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HUISHOUDELIJK REGELEMENT 
 
Art. 1 
De Biljartbond werd opgericht op 1 september 1947 onder de naam 
Dongense Biljart Bond, kortheidshalve aangeduid met D.B.B. en is 
gevestigd te Dongen. 
 
Art. 2 
De Bond stelt zich ten doel de biljartsport te beoefenen en te bevorderen 
en tracht dit te bereiken door het organiseren van wedstrijden in 
teamverband en persoonlijke kampioenschappen. 
 
Art. 3 
De geldmiddelen van de Bond bestaan uit: contributie, inschrijfgelden, 
boetes, advertenties en donaties. 
 
Art. 4 
Het bestuur bestaat uit tenminste 5 leden, te weten: voorzitter, secretaris, 
penningmeester, wedstrijdleider en één of meerdere commissarissen. 
 
Art. 5 
De voorzitter is belast met de leiding van de bestuurs- en 
ledenvergaderingen, hij handhaaft daarin de orde en draagt zorg voor 
naleving van de genomen besluiten. 
 
Art. 6 
De secretaris is belast met de administratie. Hij voert de briefwisseling in 
overleg met zijn mede- bestuursleden en maakt notulen van elke 
vergadering. 
 
Art. 7 
De penningmeester houdt nauwkeurig aantekening van alle inkomsten 
en uitgaven in een daarvoor bestemde (digitale)kasboek. 
 
Art. 8 
De wedstrijdleider is belast met alle zaken die betrekking hebben met de 
wedstrijdsport. Hij stelt zijn medebestuursleden in kennis wanneer zich 
handelingen voordoen in strijd met de reglementen. 
 
 
 



Art. 9 
De commissarissen zijn de overige bestuursleden. Zij zijn behulpzaam bij 
de uitvoering van de bestuurstaken. 
 
Art. 10 
Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een 
door het bestuur op te maken rooster van aftreden. Zij kunnen zich 
steeds herkiesbaar stellen. Voorzitter en secretaris kunnen niet gelijktijdig 
aan de beurt van aftreden zijn. 
 
Art. 11 
Elke aangesloten vereniging heeft het recht kandidaten te stellen voor het 
bestuur met tenminste 5 handtekeningen van leden D.B.B. Een 
kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden bij het bestuur voor de 
vergadering. Dit kan ook geschieden op voordracht van het bestuur. 
 
Art. 12 
Bij bestuursverkiezingen dient de stemming schriftelijk te geschieden, 
ook wanneer er niet meer kandidaten dan vacatures zijn. 
 
Art. 13 
Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een 
penningmeester aan. De overige bestuursfuncties worden door het 
bestuur onderling bepaald. In afwijking van bovenstaande kan er tijdens 
een algemene vergadering een voorzitter schriftelijk gekozen worden. 
 
Art. 14 
Een extra ledenvergadering wordt gehouden wanneer dit door het 
bestuur nodig wordt geacht of wanneer het door 1/5 van de aangesloten 
verenigingen wordt verlangd. 
 
Art. 15 
Iedere aangesloten vereniging is verplicht op een algemene 
ledenvergadering te zijn vertegenwoordigd door twee afgevaardigden 
welke de vergadering tot het einde moeten bijwonen. Zij tekenen vóór 
aanvang van de vergadering de presentielijst en zullen over ieder 
ingebracht voorstel dat via het bestuur wordt ingebracht mede beslissen. 
Bestuursleden van de D.B.B. kunnen tevens als lid van hun vereniging 
de presentielijst tekenen. 
 
 



Art. 16 
Een vereniging welke op een algemene ledenvergadering bij aanvang 
niet door twee afgevaardigden is vertegenwoordigd of niet volledig wordt 
bijgewoond, wordt bestraft met een geldboete van € 12,50 
 
Art. 17 
Ieder lid van de D.B.B. heeft het recht op een algemene ledenverga-
dering aanwezig te zijn, doch alleen de twee afgevaardigden die de 
presentielijst hebben getekend zijn stemgerechtigd en mogen tijdens de 
vergadering het woord voeren. 
 
Art. 18 
Van de rondvraag mag alleen maar gebruik worden gemaakt door de 
twee afgevaardigde die de presentielijst hebben getekend. Na notering 
van de gestelde vragen wordt een pauze ingelast om zonodig, het 
bestuur in de gelegenheid te stellen voor overleg en juiste 
beantwoording. 
 
Art. 19 
Niemand neemt ongevraagd het woord. Hij die zich hieraan schuldig 
maakt wordt door de voorzitter het woord ontnomen. 
 
Art. 20 
Stemming over personen moet altijd schriftelijk geschieden. Blanco 
stembriefjes worden geacht niet te zijn uitgebracht. 
 
Art. 21 
De jaarvergadering wordt door het bestuur uitgeschreven, zo mogelijk 
gehouden in augustus of september.  Op deze vergadering wordt: 
1. door de secretaris verslag uitgebracht over het afgelopen vereni-

gingsjaar. 
2. door de penningmeester rekening en verantwoording gedaan 

over het beheer van de geldmiddelen. En goedgekeurd 
(eventueel met opmerkingen ) door de kascommissie. 

3. een kascontrole commissie benoemd, bestaande uit twee leden, 
die de bescheiden van de penningmeester zullen controleren. 

4. door de wedstrijdleider een algemeen overzicht gegeven over het 
afgelopen biljartseizoen. 

5. periodieke verkiezingen gehouden van bestuursleden. 
 
 



Art. 22 
Wanneer een vereniging lid wenst te worden van de D.B.B. brengen zij 
dit verlangen schriftelijk ter kennis aan het bestuur. Deze aanvraag dient 
vergezeld te gaan van een voorlopige ledenlijst. Op de eerstvolgende 
algemene ledenvergadering zal door een schriftelijke stemming worden 
beslist of het lidmaatschap al dan niet wordt verleend. Wanneer 
aanmelding geschiedt voor een ledenvergadering, kan aan het 
eerstvolgende biljartseizoen worden deelgenomen. 
 
Art. 23 
Bij toetreding tot de D.B.B. is men verplicht het inschrijfgeld ten bedrage 
van €50,- te voldoen, omdat anders het lidmaatschap geen 
rechtsgeldigheid heeft. 
 
Art. 24 
Bij bedanken of royement van een lid tijdens het verenigingsjaar, is de 
betrokken vereniging verplicht hiervan kennisgeving te doen aan het 
secretariaat van de D.B.B. en te vermelden wanneer niet aan de 
financiële verplichtingen werd voldaan. Na inzending van de ledenlijst 
kan geen enkele aanspraak meer worden gemaakt op financiële 
achterstand. 
 
Art. 25 
Voor aanvang van elke biljartcompetitie moet op een vooraf vastgestelde 
datum de toegezonden ledenlijst worden ingeleverd. Personen die op 
geen enkele ledenlijst voorkomen zijn niet gerechtigd tot deelname aan 
een teamcompetitie danwel persoonlijk kampioenschap in welke 
spelsoort  dan ook. Na een verstrekte opgave worden onder geen enkele 
voorwaarde nog personen toegelaten. Voor aanvang van alle 
teamcompetities dient op een vooraf vastgestelde datum de toegezonden 
lijst met opgave van de deelnemende teams te worden ingeleverd. 
 
Art. 26 
Men is verplicht voor ieder opgegeven team een leider aan te stellen. Bij 
de inzending van de teamopgavelijsten voor enige competitie gelieve 
men de teamleiders met een L te merken. 
Iedere teamleider is verantwoordelijk voor het goede verloop van de 
wedstrijd. Hij neemt voor aanvang van de wedstrijd contact op met de 
teamleider van de tegenstander betreffende invullen wedstrijdformulier en 
eventuele wijzigingen of belangrijke mededelingen. 
 



Art. 27 
Wanneer men zich door opgave als actief lid voor enige competitie of 
andere wedstrijden van de D.B.B. heeft verplicht, moet men altijd bij 
meerdere biljartactiviteiten de wedstrijden van de D.B.B. voorrang geven. 
Bij nalatigheid kunnen schorsingen worden toegepast. 
 
Art. 28 
Per beschikbare speeltafel kunnen maximaal 5 teams worden 
ingeschreven. 
 
Art. 29 
Aan wedstrijden van de D.B.B. mag worden deelgenomen door 
personen, die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt. 
 
Art. 30 
Een lid van de D.B.B. mag van meerdere biljartverenigingen lid zijn, doch 
slechts voor één vereniging per competitie aan wedstrijden deelnemen. 
 
Art. 31 
Tijdens de teamcompetitie en de persoonlijke kampioenschappen in de 
spelsoort libre en driebanden, heeft iedere aangesloten vereniging het 
recht, toernooien of wedstrijden te organiseren. Men is wel verplicht 
vooraf bij het bestuur te informeren of op de geplande data geen 
wedstrijden van de D.B.B. plaatsvinden. 
 
Art. 32 
Iedere vereniging of lid, dat zich schuldig maakt aan handelingen welke 
in strijd zijn met de belangen van de D.B.B, kan door het bestuur voor 
onbepaalde tijd worden geschorst of geroyeerd. Een schorsing door een 
vereniging aan een lid opgelegd, wordt door de D.B.B. overgenomen.  
 
Art. 33 
Men is verplicht om, bij de door of onder auspiciën van de D.B.B. 
georganiseerde wedstrijden of activiteiten, de door haar tegen kostprijs 
verstrekte tellijsten of formulieren te gebruiken. 
 
Art. 34 
Wijzigingen of aanvullingen van het reglement kunnen alleen geschieden 
door de meerderheid van een algemene ledenvergadering. 
 
 



Art. 35 
Punten waarin het reglement niet voorziet, worden beslist door het 
bestuur. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WEDSTRIJDREGLEMENT 
 
Art.  1  
De aanvangstijden van de wedstrijden van de teamcompetitie libre, extra 
libre en driebanden worden ieder jaar vastgesteld door het bestuur. Van 
elk team dienen op de vastgestelde aanvangstijd minstens drie spelers 
aanwezig te zijn.  
 
Art. 2 
In de hoofdklasse en de eerste klasse bestaat een team uit 4 spelers. In 
alle overige klassen bestaat een team uit 5 spelers. De extra libre en 
driebandencompetitie bestaat uit 4 spelers.  
 
Art. 3 
De klassenindeling wordt bepaald door de moyennes van alle spelers 
van een team op te tellen en te delen door het aantal spelers in dat team. 
 
Art. 4 
Zonder voorafgaande kennisgeving is iedere speler verplicht om 21.00 
uur in het speellokaal aanwezig te zijn. Met geldige kennisgeving uiterlijk 
om 22.00 uur. 
 
Art. 5 
Bij niet of ontijdige opkomst van een deelnemer is de opvolgende speler 
van het team verplicht een tweede partij te spelen. Bijv. wanneer de 
tweede speler niet of niet tijdig aanwezig is, dan moet de derde 
geklasseerde speler twee partijen spelen. Betreft het eventueel de laagst 
geklasseerde speler, dan is de voorlaatste speler verplicht twee partijen 
te spelen. De betrokken speler moet zijn eigen aantal caramboles 
behalen.  
 
Art. 6 
Wedstrijddata mogen alleen met toestemming van de wedstrijdleider 
worden gewijzigd.  
 
Art. 7 
Een wedstrijd mag geen doorgang vinden wanneer: 
- bij teams van 4 spelers een team slechts over tweespelers kan 
beschikken  
- bij teams van 5 spelers een team slechts over drie spelers kan 
beschikken. 



Wanneer de wedstrijd reeds is aangevangen en achteraf blijkt dat van 
een team te weinig spelers voorhanden zijn, worden de resterende 
partijen als verloren beschouwd en krijgt het team, dat in gebreken is 
gebleven, vier punten extra in mindering. Het team dat in gebreke bleef 
wordt bovendien bestraft met een geldboete van € 12,50 
 
Art. 8 
Bij niet opkomen van een team gelden de volgende strafbepalingen: 
1. Het betreffende team wordt bestraft met een boete van € 50,- 
2. Van het betreffende team zal de helft van het maximaal aantal te 
behalen wedstrijdpunten in mindering worden gebracht. 
3. De tegenstander van het betreffende team heeft het recht, in overleg 
met de wedstrijdleider, een vervangende datum vast te stellen waarop de 
wedstrijd alsnog gespeeld moet worden. 
4. De wedstrijd zal dan worden gespeeld in het speellokaal van het wel 
opgekomen team. 
 
Art. 9 
Bij opgave tot deelname aan enige competitie is het verplicht voor leden, 
die nog nimmer aan een competitie hebben deelgenomen en leden die 
meer dan één seizoen op non-actief zijn geweest , tenminste vijf tellijsten 
te overleggen van door hen gespeelde partijen. Wanneer nodig, wordt 
het aantal te behalen caramboles herzien volgens de navolgende regels: 

 bij een competitie die langer dan 14 weken duurt, na 5 gespeelde 
wedstrijden 

 bij een competitie die 14 weken of korter duurt, na 3 gespeelde 
wedstrijden 

 altijd na het verstrijken van de eerste competitiehelft 
Men kan gedurende de competitie alleen meer caramboles moeten halen 
echter niet minder. 
 
Art. 10  
Wanneer een lid in enige competitie geen minimum aantal wedstrijden 
heeft gespeeld dan wordt voor hem het vorige moyenne aangehouden. 
Het minimum aantal te spelen wedstrijden om een vast moyenne te 
verkrijgen is afhankelijk van de lengte van de competitie en wel als volgt: 
- bij een competitie die langer dan 14 weken duurt minstens 5 

wedstrijden 
- bij een competitie die 14 weken of korter duurt minstens 3 

wedstrijden 
 



Art. 11 
Van alle wedstrijden die hebben plaatsgevonden moeten de uitslagen 
daags na de wedstrijd voor 19.00 uur digitaal worden ingevuld op de 
website. Nalatigheid wordt bestraft met een geldboete van €2,-. Bij 
herhaling in hetzelfde team wordt de boete telkenmale verdubbeld: €2, - 
€4,00 - € 7,50 - € 15,00  
Bij de vijfde nalatigheid wordt het betrokken team uit de kompetitie 
genomen. 
 
Art. 12 
Het wedstrijdformulier gelieve men in te vullen voor aanvang van de 
wedstrijd Invullen moet geschieden op volgorde van moyenne, volledig 
en duidelijk leesbaar en met vermelding van bondsnummer. 
 
Art. 13 
Wanneer in de teamcompetitie om het kampioenschap, zowel het libre, 
extra libre of driebanden, twee of meer teams met een gelijk aantal 
matchpunten eindigen, gelden de volgende bepalingen: 

1. Wanneer meer dan twee teams met een gelijk aantal 
matchpunten eindigen, spelen na procentuele berekening op de 
gespeelde competitiewedstrijden, de twee hoogst geklasseerde 
teams de barragewedstrijd. 

2. Bij gelijke eindstand wordt een barragewedstrijd gespeeld op een 
neutrale speeltafel welke door het bestuur wordt toegewezen aan 
een vereniging waarvan een team in de betrokken klasse aan de 
competitie heeft deelgenomen. 

3. De speeldatum wordt vastgesteld op de vrijdag van de laatste 
speelronde. 

4. De volgorde van de te spelen partijen wordt vastgesteld door 
loting. 

5. Bij gelijke eindstand na een baragewedstrijd wordt door 
procentuele berekening op de gespeelde competitiewedstrijden 
het kampioenschap toegewezen. 

 
Art. 14 
Indien een vereniging niet kan beschikken over een team voor deelname 
aan de competitie driebanden of extra libre, is het toegestaan dat een lid, 
of leden, uitkomen voor een andere vereniging. 
 
 
 



Art. 15 
Wijziging of aanvulling van het reglement betreffende de teamcompetitie 
in de spelsoort libre, extra libre en driebanden kan alleen geschieden 
door de meerderheid van de algemene ledenvergadering. 
 
Art. 16 
Punten waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGLEMENT PERSOONLIJKE KAMPIOENSCHAPPEN 
 
Art. 1 
Voor deelname aan het persoonlijk kampioenschap kan worden 
ingeschreven door ieder lid van de DBB.  
  
Art. 2 
Nieuwe leden en leden, die meer dan één seizoen op non-actief zijn 
geweest, komen voor deelname in aanmerking. De PK wedstrijdleiders 
van de DBB zullen dan bepalen hoeveel caramboles hij/zij moet maken.  
 
Art. 3 
De inschrijvingsdatum tot deelname zal steeds bepaald worden door het 
bestuur.  
 
Art. 4 
Na inschrijving heeft men zich verplicht aan de kampioenschappen deel 
te nemen en de partijen te spelen volgens het vastgestelde rooster. 
De deelnemers zijn verplicht vijftien minuten vóór aanvang in het 
speellokaal aanwezig te zijn.  
 
Art. 5 
Alle PK wedstrijden worden begonnen met een trekstoot.  
 
Art. 6 
Wanneer in de wedstrijden een deelnemer, om welke reden dan ook, 
uitvalt, worden de door hem gespeelde partijen geannuleerd. 
 
Art. 7 
Zonder toestemming van de wedstrijdleider, die wordt aangesteld door 
de PK wedstrijdleiders van de DBB, worden geen wijzigingen van het 
wedstrijdrooster toegestaan. Bovendien moet hiertoe een werkelijk 
gegronde reden aanwezig zijn. 
 
Art. 8 
Het wedstrijdrooster wordt zodanig samengesteld dat clubgenoten het 
eerst tegen elkaar uitkomen. 
 
 
 
 



Art. 9 
Wanneer bij de eindstrijd twee spelers eindigen met een gelijk aantal 
matchpunten, wordt een barragepartij gespeeld. Eindigen méér dan twee 
spelers met een gelijk aantal matchpunten, dan wordt de barragepartij 
gespeeld tussen de twee hoogst procentueel geklasseerde moyennes. 
Bij een gelijke eindstand na barrage wordt dit penalty’s schieten. 
 
Art. 9a 
Penaltyschieten houdt in na de trekstoot mag degene beslissen wie 
opstoot mag doen. Indien beide spelers opstoot hebben gedaan en het 
nog een gelijke stand is, wordt deze procedure herhaalt. 
  
Art. 10 
Bij verhindering tot deelname is men verplicht zo spoedig mogelijk 
contact op te nemen met een van de PK wedstrijdleiders van de DBB.  
 
Art. 11 
Wijziging of aanvulling van het reglement persoonlijke kampioenschap-
pen kan alleen geschieden door PK wedstrijdleiders van de DBB.  
 
Art. 12 
Punten waarin dit reglement niet voorziet, beslissen de PK 
wedstrijdleiders van de DBB  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPEL- EN ARBITRAGEREGLEMENT 
Art. 1 
De spel- en arbitrageregels in dit reglement gesteld, moeten bij alle 
officiële wedstrijden in acht worden genomen. 
 
Art. 2 
Bij competitiewedstrijden worden de partijen aangevangen door de 
thuisspelende vereniging. 
Bij de persoonlijke kampioenschappen trekken de spelers van de 
bovenband. Hij/zij wiens bal het dichtst bij de benedenband tot stilstand 
komt, zonder de zijband te hebben geraakt, heeft de keus en mag 
bepalen wie er begint. Bij het trekken van de bovenband worden de 
ballen geplaatst links en rechts van het benedenacquit. 
De speler die de partij aanvangt speelt altijd met de ongemerkte bal. 
Wanneer gebruik wordt gemaakt van een set driekleurige ballen, wordt 
de witte bal aangeduid als de ongemerkte bal. 
 
Art. 3 
Bij competitiewedstrijden is de thuisspelende vereniging verplicht de te 
spelen partijen te arbitreren en te schrijven. Bij persoonlijke 
kampioenschappen de leden zelf.  
 
Art. 4 
Voor aanvang van de partij plaatst de arbiter de ballen in de 
aanvangspositie, de rode bal op de bovenacquit, de speelbal van de 
speler die niet de wedstrijd aanvangt op de beneden middenacquit, de 
speelbal van de speler die de partij aanvangt naar diens keuze op een 
van de andere benedenacquit. In de aanvangspositie moet via de rode 
bal worden gespeeld. 
 
Art. 5 
Wanneer de speelbal van de speler die aan de beurt is, vast ligt tegen 
een van de andere ballen, dan wel tegen beiden, heeft de speler het 
recht de ballen door de arbiter in de aanvangspositie te doen plaatsen of 
te spelen van de vrij liggende bal of losse band, dan wel de losse massé 
of piqué te maken. 
 
Art. 6 
Het maken van touché is van kracht zodra de arbiter de ballen op de 
acquits heeft geplaatst. 
 



Art. 7 
Een carambole is ongeldig wanneer: 
1. één of meerdere ballen uit het biljart springen. 
2. de speelbal wordt gestoten alvorens de ballen tot stilstand zijn 

gekomen. 
3. gespeeld wordt met de speelbal van de tegenstander. 
4. tijdens de stoot niet met minstens één voet op de begane grond 

wordt gerust. 
5. wordt gebiljardeerd. Onder biljarderen wordt verstaan dat de 

pomerans nog met de speelbal in aanraking is op het ogenblik dat 
die bal de tweede bal of de band raakt. 

6. één van de ballen wordt aangeraakt met de hand, de keu, een 
kledingstuk of wat dan ook, alsmede het op één der ballen laten 
vallen van enig voorwerp. 

 
Art. 8 
Indien bij libre of extra libre één of meerdere ballen uit het biljart springen, 
worden de ballen in de aanvangspositie op de acquits geplaatst. 
Een bal wordt geacht te zijn uitgesprongen ook wanneer deze de 
bovenband heeft geraakt. Een gemaakte carambole is derhalve ongeldig. 
 
Art. 9 
Wanneer een speler touché maakt door de schuld van anderen, bijv. 
wanneer iemand tegen zijn keu loopt, mag dit niet als fout worden 
aangerekend. 
Zijn de ballen in dit geval verplaatst, dan zal de arbiter de verplaatste bal 
of ballen zo nauwkeurig mogelijk in de vorige positie herstellen. 
 
Art. 10 
Een gemaakte carambole is geldig wanneer de ballen tot stilstand zijn 
gekomen en indien bij het maken daarvan aan de gestelde bepalingen is 
voldaan. 
 
Art. 11 
Bij de teamcompetitie en de persoonlijke kampioenschappen in de 
spelsoort libre worden met een driehoek de verboden zones op de 
speeltafel aangebracht. Binnen de verboden zones gelden de posities 
entré en dedans. 
 
 
 



Art. 12 
Wanneer de twee ballen waarop gecaramboleerd moet worden in de 
verboden zone liggen, dan is de positie entré ontstaan. Wordt in de 
positie entré een geldige carambole gemaakt, zonder dat minstens één 
van de ballen de verboden zone heeft verlaten, dan ontstaat de positie 
dedans. Om in de positie dedans een carambole geldig te doen zijn, 
moet minstens één der ballen de verboden zone hebben verlaten. 
 
Art. 13 
Het is de speler toegestaan tijdens de partij de arbiter te vragen welke 
zijn speelbal is. 
 
Art. 14 
Het is de arbiter uitdrukkelijk verboden een speler opmerkzaam te maken 
op enige fout die deze op het punt staat te begaan bij aanvang van een 
beurt of tijdens een serie. Hij mag de speler zijn speelbal aanwijzen enkel 
wanneer deze dit vraagt. 
 
Art. 15 
Zodra de arbiter constateert dat een fout is gemaakt, moet hij de 
betrokken speler daarop opmerkzaam maken, het doorspelen belette, de 
foutief gemaakte carambole ongeldig verklaren en derhalve niet tellen. 
 
Art. 16 
Indien een speler, die een fout maakt opnieuw stoot voordat de arbiter de 
gelegenheid heeft om hem/haar te verhinderen, zullen de ballen door de 
arbiter zo nauwkeurig mogelijk in hun vorige positie worden hersteld. 
 
Art. 17 
Indien in de eerste stoot van een beurt geen geldige carambole is 
gemaakt, moet de arbiter dat aangeven met de aanduiding 'noteren nul'.  
 
Art. 18 
De arbiter waarschuwt de speler wanneer zijn speelbal vastligt. 
 
Art. 19 
De arbiter maakt de speler die resp. 5 -4 -3 -2 -1 carambole heeft te 
maken voor het winnen of gelijkspelen van zijn partij daarop opmerkzaam 
met de aankondiging; resp.'en nog 5 - 4 - 3 - 2 - 1" 
 
 



Art. 20 
Indien de arbiter een telfout maakt ofwel een foutieve beslissing neemt, 
mag alleen de speler die aan de beurt is hem daarop opmerkzaam 
maken. 
De arbiter mag zich herstellen wanneer hij zich van een gemaakte fout 
kan overtuigen, nimmer mag hij zich door anderen laten beïnvloeden. 
 
Art. 21 
De arbiter leidt met nauwgezette toepassing van de reglementen de 
partij. Hij zal het tellen en alle andere aankondigingen, aanwijzingen en 
opmerkingen doen op duidelijke en luide wijze. 
 
Art. 22 
Iedere speler heeft het recht de tellijst te controleren op eventuele 
telfouten voordat de volgende partij een aanvang heeft genomen. 
Blijkt dat door een foutieve telling de partij niet ten einde was, dan gelden 
de volgende bepalingen: 
1. Wanneer één van beide spelers de partij heeft beëindigd en blijkt 

dat door een foutieve telling niet het vereiste aantal caramboles 
werd behaald, dan moet de speler die aan de beurt was de partij 
hervatten volgens de positie ontstaan bij het vermeende einde 
van de partij. 

2. Wanneer de partij in remise eindigt en blijkt dat niet het vereiste 
aantal caramboles werd behaald door de speler die de partij is 
aangevangen, dan worden de ballen in de aanvangspositie op de 
acquits geplaatst en krijgt de speler alsnog de gelegenheid de 
partij al dan niet in remise te doen eindigen. 

3. Blijkt dat door een foutieve telling meer caramboles zijn behaald 
dan het vereiste aantal, dan wordt geacht dat de partij ten einde 
was in die beurt waarin het vereiste aantal caramboles werd 
behaald. 

 
Art. 23 
Na akkoordtekening van het wedstrijd formulier kan geen aanspraak 
meer worden gemaakt op eventuele fouten. 
 
 
 
 
 
 



Art. 24 
De schrijver is verplicht: 
1. nauwkeurig aantekening te maken van de behaalde caramboles. 
2. iedere beurt de stand van de partij aan te geven op een voor 

iedereen duidelijk zichtbaar geplaatst telbord. 
3. de arbiter opmerkzaam te maken wanneer een speler nog vijf 

caramboles moet behalen voor beëindiging van de partij, met de 
aankondiging 'en nog vijf'. 

 
Art. 25 
In een geval, de arbitrage betreffende, waarin dit reglement niet voorziet, 
beslist de arbiter van de partij. 
 
Art. 26 
Wijzigingen of aanvullingen van het spel- en arbitragereglement kan 
alleen geschieden door de meerderheid van een algemene 
ledenvergadering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPEL- EN ARBITRAGEREGLEMENT DRIEBANDEN 
 
Art. 1 
Bij het driebanden dient de speelbal alvorens deze de derde bal raakt, 
tenminste drie, al dan niet dezelfde, banden te hebben geraakt. 
 
Art. 2 
Raakt de speelbal de derde bal zonder dat daarvoor drie banden zijn 
geraakt, wordt dat als fout aangerekend, aangeduid met : 'geen band, 
één band of twee banden', naar gelang het aantal banden dat de 
speelbal wel heeft geraakt. 
 
Art. 3 
Ligt de speelbal vast tegen één of beide ballen, dan mag de speler 
kiezen uit: 
1. het spelen van een niet losliggende bal of via één of meer banden 

tegen welke de speelbal niet vastligt. 
2. het losspelen van zijn bal door een kopstoot (massé/piqué) 
3. het op de acquits laten plaatsen van zijn speelbal en de daaraan 

vastliggende bal, eventueel alle ballen als de speelbal vastligt 
tegen beide andere ballen, en wel als volgt: 

 - de rode bal op de bovenacquit 
 - de speelbal op de beneden middenacquit 
 - de witte bal op het middenacquit 
Is het voor de vastliggende bal aangewezen acquit versperd, dan wordt 
de bal geplaatst op het acquit aangewezen voor de bal die het 
eerstbedoelde acquit verspert. 
 
Art. 4 
Springen één of meerdere ballen uit het biljart, dan dienen de 
uitgesprongen ballen op de acquits te worden geplaatst zoals in art.3 
voor vastliggende ballen is voorgeschreven. 
 
Art. 5. 
De speler die de partij aanvangt speelt altijd met de ongemerkte bal. 
Wanneer gebruik wordt gemaakt van een set driekleurige ballen, wordt 
de witte kleur aangeduid als de ongemerkte bal. 
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