
 

 

RREEGGLLEEMMEENNTT  PPEERRSSOOOONNLLIIJJKK  KKAAMMPPIIOOEENNSSCCHHAAPP  

VVAANN  DDEE    

BBEEVVEELLAANNDDSSEE  BBIILLJJAARRTTCCOOMMBBIINNAATTIIEE  SSEENNIIOORREENN  

BBBBCCSS  

 

 
HOOFDSTUK I 

 

 
ALGEMEEN 

 

 

 

ARTIKEL 1 

BEGRIPSBEPALINGEN 

 

1. Op dit Wedstrijd Reglement voor het Persoonlijk Kampioenschap, verder aangeduid 

met RPK, zijn de bepalingen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van 

toepassing. 

 

 

 

ARTIKEL 2 

OMSCHRIJVING VAN HET KAMPIOENSCHAP 

 

1. Het bestuur van de BBCS heeft het Persoonlijk Kampioenschap ingesteld, alsmede 

de voorwaarden waaraan ze moet voldoen. 

 

 

 

ARTIKEL 3 

RECHT OP DEELNEMEN AAN WEDSTRIJDEN 

 

       1.   Gerechtigd tot spelen zijn die spelers, welke via het opgave formulier voor deelname 

             zijn opgegeven door een aangesloten vereniging bij de BBCS. Zij dienen lid te zijn 

             van deze vereniging. 

 

 

 
ARTIKEL 4 

BEPALINGEN GELDEND VOOR DIT KAMPIOENSCHAP 

 

1. Het aantal deelnemers aan het Persoonlijk Kampioenschap is onbeperkt. 

2. Het bestuur onder wiens leiding het kampioenschap wordt georganiseerd bepaald op 

welke wijze het kampioenschap zal worden gespeeld. 

 

 

ARTIKEL 5 

ALGEMEEN GEMIDDELDE 

 

1. Het algemeen gemiddelde van een speler wordt officieel vastgesteld aan de hand van 

de resultaten die de betrokken speler in de laatste door hem gespeelde competitie 

heeft behaald. 

2. Nieuwe spelers worden ingedeeld naar de hoogte van hun opgegeven competitiemoyenne. 

Indien dit moyenne in de competitie wordt bijgesteld, zal dit nieuwe moyenne ook bij de 

PK worden gehanteerd. 



 

 

ARTIKEL 6 

VASTSTELLING PARTIJLENGTE 

 

1. Vòòr het begin van iedere wedstrijd wordt aan de hand van de keuzetrekstoot 

bepaald welke speler mag beginnen. 

2. De partij is beëindigd zodra één van de spelers zijn moyenne heeft behaald. 

3. Is dit de speler die de partij heeft geopend dan heeft zijn tegenstander 

nog een nabeurt, zodat de partij in remise kan eindigen. 

 

 

 

 

 

ARTIKEL 7 

PARTIJPUNTEN 

 

       1.   Partijpunten worden toegekend volgens de zgn. Belgische Puntentelling., 

       2.   Indien door overmacht een partij voortijdig moet worden beëindigd, wordt die partij op 

             een later - door de betrokken wedstrijdleiding te bepalen - tijdstip alsnog gespeeld. 

             Is dat niet mogelijk of van geen belang voor de eindklassering dan wordt die speler tot 

             winnaar verklaard en aan hem de partijpunten toegekend, die van het aantal door beide 

             spelers te maken caramboles procentueel de meeste caramboles heeft gemaakt. Is het 

             percentage gemaakte caramboles voor beide spelers gelijk, dan wordt geacht dat de 

             partij is gelijk gespeeld en wordt aan beide spelers één partijpunt toegekend. 

       3.   Indien een deelnemer aan een eindstrijd, door welke reden dan ook, een partij niet wil 

    of kan uitspelen, dan is de wedstrijdleiding van die eindstrijd bevoegd, na verkregen 

     toestemming van het aangewezen lid van het bestuur, die speler het verder spelen te 

     ontzeggen. 

             Valt een deelnemer aan een eindstrijd, door welke reden dan ook uit, dan worden de 

             resultaten in tegen hem gespeelde partijen behaald ongeldig verklaard. 

       4.   Indien een arbiter door het toepassen van een reglementaire bepaling een partij voortijdig 

             moet beëindigen en daarbij één van de spelers tot verliezer moet verklaren, dan worden 

             aan de andere speler van die partij de twee partijpunten toegekend. 

       5   Het overspelen van een niet ten einde gespeelde partij is alleen toegestaan  als buiten de 

             schuld van de spelers (of een van de spelers) een partij vroegtijdig moest worden gestaakt. 

            De wedstrijdleiding dient te beoordelen of van een geval van overmacht sprake is      

            (sluitingstijd lokaal, thermostaat raakt defect en daardoor wordt het biljart te koud,etc) 

            Heeft de ene speler een beurt meer gehad dan de andere en kan de gelijkmakende beurt   

            niet meer worden gebruikt, dan wordt (worden) de in die beurt gemaakte carambole(s) 

            niet in de berekening van het percentage opgenomen. 

       6   Een voortijdig moeten beëindigen kan ook omdat de speler - bijvoorbeeld door onsportief 

            handelen - het verder spelen wordt ontzegd. Weigert een speler verder te spelen, dan is er 

            ook sprake van ontzegging van het recht om verder te spelen, omdat die speler door de 

            arbiter moet worden gemaand door te gaan op straffe van bedoelde ontzegging. 

        7  Formeel heeft alleen een arbiter het recht een speler het verder spelen te ontzeggen. 

            Het logische gevolg hiervan is dat de wedstrijdleider de partij voor die speler als verloren 

            verklaart en de partijpunten aan de andere speler zal toekennen. Heeft het voortijdig beëin- 

            digen van een partij mede tot gevolg dat een speler uit een onderdeel van een kampioenschap 

           wordt gehaald, dan moet weer de bepaling van artikel 3 worden toegepast. 

       8  Aan het eind van her seizoen van de PK wedstrijden speler de winnaars van elke poule tegen 

elkaar in een finale. Hat aantal te maken caramboles is gelijk aan het aantal caramboles dat in de 

voorwedstrijden moet worden gemaakt. 

 

 

 

ARTIKEL 8 

SAMENSTELLING KLASSEMENT 

 

            Voor alle kampioenschappen is het volgende van toepassing. 

       1.   Er worden partijpunten toegekend volgens PK artikel 7. 



 

 

       2.   De volgorde wordt bepaald door: 

             a. aantal behaalde partijpunten; 

             b. percentage gemaakte aantal caramboles t.o.v. te maken aantal caramboles; 

             c. percentage van het gespeelde moyenne. 

       3.   Indien een districtskampioenschap overeenkomstig artikel 9201 lid 4 wordt  

             georganiseerd, is  de volgorde: 

             a. de spelers worden gerangschikt aan de hand van de door hen behaalde partijpunten. 

                 De speler met de meeste partijpunten als nummer 1, de speler met de op een na 

                 meeste partijpunten als nummer 2, enzovoort; 

             b. de spelers met een gelijk aantal partijpunten worden gerangschikt in volgorde van het 

                 behaalde algemeen gemiddelde, dat zonodig in meer dan drie decimalen wordt 

                 berekend; 

             c. de spelers waarvoor ingevolge het bepaalde in a en b geen beslissing is bereikt 

                 worden gerangschikt volgens de hoogste particulier gemiddelden; 

             d. de spelers voor wie ingevolge het bepaalde onder a, b en c geen beslissing is bereikt 

                 worden gerangschikt naar de hoogste series. 

 

 

 

 

ARTIKEL 9 

INSCHRIJVING;INSCHRIJFGELD 

 

1. Het bestuur onder wiens verantwoordelijkheid het kampioenschap wordt georganiseerd, 

Stelt regels vast met betrekking tot de inschrijving, alsmede de hoogte van het inschrijfgeld. 

 

 

 

ARTIKEL 10 

LOCATIE 

 

       1.   De plaats waar de PK-wedstrijden plaats vinden is in principe de locatie van de 

             verenigingen waarvan spelers deelnemen aan dit PK.  

       2.   Daarnaast kunnen ook verenigingen waarvan geen spelers deelnemen hun lokaliteit 

            beschikbaar stellen  voor dit toernooi indien zij dit wensen! 

 

 

 

HOOFDSTUK II 
 

 

 

SLOTBEPALINGEN 

 

 

 

 

ARTIKEL 11 

ONVOORZIENE GEVALLEN 

 

       1.   In gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, is het Competitiereglement Libre van de     

……….BBCS van toepassing, c.q. beslist het bestuur van de BBCS. 

       2.   Indien een wedstrijdleiding door tijdgebrek of andere omstandigheden gedwongen, 

             zonder voorafgaande toestemming in een niet voorzien geval zelfstandig moet 

             handelen,is zij verplicht het bestuur direct daarvan in kennis te stellen. 

 

ARTIKEL 12 

INWERKINGTREDING VAN DIT REGLEMENT; WIJZIGINGEN 

 

       1.   Wijzigingen op dit reglement treden in werking op de daarbij bekend te maken datum en 



 

 

             nadat deze wijzigingen in de "Officiële KNBB mededelingen" zijn gepubliceerd. Het op 

             deze wijze bekendmaken is niet noodzakelijk als een wijziging wordt opgenomen in een 

             nieuw WRR of een officieel wijzigingsblad op het WRR. 

       2.   Eerder uitgegeven wedstrijdreglementen recreanten, alsmede de wijzigingen daarop zijn 

             door de inwerkingtreding van dit WRR ongeldig geworden. 

 

 

 

Gewijzigd vastgesteld in de algemene ledenvergadering van  7 juli 2017. 

 

 

     De Voorzitter, 

 

 

     P.N. Oom. 

 

 

     De Secretaris, 

 

 

     A.C. Schuit. 


