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Officiële Mededelingen KNBB vereniging Carambole voor het seizoen 2016/2017 
 
Reiskosten 
Daar waar van toepassing worden aan arbiters en jeugdspelers de reiskosten uitbetaald op basis van af te 
leggen kilometers volgens de ANWB routeplanner.  
 

 Arbitrage vanuit het buitenland >>> reisvergoeding vanaf grensplaats  

 Alleen jeugdspelers ontvangen een tegemoetkoming in de reiskosten van € 0.19 per km op basis van 
2x een enkele reis ongeacht aantal speeldagen 

 Arbiters woonachtig op een afstand van meer dan 50 km van het speellokaal ontvangen reiskosten van 
€ 0.19 per km op basis van 2x een enkele reis, verblijfkosten van € 25,- per speeldag en € 70,- per over-
nachting.  

 Arbiters woonachtig op een afstand van 50 km of minder van het speellokaal ontvangen reiskosten van 
€ 0.19 per km op basis van 2x een enkele reis per speeldag en verblijfkosten van € 25,- per speeldag 

 Arbiter beoordelaars ontvangen reiskosten van € 0.19 per km op basis van 2x een enkele reis en ver-
blijfkosten van € 25,- per speeldag 
 

Evenementen waarvoor de Commissie Arbiters arbiters aanwijst 
1.    Wereldkampioenschappen senioren en junioren  12.  NK driebanden groot 1e klasse 
2.    Europese kampioenschappen senioren en junioren  13.  NK driebanden groot 2e klasse 
3.    Grand Dutch Biljart Event  14.  NK libre klein overgangsklasse 
4.    NK libre groot 1e klasse  15.  NK libre klein topklasse 
5.    NK libre groot ereklasse  16.  NK bandstoten klein 1e klasse 
6.    NK libre groot / 47/2 junioren  17.  NK driebanden klein extra klasse 
7.    NK bandstoten groot 1e klasse  18.  NK kader 38/2 2e klasse 
8.    NK bandstoten groot ereklasse  19.  NK ankerkader 38/2 1e klasse 
9.    NK ankerkader 47/2 1e klasse  20.  NK ankerkader 57/2 1e klasse 
10.  NK ankerkader 47/2 ereklasse  21.  NK ankerkader 57/2 hoofdklasse 
11.  NK ankerkader 71/2 ereklasse  22.  Finale kadercompetitie * 

 
* Voor de finale kadercompetitie worden door de Commissie Arbiters tien arbiters uitgenodigd.  
Voor de halve finales kadercompetitie zijn de deelnemende teams elk verplicht gesteld voor een (gekwalifi-
ceerde) arbiter zorg te dragen. Elke organisatie dient dit aan te vullen met vier (gekwalificeerde) arbiters.  
Arbiters voor het NK Dames Driebanden Klein zullen door de KVC worden aangewezen. 
 
Aanwijzing arbiters voor de overige kampioenschappen en daarbij uit te betalen reis- en verblijfkosten 
Voor alle overige eindstrijden van een nationaal kampioenschap worden de arbiters aangewezen door het 
district waaronder de organiserende vereniging ressorteert. Deze wedstrijden moeten door minimaal district 
arbiters worden gearbitreerd. De organiserende vereniging dient daartoe contact op te nemen met het des-
betreffende districtsbestuur. Voor de reis- en verblijfkosten van de arbiters ontvangt het district een vergoe-
ding van € 210,00 voor driedaagse kampioenschappen en € 140,00 voor tweedaagse kampioenschappen. Het 
district dient voor de afdracht van deze gelden aan de door haar aangewezen arbiters te zorgen.  
 
Voor de eindstrijden voor PK’s dag competities wordt door de KNBB een bijdrage geleverd in arbitragekosten 
en de kosten van lunch voor de spelers en arbiters. De hoogte van deze bedragen zijn afhankelijk van het 
aantal te spelen klassen in de betreffende eindstrijd, € 370,- voor 3 klassen en € 250,- voor 2 klassen per 
eindstrijd. 
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Subsidies organisatie van een nationaal kampioenschap 
Aan de organisatoren van een nationaal kampioenschap wordt een subsidie uitbetaald:  
- voor een seniorenkampioenschap (over drie dagen) € 120,00. 
- voor een jeugdkampioenschap (over twee dagen) € 85,00. 
Deze subsidies worden in het voorschot meegenomen en aan de organisatie uitbetaald. 
 
Voorgeschreven biljartballen 
Klassieke spelsoorten klein biljart Super Aramith Standard, Deluxe en Tournament 
Klassieke spelsoorten matchtafel Super Aramith Standard en Deluxe 
Klassieke spelsoorten internationaal Super Aramith Tournament en Deluxe 
Driebanden Super Aramith Standard, Deluxe, Tournament, Pro Cup en Pro 
 Cup Prestige 
Biljart Artistiek Super Aramith Demonstration 
 
Voorgeschreven lakens 
Bij de Grand Dutch, Masters Artistiek, NK’s Ere- en Eerste Klasse zijn de lakens Iwan Simonis rapide 300 
verplicht.  
Voor alle andere toernooien en competities mag gekozen worden uit de volgende merken: 
• Iwan Simonis • Gorina Granito • Buffalo Royal Plus • Royal Pro • Dutch Premium Comfort 
 
Hoogte inschrijfgeld 
Zoals opgenomen in het WR artikel 6025 lid 2 stelt het bestuur van de sectie Carambole jaarlijks de hoogte 
vast van het inschrijfgeld voor niet imperatieve persoonlijke nationale kampioenschappen en diverse com-
petities. 
 
Voor seizoen 2016/2017 zijn de volgende bedragen vastgesteld: 

- inschrijfgeld voor de niet-imperatieve kampioenschappen op 2.30  €    19,00 
- inschrijfgeld voor de niet-imperatieve kampioenschappen op 2.85  €    20,00 
- inschrijfgeld voor een team in de kadercompetitie    €  105,00 
- inschrijfgeld voor een team in de topteamcompetitie              €  150,00 
- inschrijfgeld voor een team in de bekercompetitie    €    20,00 
- inschrijfgeld PK jeugd imperatief wordt per district geregeld 
- inschrijfgeld PK jeugd NIET-imperatief (nationaal)     €      8,00 
- inschrijfgeld Topteamcompetitie jeugd (nationaal)    €    25,00 

 
De inschrijfgelden voor deelname met een of meerdere teams aan de diverse overige Landscompetities zijn 
komen te vervallen. Ter compensatie zijn de kosten voor het organiseren van Gewestelijke finales, Persoon-
lijke Kampioenschappen en Teamcompetities, voor rekening van het desbetreffende district. 
 
Heffingen  

- niet correct afmelden van een geaccepteerde inschrijving (1e keer)   €   50,00 
- niet correct afmelden van een geaccepteerde inschrijving (2e keer)              €  150,00 
- niet correct afmelden van een geaccepteerde inschrijving (3e keer) > uitsluiting voor het spelen van 

PK wedstrijden van het lopende seizoen en het volgende seizoen 
- niet afmaken van een begonnen evenement maximaal 20x de bondscontributie, afhankelijk van de 

gevolgen voor de wedstrijdleiding en overige spelers. 
 
Volgens artikel 5, lid 3, van de Statuten KNBB vereniging Carambole is een lid verplicht zijn financiële ver-
plichtingen op de door de Sectievereniging aangegeven datum (vervaldatum) te voldoen. Indien het lid een 
maand na de vervaldatum niet geheel aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan, is hij vanaf die datum 
zonder recht van beroep uitgesloten van deelname aan de activiteiten van de Sectievereniging totdat hij 
geheel aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan. Gedurende die periode kan het lid in de Sectievere-
niging geen rechten uitoefenen en blijft het verplicht te voldoen aan alle verplichtingen welke uit het lid-
maatschap voortvloeien. 
Namens het bestuur van KNBB vereniging Carambole.   28 juli 2016 


