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ARTIKEL 1 

Alle door de Asten Someren Biljart Bond uitgeschreven wedstrijden vallen onder de bepalingen van dit reglement en 
onder de directe leiding van de competitieleider. 

Wedstrijden georganiseerd in samenwerking met een andere bond vallen niet onder de bepalingen van dit reglement. 

ARTIKEL 2 

2A: De spelers zijn verplicht op tijd aanwezig te zijn. Blijft men bij herhaling in gebreke dan kan boete of 
schorsing volgen. 
2B: Een speler die meerdere malen zonder kennisgeving aan de competitieleider niet opkomt, kan door de 
competitieleider in overleg met het dagelijks bestuur het verder spelen ontzegd worden. 

 

ARTIKEL 3 

Van elke wedstrijd moet door de uitspelende vereniging een digitaal wedstrijdformulier worden ingezonden. 
De digitale wedstrijdformulieren moeten uiterlijk op zaterdag volgend op de wedstrijddatum vóór 14.00 uur 
bij de competitieleider zijn ingeleverd. Bij eventuele nalatigheid zal eenmaal een schriftelijke waarschuwing 
worden gegeven, waarna onherroepelijk een boete van 10 euro zal worden opgelegd en 10 wedstrijdpunten in 
mindering worden gebracht. 

. 

ARTIKEL 4 

De uitspelende vereniging zorgt voor een arbiter. Deze is verplicht de caramboles duidelijk hoorbaar te tellen. 
De arbiter mag niet ongevraagd de speler wijzen op het nemen van de verkeerde speelbal. Men kan van 
tevoren afspreken dat men van deze regel afwijkt. De schrijver maakt de laatste 5 caramboles (bij 3-banden 
de laatste 3 caramboles) en/of de voorlaatste beurt aan de arbiter bekend. 
De beslissingen van de arbiter zijn bindend. Alle spelers mogen de arbiter direct op een vermeende vergissing 
wijzen, blijkt de klacht gegrond dan kan de arbiter zijn beslissing herzien. Komt men niet tot een vergelijk 
dan moet de partij toch worden uitgespeeld. Een eventueel protest moet direct na de wedstrijd schriftelijk 
worden toegelicht en binnen 2 maal 24 uur bij de competitieleider worden ingediend. 

 

ARTIKEL 5 

De spelers zijn verplicht tijdens het spelen van de bal tenminste met één voet de grond te raken. 
 
 



 

 

ARTIKEL 6 

De aanvangstoot met de ongemerkte bal is als volgt: 
Voor alle deelnemers ongeacht in welke klassen of spelsoorten zij ook deelnemen, de gemerkte en ongemerkte 
bal naast elkaar te spelen van rood. 
De thuisspelende vereniging begint met de ongemerkte bal. 

 

ARTIKEL 7 

Het aantal te spelen beurten en/of caramboles wordt jaarlijks tijdig aan de diverse verenigingen bekend gemaakt 

ARTIKEL 8 

Caramboles en fouten zie het s.a.r. (spel en arbitragereglement KNBB) art. 5207 en 5209. 

ARTIKEL 9 

Vastliggende ballen spelsoorten libre en bandstoten zie het s.a.r. (spel en arbitragereglement KNBB) 
art.5303 pnt. A en B. 
Vastliggende ballen spelsoort 3 – banden zie het s.a.r. (spel en arbitragereglement KNBB) art 5341. 

 

ARTIKEL 10 

De vier hoeken van speeltafel moeten duidelijk zichtbaar zijn afgetekend. De afmetingen zijn 17 cm gemeten 
vanuit de bovenhoek (op lange en korte band). In deze driehoek mogen slechts 2 caramboles gemaakt worden 
terwijl bij de tweede carambole een van de aan te spelen ballen de driehoek moet verlaten. 

 

ARTIKEL 11 

Competitiewedstrijden mogen niet verzet worden zonder overleg met de competitieleider. Het 
ontbreken van een speler is geen reden tot het verzetten van een vastgestelde teamwedstrijd. 

 
 
 



 

 

ARTIKEL 12 

Een niet opgekomen team krijgt 12 punten in mindering. De wedstrijd dient uiteraard ingehaald te worden, 
tenzij door bijzondere omstandigheden het dagelijks bestuur anders beslist. 

 

ARTIKEL 13 

Alle aanwijzingen en kritiek zijn verboden. De arbiter moet erop toezien dat de spelers niet gehinderd 
worden. 

 

ARTIKEL 14 

Ter bevordering van een goede controle en ter voorkoming van onregelmatigheden is het raadzaam dat beide 
verenigingen van de gespeelde wedstrijden een afschrift hebben (tellijst). Voor de onderlinge controle maakt 
de schrijver telkens na 5 beurten op verzoek de stand bekend. 

. 

ARTIKEL 15 

Bepalingen inzake team en reservespelers. 
1. Een team bestaat uit 4 spelers. Één van deze spelers dient als contactpersoon aangewezen te worden 

voor de competitieleider en voor andere teams. 
2. Bij een wedstrijd moeten minimaal 3 spelers aanwezig zijn waarvan 2 van het opgegeven team. 

Reservespelers mogen geen 2 wedstrijden spelen. Elke vereniging mag aan het begin van het seizoen 
maximaal 12 reservespelers opgeven. 

3. Moyenne grens per klasse: 
A. Geen bovengrens en ondergrens  
B. Maximaal 5.00 
C. Maximaal 3.50 
D. Maximaal 2.50 

Een speler die boven de grens zit mag wel deelnemen als hij niet boven de grens uitkomt als hij voor 
de spelsoort bandstoten kiest. 

4. De spelers die aanwezig zijn moeten in volgorde van moyenne worden ingedeeld (1,2,3,4). 
5. Komt een team met 3 spelers dan moet voor aanvang van de wedstrijd bepaald worden wie er 2 

wedstrijden speelt. 
6. Een speler is niet verplicht om na 0:00 uur(12 uur) nog aan een wedstrijd te beginnen. 
7. Iedere teamspeler is verplicht minimaal de helft van het aantal wedstrijden te spelen. Dit om te 

voorkomen dat een speler met een hoger of lager moyenne wordt opgegeven om het team in een 
hogere of lagere klasse ingedeeld te krijgen. Voor elke wedstrijd die een speler minder dan de helft 
heeft gespeeld zullen in de eindstand 3 punten in mindering worden gebracht. In bijzondere gevallen 
kan na overleg met de competitieleider hiervan worden afgeweken. 



 

 

ARTIKEL 16 

Tegen de volgende gedragingen die de orde verstoren kunnen strenge maatregelen worden genomen. 
1. Het beledigen van de arbiter of tegenstander tijdens of na de wedstrijd. 
2. Het door gedrag of houding nadelig beïnvloeden van de goede sfeer. 
3. Het weigeren van medewerking aan het naleven van het wedstrijdreglement. 

 

ARTIKEL 17 

Bij arbitrageconflicten is de uitspraak van het dagelijks bestuur bindend 

ARTIKEL 18 

Als bij beëindiging van teamkampioenschappen   twee of meer teams een gelijk aantal punten hebben zal 
gekeken worden naar het puntensaldo (aantal punten voor – aantal punten tegen). Als dit ook gelijk is zal 
gekeken worden naar de onderlinge wedstrijden. Mocht dit ook gelijk zijn dan zal gekeken worden welk team 
procentueel de meeste caramboles gemaakt heeft. Als er twee teams gelijk eindigen op de bovenste plaats 
geldt deze regeling niet. Er volgt dan een beslissingswedstrijd. De beslissingswedstrijd telt voor het vaststellen 
van het nieuwe gemiddelde niet mee. Als de beslissingswedstrijd gelijk eindigt wordt het team kampioen dat 
in de beslissingswedstrijd procentueel de meeste caramboles gemaakt heeft. De competitieleider zal tijdig 
plaats en datum van de beslissingswedstrijd bekend maken, daar kan dan niet van worden afgeweken. 
Bij het gelijk eindigen bij persoonlijke kampioenschappen wordt gekeken naar het beurtgemiddelde (aantal 
te maken caramboles gedeeld door het gespeelde gemiddelde). Ook hier wordt bij gelijk eindigen op de 
bovenste plaats een beslissingswedstrijd gespeeld. 

. 

ARTIKEL 19 

Na de viertallencompetitie organiseert de A.S.B.B.-wedstrijden voor de persoonlijke kampioenschappen 
libre, bandstoten en driebanden. Hieraan kunnen allen deelnemen waarvan het gemiddelde aan de hand van 
deelname aan de clubcompetitie kan worden vastgesteld, of waarvan de club een realistisch gemiddelde kan 
opgeven. 
Elke speler die aan een van deze competities deelneemt mag per avond maar maximaal 2 wedstrijden spelen. 

 

 

 

 

 



 

 

ARTIKEL 20 

Betreft arbiters en schrijvers. 
A. Bij iedere wedstrijd dient de uitspelende vereniging te zorgen dat er een arbiter aanwezig is, terwijl 

de thuisspelende vereniging voor een schrijver dient te zorgen. 
B. Zowel de arbiter als de schrijver ondertekenen indien nodig het gedeelte van het 

wedstrijdformulier waar men aanmerkingen, klachten of protesten omschrijft. 
 

ARTIKEL 21 

Op of aanmerkingen, klachten of een protest kunnen pas dan in behandeling worden genomen nadat zij 
schriftelijk zijn ingediend bij het secretariaat van de Asten Someren Biljart Bond. 

 
 

ARTIKEL 22 

Toekenning wedstrijdpunten. De winnaar van een partij krijgt 2 punten, bij gelijkspel krijgen beide spelers 

1 punt. 
Elke speler die zijn moyenne behaalt krijgt een bonuspunt. 

Nieuwe spelers geven een gemiddelde op dat na 5 wedstrijden wordt bekeken en eventueel aangepast. Als 

een nieuwe speler na 5 wedstrijden 20% boven zijn opgegeven gemiddelde speelt dan is hij alle punten 

kwijt en de wedstrijdpunten gaan naar de tegenstander. 
 

ARTIKEL 23 

De puntentelling voor de ASBB Trofee is als volgt. Bij teamkampioenschappen krijgen de nummers 1 t/m 5 
respectievelijk 10, 8, 6, 4 en 2 punten. Bij persoonlijke kampioenschappen 5, 4, 3, 2 en 1 punten. Bij de 
puntentelling gaat men uit van het gemiddeld aantal door een vereniging behaalde punten, hierbij wordt 
minimaal gedeeld door 15 (een teamdeelname telt voor 2). 
Eindigen 2 of meer verenigingen met een gelijk aantal punten op de eerste plaats voor de ASBB Trofee , dan 
wint de club die de meeste eerste plaatsen heeft behaald, is dit gelijk dan wordt gekeken naar het aantal 2de 
en 3de plaatsen. 

ARTIKEL 24 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de competitieleider zo nodig in overleg met 
dagelijks bestuur. 

 
Asten, mei 2010. 


