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Art. 1. 
Lid: 
1. De speler/speelster die een partij begint, krijgt altijd de witte bal toegewezen.  
2. De ballen worden door de arbiter in de beginpositie geplaatst, d.w.z. de rode bal op het   

bovenacquit, de gele bal op het benedenacquit, de witte bal  naar gelang de keuze van de 
speler/speelster die begint, op het linker-  of rechteracquit . In de beginpositie moet 
rechtsreeks van de rode bal worden gespeeld. 

3. Onder een carambole wordt verstaan, het met de speelbal raken van de beide andere ballen, 
nadat deze in  beweging is gebracht door een met de pomerans eenmaal toegebrachte stoot. 
Een carambole is geldig indien alle ballen tot stilstand zijn gekomen en geen fout is 
gemaakt. 

4. Fouten met de daarbij behorende benamingen zijn: 
 a. Het niet met de speelbal raken van een of beide ballen wordt aangeduid met “MIS”. 

 b. Het uitspringen van één of meerdere ballen tijdens de uitvoering van de stoot wordt 
aangeduid met   “UITGESPRONGEN”.  

 c. Het aanraken van de bal anders dan volgens punt 3  ( bv met de hand , een 
kledingstuk, onjuist gebruik van de keu, een willekeurig ander voorwerp of het laten 
vallen van het krijt op de ballen)  wordt aangeduid met  “TOUCHÉ”. 

d. Het aanraken van de bal om een vreemd voorwerp te verwijderen zonder dit de 
arbiter te  laten doen, wordt aangeduid met “TOUCHÉ”.  

e Het  verplaatsen van de ballen  zowel opzettelijk als onopzettelijk wordt aangeduid  
met  “TOUCHÉ”. 

  f. Biljarderen wordt aangeduid met : “BILJARDÉ”. 
  Men biljardeert als: 

1. de pomerans nog in contact is met de eigen speelbal op het moment dat deze de 
tweede bal raakt. 

2. men op de band, langs de band of de bal speelt die vastligt, zonder dat men deze 
bal  eerst door een kopstoot  (massé of piqué) heeft vrijgemaakt 

g. Op het speelmoment niet met tenminste één voet de grond raken wordt aangeduid met 
“VOETEN LOS”. 

h. Het aanbrengen van een merkteken op de band of op het speelvlak wordt aangeduid 
met: “MERKTEKEN”. 

i. Het spelen met de speelbal van de tegenstander of met de rode bal wordt aangeduid 
met:  “VERKEERDE BAL”. 

5. In alle gevallen onder punt 4 genoemd (m.u.v. punt b!), is de beurt voorbij. De ballen 
moeten blijven liggen waar ze terecht gekomen zijn. De tegenstander krijgt de beurt.  

6 Telt  de arbiter een carambole, ook als er een fout gemaakt is, dan wordt die carambole 
geldig  verklaard zodra de speler/speelster zijn beurt heeft vervolgd. Heeft de arbiter niet 
de gelegenheid gehad de fout te melden doordat de speler te snel speelt of het zicht door de 
speler wordt gehinderd dan kan hij de carambole alsnog ongeldig verklaren voor. In elk 
geval voordat de tegenstander heeft afgestoten. 

7. Bij het behalen van  een gelijk aantal punten in de competitie wordt degene met het 
hoogste percentage van zijn gemiddelde, tot winnaar uitgeroepen. De winnaars van de 
competitie worden tijdens de algehele ledenvergadering gehuldigd. 

8. Wanneer  er  vrije biljarttafels zijn tijdens de competitie of toernooien, kan men hiervan 
gebruik maken bij inschrijving en tegen betaling van het gebruikelijke tarief. Men dient 
direct met het spel te stoppen wanneer men weer moet deelnemen aan de competitie of 
toernooi. 

9. Indien  de regels betreffende “de verboden zones” in de vier hoeken van de biljarttafel  van 
toepassing zijn, moet de arbiter erop letten, dat er niet meer dan het aantal toegestane 
caramboles in  die bepaalde hoek worden gemaakt. Hij geeft dit aan met “ENTRÉ” of  
“DEDANS”. 
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Art. 2.  Wedstrijdleiding en spelregels. 
Lid 
1. De wedstrijdleiding van de verschillende competities bestaat uit een door het bestuur 

benoemde commissie van twee of meerdere personen genaamd “de WedstrijdLeiding” 
(hierna te noemen WL).  
De taak van de WL bestaat uit: 

a. Het opzetten , coördineren en administreren van de diverse competities en 
toernooien 

b. Het indelen van de deelnemers in groepen. 
c. Het benoemen en instrueren van de groepsleiders. (Hierna GL) 
d. Het verwerken van de resultaten en het publiceren van relevante informatie voor 

groepsleiders en deelnemers.  
e. Het op gezette tijden informeren van het bestuur over de voortgang. 

 
1. Iedere speler/speelster speelt per competitie op voor- of namiddag minstens één wedstrijd. 

Als hij/zij niet in staat is een tweede wedstrijd te spelen, kan de GL hem/haar daartoe 
NIET verplichten.  

2. De spelers/speelsters die gespeeld hebben zijn in principe in de volgende partij 
scheidsrechter en schrijver. Indien verhinderd melden zij dit aan de groepsleider. De 
scheidsrechter is verantwoordelijk voor de arbitrage en het tellen. De schrijver noteert de 
resultaten op de tellijst en bediend het scorebord.  

3. a. De competities worden gespeeld : 
op maandag- en dinsdagmiddag van 13.00 tot 17.30 uur en op dinsdagmorgen van 
9.00 tot 12.00 uur. 

b. Na 11.30 uur (dinsdagmorgen) en na 16.45 uur (maandag- en dinsdagmiddag) hoeft 
er niet meer begonnen te worden met een nieuwe wedstrijd.  

4. De ruimte rond het biljart is alleen voor de speler/speelster die aan stoot is en de 
scheidsrechter. De speler/speelster die niet aan stoot is, moet plaats nemen op een stoel 
aan de wedstrijdkant totdat hij/zij aan de beurt is. 

5. Als een wedstrijd afgelopen is, mag men gebruik maken van de vrijgekomen ruimte totdat 
de volgende partij begint. 

6. De scheidsrechter zorgt dat de speler/speelster niet onnodig gestoord wordt. Hij/zij kan 
eventueel het spel stil leggen. 

7. IEDEREEN ZORGT VOOR RUST IN DE BILJARTZAAL.  
8. De toeschouwers mogen zich niet bemoeien met de wedstrijd.  Ook de schrijver niet. 

Dus niet voorzeggen, helpen of opmerkingen maken als er met de verkeerde bal gespeeld 
wordt. Alleen de spelers/speelsters mogen de scheidsrechter opmerkzaam maken op een 
fout.  (De scheidsrechter kan vooraf, in overleg met de spelers en GL, bepalen dat van 
deze regel mag worden afgeweken.) De scheidsrechter beslist, eventueel in overleg met de 
GL, wat er moet gebeuren. Daarvoor kan hij/zij  het spel even stil leggen. De caramboles 
die reeds geteld zijn voordat de fout ontdekt  werd, blijven geldig.  Alleen de laatste 
carambole mag geannuleerd worden als de scheidsrechter zeker weet dat er toen b.v. met 
de verkeerde bal gespeeld werd. 

9. Het publiek dient zich sportief en neutraal te gedragen ten opzichte van beide 
spelers/speelsters. Ze mogen door woord  of gebaar de spelers/speelsters niet uit hun 
concentratie halen. Als dit wel gebeurt, zal de scheidsrechter de betreffende personen op 
hun onsportief gedrag wijzen, eventueel het spel stilleggen en de GL waarschuwen. 

10. Als een speler/speelster per ongeluk b.v. door een duw van een ander, de bal(len) raakt,  
dient de scheidsrechter deze  op de oude plaats terug te leggen en dezelfde speler/speelster 
opnieuw te laten beginnen. 
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11. Als een speler/speelster met opzet caramboles mist (b.v. om het gemiddelde te verlagen) 
kan de scheidsrechter  na enige beurten, de betreffende speler/speelster waarschuwen of 
het spel stilleggen  en de GL erbij halen. 

13. Een scheidsrechter kan  in moeilijke gevallen de wedstrijd stilleggen en met de GL en/of 
WL in overleg treden. 

14 Mochten de spelers/speelsters tijdens de wedstrijd op  problemen stuiten dan hebben zij 
het recht om de scheidsrechter, de GL of (een lid van) de WL  hierover te informeren. Hij 
verzoekt de scheidsrechter dan om de wedstrijd stil te leggen. 

15.  Een wedstrijd kan verloren worden verklaard als een speler/speelster:  
a. zonder berichtgeving niet op een competitiemiddag verschijnt  ( tenzij bepaalde 

omstandigheden een ander besluit rechtvaardigen.) 
b. regelmatig te laat komt zonder dit vooraf kenbaar te maken aan de GL. 
c. zonder opgaaf van redenen te vroeg  vertrekt  (dus vóór 16.45 uur of 11.45 uur), als er 

een wedstrijd voor hem/haar is uitgeschreven door de GL. 
d.  problemen veroorzaakt. ( ter beoordeling van de WL) 

16.     Bij belangrijke zaken en onenigheden kan de WL het voltallige bestuur 
          om een bindende uitspraak vragen. Voorlopig beslist de WL wat er  moet gebeuren.  
17. Individuele bestuursleden mogen geen tussentijdse beslissingen nemen.  
18. Bij wangedrag en het regelmatig niet nakomen van de regels, zal het bestuur eerst een 

waarschuwing geven en zonodig bij herhaling  een disciplinaire maatregel opleggen.  
19. De competitie dient voor elke groep ongeveer even lang te duren! 
20. De WL ziet erop toe dat: 

a iedereen gelijk wordt behandeld, 
b niemand  gediscrimineerd wordt om welke reden dan ook, 
c niemand zichzelf of anderen bevoordeelt of benadeelt, 

21. Bij alle andere voorkomende gevallen en problemen beslist de WL in overleg met het 
bestuur. 

 
 
Artikel 3. 
Geen barrages tijdens of na competitie en/of toernooien. 
Het spelen van barrages wordt in onze biljartclub slechts per uitzondering toegepast. Indien aan 
het eind van de competitie de 2 hoogste spelers eindigen met een gelijk aantal punten geldt het 
percentage van de gemiddelde over de gespeelde wedstrijden om te bepalen wie kampioen 
wordt. De redenen:  
1e Iemand die gelijk eindigt, maar de over de gehele competitie een hoger percentage  
    over zijn gemiddelde heeft behaald dan zijn naaste tegenstander,  verdiend het  
    ook om zich kampioen te  noemen.  
2e Om tijdnood te voorkomen.  
 
 
 
IN ALLE ZAKEN  WAARIN DIT REGLEMENT NIET VOORZIET, BESLIST HET 
BESTUUR. 
 
 
De voorzitter, Hans Janssen   De secretaris,  Ad Brouwers   
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