onder auspiciën van de KNBB
Artikel 22: Protesten
Klachten en/of protesten worden door het bestuur alleen in behandeling genomen als
aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Op het wedstrijdformulier dient vóór het ondertekenen door beide partijen bij
“opmerkingen en/of protesten” een aantekening te worden gemaakt door de
teamleider van het klagende/protesterende team;
De teamleider van het klagende/protesterende team dient binnen 10 werkdagen
na de speeldatum:
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Het getekende wedstrijdformulier op te sturen naar het Bondsbureau
Dit formulier te doen begeleiden met een schriftelijke en gemotiveerde
ondersteuning van de klacht/het protest
€ 25,‐‐ behandelingskosten over te maken aan de KNBB.
Indien er sprake is van fysiek of verbaal geweld en/of bedreiging dient
tevens een kopie van de aangifte bij justitie te worden overlegd.

Indien niet aan de hierboven genoemde voorwaarden is voldaan zal de klacht niet door het
bestuur in behandeling genomen worden en als de termijn van 10 werkdagen wordt
overschreden zal de klacht/protest door het bestuur als niet ontvankelijk worden
verklaard.
Het bestuur zal uiteraard hoor en wederhoor toepassen en op basis van de verklaringen
van beide teams (indien nodig van derden) een besluit nemen en dit beide teams
meedelen.
Als redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat de klacht of het protest op het
wedstrijdformulier genoteerd wordt voor het ondertekenen door beide teamleiders dan is
het bestuur bevoegd een klacht in tegenspraak met bovenstaande in behandeling te
nemen.
Wordt een klacht/protest door het bestuur gegrond verklaard dan ontvangt de indiener
de € 25.— behandelingskosten retour.
Artikel 23: 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 dat 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, juni 2018

Bestuur KNBB Vereniging Carambole
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