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INTERN REGLEMENT BILJARTCLUB “ELK WEIRD‘HEM” 

1) LIDMAATSCHAP.  

Het lidgeld wordt jaarlijks bepaald door het bestuur. (zie clubreglement Artikel 9 lidgelden) 

Voor het seizoen 2020-2021 bedraagt het clublidgeld 50 euro, ongeacht het aantal disciplines dat 

men meespeelt.  

Federatief-lidgeld is vastgelegd door de KBBB : 

- Volle licentiekaart (+19)                                                          = 60.00 € 

- Volle licentiekaart Jeugd (-19)                    = 25.00 € 

- Jeugd (-19) die deelneemt aan de reguliere competitie van de senioren (+19)  

  dient te beschikken over een volle licentiekaart (+19)                             = 60.00 € 

- Kleine licentiekaart                                        = 05.00 € 

- Deelname Beker van België drieband   KB en/of MB              = 10.00 € 

Deze inschrijvingsgelden dienen betaalt voor de aanvang van de competitie. 

 

2) CLUBKAMPIOENSCHAPPEN. 

Er worden 5 disciplines gespeeld : vrijspel – kader – overband – drieband KB en drieband MB.  

Vrijspel wordt gespeelt in 2 reeksen en 1x tegen elkaar. 

Kader 35/2 wordt gespeelt in één reeks maar 2x tegen elkaar. 

Bandstoten en Drieband KB , eveneens 2 reeksen en 1x tegen elkaar. 

Drieband MB speelt men 1x tegen elkaar met een maximum van 50 beurten per wedstrijd. 

Voor elke discipline wordt een speelkalender opgesteld.  

 

Gekende beletdagen kunnen tot 3 weken voorafgaand gemeld worden aan de sportbestuurder zodat 

daar rekening mee gehouden kan worden bij het maken van de speelkalender. 

De spelers worden geacht deze zo nauwkeurig mogelijk te volgen en wanneer zij op de voorgestelde 

datum toch onvoorzien belet zijn, moeten zij hun tegenspeler en het lokaal hierover inlichten tot ten 

laatste 18.00 u van de wedstrijddag (anders riskeert men forfait) hierover heeft het bestuur het 

laatste woord . 

Gelieve Carine niet te bellen tijdens haar sluitingsdagen  AUB !!  

Het is ook wenselijk de clubsportbestuurder ( Versporten Jean-Pierre) hiervan op de hoogte te 

stellen, zodat hij eventueel maatregelen kan nemen om een andere wedstrijd in te lassen.  

De reeksen voor het nieuwe seizoen worden bepaald aan de hand van het aantal inschrijvingen. Er 

wordt gekeken naar een zoveel mogelijk gelijk aantal deelnemers per reeks. 

Geklasseerde spelers spelen naar de punten berekend volgens het gespeelt gemiddelde van het laatst 

gespeeld biljartseizoen van de 5 voorgaande jaren, in ONZE club, vermenigvuldigd met de aantal 

voorziene beurten.  

Uitzonderingen kunnen door het voltallig bestuur beslist worden met  meerderheid van stemmen 

zijnde de helft + 1, bij gelijkheid is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 

 



 

Koninklijke Biljartclub “ELK WEIRD’HEM 
Lokaal : Café “De Eiktak” Markt 16 te 9900 Eeklo – 09/377.33.47 

 
 

K.EWH Intern Reglement Pagina 2 van 5 

 

Nieuwe spelers (NS) zijn :  

a) een speler die nieuw aangesloten is voor al de spelwijzen die hij speelt. 

b) een speler die in een bepaalde discipline in de 5 voorgaande jaren niet heeft 

deelgenomen is nieuwe speler in deze discipline.  

c) punten worden in beide voorgaande gevallen vastgelegd in onderling overleg met het 

bestuur en de betrokken speler. 

Te spelen punten in de CLUB en KBBB zijn totaal onafhankelijk van elkaar. 

Er wordt gespeeld man tegen man en met gelijke beurten.  

Iedere speler dient per wedstrijd 1euro te betalen en in het daarvoor voorziene kastje te 

deponeren. 

3) WEDSTRIJD. 

a) Inspelen van het biljart. 

Spelers en Arbiters dienen in de Corona-periode VERPLICHT een mondmasker te dragen, enkel 

zittend mag het mondmasker afgedaan worden. 

De spelers mogen voor aanvang van de wedstrijd het biljart, om beurt, vijf minuten inspelen. 

Bij minnelijke schikking of bij toss wordt bepaald welke speler als eerste begint. 

Bij het ingaan van de laatste (5de minuut) waarschuwt de scheidsrechter de speler. 

Wanneer deze vijf minuten om zijn geeft de scheidsrechter de beurt aan de tegenstrever of 

beëindigd het inspelen van het biljart. 

 

b) Begin van de partij. 

1) De scheidsrechter plaatst de twee witte ballen (of wit en geel) op de startlijn, op ongeveer 20cm 

van de lage band. 

2) Spelers stoten naar de bovenrand, diegene wiens bal het dichtst bij de beneden-band blijft liggen 

mag kiezen wie begint. Gedurende Corona-tijd dient dit wisselend te gebeuren, wie eerst naar de 

bovenband speelt gebeurt in onderling overleg of door opwerpen van een muntstuk. 

3) Bij het trekken naar de band moet de 2de bal afgestoten worden voordat de 1ste bal de bovenrand 

raakt. Is dit niet het geval dan moet herbegonnen worden en indien dezelfde speler opnieuw fout 

begaat verliest hij de keuze. Dit is niet van toepassing tijdens de Corona-periode. 

4) Zo een speler een fout begaat ( raakt met de speelbal de lange band of stoot men op de rode bal) 

mag de tegenstrever kiezen.  

5) Zo de ballen elkaar raken of op gelijke afstanden van de band blijven liggen herbegint men.  

6) De speler die de partij begint (vanuit de opgangspositie) speelt met de witte of gemerkte bal en dit 

voor de volledige partij. 

7) De andere speler speelt met de gele of ongemerkte bal vanuit de positie achtergelaten door de 

eerste speler. Deze speler krijgt dan ook wanneer de eerste speler eerst uitspeelt, een nabeurt, te 

beginnen vanuit de opgangspositie. 

Elke wedstrijd wordt geleid door een scheidsrechter, liefst bijgestaan door een schrijver die het 

wedstrijdblad invult. 
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De arbiter volgt het spel nauwkeurig. Hij mag op geen enkel ogenblik invloed uitoefenen op het spel, 

noch door zijn houding, gebaar of taalgebruik. 

Ook de toeschouwers dienen zich hieraan te houden. 

Bij eventuele twijfel mag de scheidsrechter de schrijver raadplegen.  

Daarna neemt hij een beslissing die niet meer voor discussie vatbaar is.  

Bij twijfel mag een speler steeds vragen wie van de spelers de partij is begonnen. 

 

c) Wat te doen bij. 

A. Vastliggende ballen:  

In exc. klasse vrijspel KB en MB : ballen in aanvangsstand plaatsen.  

Alle andere spelsoorten: speler heeft een keus:  

1) ofwel de ballen in aanvangsstand plaatsen  

2) ofwel spelen op niet vastliggende bal of losse bandstoot spelen  

3) ofwel bal vrijspelen met een kopstoot (massé detaché)  

In driebanden alle klassen:  

1) rode bal op zijn acquitpunt (bovenkant biljart)  

2) bal van speler die gaat spelen, op het midden-acquit van de vertreklijn  

3) bal van tegenstrever op het midden-acquit van het biljart, is die toevallig bezet door een andere 

bal, dan wordt de bal geplaatst op het punt dat bestemd was voor deze bal.  

 

B. Uitgesprongen ballen  

1) Vrijspel, Kader en Bandstoten (alle klassen) de drie ballen in aanvangsstand plaatsen  

2) Driebanden, alle klassen:  

Alleen de uitgesprongen ballen worden opnieuw geplaatst zoals de vastliggende ballen.  

Indien de drie ballen uitspringen worden zij op dezelfde wijze geplaatst.  

Voor alle gevallen die niet duidelijk omschreven zijn in dit reglement is het algemeen reglement van de 

Koninklijke Belgische Biljartbond (KBBB) van toepassing. 

Spelfouten worden door de scheidsrechter vastgesteld in toepassing van reglement van de KBBB. 

Indien de tegenspeler of de schrijver van mening is een fout te hebben opgemerkt waarvan zij denken 

dat de arbiter die niet heeft gezien, mag men de arbiter hierop attent maken. Hierop neemt de 

arbiter zijn verantwoordelijkheid en neemt hij een beslissing. 

Wat zijn beslissing ook is, hier valt niet aan te tornen en moet door iedereen aanvaard worden. 

Bij iedere vastgestelde spelfout verliest de speler in kwestie de voortzetting van zijn beurt en gaat 

de beurt naar de tegenspeler.  

De scheidrechter mag steeds op zijn beslissing terugkomen betreffende de geldigheid van een 

carambole zolang het volgende punt niet gespeeld werd. 
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4) PUNTENTELLING CLUBWEDSTRIJDEN 

Een gewonnen match boven het gemiddelde   : 3 punten  + 1 bonuspunt  = 4 punten 

Een gelijkspel boven het gemiddelde   : 2 punten  + 1 bonuspunt  = 3 punten 

Een verloren match boven het gemiddelde:  : 1 punten  + 1 bonuspunt  = 2 punten 

Een gewonnen match onder het gemiddelde  : 3 punten 

Een gelijkspel onder het gemiddelde   : 2 punten 

Een verloren match onder het gemiddelde:  : 1 punt 

Speler waarbij forfaitscore wordt toegepast  : 0 punten 

 

5) FORFAITSCORE 

Als een speler niet al zijn matchen in een disciplines heeft kunnen afwerken wegens omstandigheden 

buiten zijn wil,  wordt hoe dan ook de zogenaamde forfaitscore toegepast.  

De afwezige speler krijgt een score van 0 punten . De aanwezige speler, krijgt 3 punten toegekend. 

Dit heeft echter geen invloed op zijn toekomstig gemiddelde 

Forfaitscore kan vermeden worden door het spelen van recup-matchen, het liefst voor de te spelen 

datum. Dit gebeurt in overleg met de betrokken medespeler en clubsportbestuur . 

Indien een speler minder dan 50% van zijn matchen heeft gespeeld, worden alle gespeelde matchen 

geschrapt en als niet gespeeld beschouwd. 

Uitzonderlijke omstandigheden zullen door het bestuur beoordeeld worden met de nodige tolerantie 

en sportiviteit. 

 

6) TRACTATIE:  

De beide spelers betalen ieder een consumptie aan de scheidsrechter en de schrijver. 

 

7) GEMIDDELDE. 

Elke deelnemer speelt naar een gemiddelde volgens zijn vermogen. 

Het gemiddelde voor vrijspel, bandstoten is berekend op 25 beurten,  

Kader wordt terug berekend naar 20 beurten en voor drieband KB en MB op 50 beurten.  

Dit gemiddelde wordt elk jaar opnieuw bepaald aan de hand van de resultaten van het vorige seizoen.  

Het gemiddelde van een speler die niet alle wedstrijden heeft gespeeld in een discipline, kan het 

volgende seizoen in die discipline niet dalen, maar wel stijgen. 

Men kan nooit meer dan 10% per seizoen/per discipline dalen. 

Min. te spelen punten is vastgelegd voor vrijspel op 25 punten, bandstoten 20 punten, drieband op 

klein biljart 15 punten en drieband op matchbiljart 10 punten.  

Met uitzondering kan door het bestuur toegestaan worden aan bepaalde spelers naar minder punten 

te spelen. 
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8) KAMPIOENTITELS 

De speler die, na het afwerken van alle wedstrijden in een discipline, het meeste punten behaalt is 

kampioen in zijn discipline. 

Bij gelijke matchpunten is diegene met het hoogst proportioneel gemiddelde de winnaar.  

Bij verdere gelijkheid wint diegene met de proportioneel hoogst gescoorde reeks. 

Nieuwe spelers kunnen in het eerste jaar dat ze aan een bepaalde discipline deelnemen geen kampioen 

worden.  

Men kan pas kampioen spelen als men in de betrokken discipline alle wedstrijden heeft gespeeld. 

Algemeen clubkampioen word diegene die in 3 van de 4 disciplines (vrijspel , Kader 35/2, bandstoten 

en 3B-KB) samen het hoogste proportioneel gemiddelde heeft behaalt, ongeacht de matchpunten. 

Een geldprijs word voorzien voor de Reekswinnaars, de 2de en 3de ontvangen een fles wijn maar men 

kan slechts aanspraak maken op die prijs indien men aanwezig is op het clubfeest met 

kampioenenviering. In Corona-tijd zal de Club zelf de prijs aan de winnaars overhandigen !!! 

De prijzenpot wordt bepaald al naargelang de mogelijkheden van de clubkas. 

Door lid te worden van de club aanvaardt men dit reglement.  

 

Dit reglement is goedgekeurd op de bestuursvergadering van Augustus 2020. 

 

Het bestuur. 


