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HOOFDSTUK 1: Algemeen 
art. 1.01: Uitnodiging 
 Hartelijk dank voor het inschrijven voor en/of de toezegging van uw medewerking aan dit eerste NK 
 Driebanden-klein voor dames seizoen 2016-2017. 
 Omdat dit een geheel nieuw kampioenschap is, ziet deze uitnodiging er anders uit dan u gewend bent. 

 Naast de toernooi-inrichting treft u in dit schrijven ook het volledige reglement aan. 
 
 Het toernooi wordt gepeeld van 10 t/m 12 maart 2017 bij: 

 
 Biljart vereniging De Jol          Wedstrijdleiding: 

Het Schouwspel               Alex ter Weele (06 – 14 40 65 49)    tevens official KVC 

Schouw 45 – 03              Frans van Doorn (06 – 24 71 86 91)  voorzitter b.v. de Jol 
8232 AZ   Lelystad                  zeer aangename prijzen voor hapjes en drankjes. 
Tel: 0320 -233850                  zeer ruime parkeergelegenheid aanwezig. 

 
 Alle drie de dagen beginnen de wedstrijden om 11.00uur.  

 Op vrijdag 10 maart worden speelsters en arbiters verwacht om uiterlijk 10.30uur, waarna 10 
 minuten later de finale wordt  geopend en de poules worden geloot. Er is op voorhand geen geplaatste 
 speelster, dus het betreft een open loting. 

 
 Direct na de loting/opening beginnen de eerste partijen volgens het speelschema (zie hoofdstuk 5). De 
 poulewedstrijden worden achter elkaar afgewerkt, hetgeen betekent dat er tussen de partijen geen 

 pauze zal zijn.  
 
 Indien u zich onverhoopt moet afmelden voor deze finale wil ik u vragen dit onmiddellijk te melden via 

 mail aan: alex@stealx.nl 
 
 Voor dit kampioenschap zijn de volgende arbiters uitgenodigd: 

 Bea Stitselaar (mentor) Nijkerkerveen        Wybe Stitselaar (mentor) Nijkerkerveen 
Willem Hofman      Klarenbeek          Ad Broekman        Raalte 

Benny Beek        Grootebroek         Hans Berkhout       Wervershoof 
Anita Koopman      Maarssen           Adrie Koopman       Maarssen         

 

 De overige arbiters, en de schrijvers zullen verzorgd worden door biljart vereniging de Jol.  
 
 Met het Apollo Hotel Lelystad City Centre op ongeveer 1,5 km afstand van de speelzaal, is 

 overeengekomen dat deelneemsters die dit wensen tegen een gereduceerd tarief kunnen overnachten. 
 U dient zelf een kamer te boeken en kunt dit doen via mail o.v.v. code 0903STE. 
 Prijs per overnachting is: 

 2-persoons kamer € 89,-- incl. ontbijt  (normaal € 110,--!) 
 1-persoons kamer € 79,-- incl. ontbijt 

 Vraag altijd om een reserveringsbevestiging! 

 
 Gegevens Hotel: 

 Apollo Hotel 

Agoraweg 11 
8224 BZ   Lelystad 

tel: 0320 – 242 444 
mail: info.lelystad@apollohotelsresorts.com  

 

 

mailto:alex@stealx.nl
mailto:info.lelystad@apollohotelsresorts.com
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art. 1.02: Begripsbepalingen 
 Kampioenschap  Het NK Driebanden-klein voor dames. 
 Organisatie    Het bestuur van de KNBB Vereniging Carambole (hierna te noemen: KVC) en/of 

           Biljart Vereniging de Jol. 
 Website:      De website van de KNBB (KVC) voor raadpleging van algemene informatie  

           (www.knbbcarambole.nl). 
 ISR:         Stichting Instituut Sportrechtspraak 

 

art. 1.03: Toepasselijkheid 
 Het reglement van dit kampioenschap treedt in werking per 1 oktober 2016. 
 Naast dit reglement zijn eveneens de volgende reglementen van toepassing: 

 het Dopingreglement van de ISR; 
 het Spel- en Arbitragereglement van de KNBB. 

 Beide reglementen zijn te downloaden op de website van de KVC. 

 De organisatie is bevoegd tot het uitbrengen van supplementen op dit reglement, met kennisgeving 
 daarvan: 

 op de website van de KVC; 

 d.m.v. het uitbrengen van een nieuwsbrief of via e-mail; 
  in de briefing, voorafgaande aan de opening van het kampioenschap. 

HOOFDSTUK 2: Kampioenschap 
art. 2.01: Speelschema 
 Afhankelijk van het aantal inschrijvingen en de beschikbare tijd kan ter beoordeling van de organisatie 

 het kampioenschap zijn opgebouwd uit: 
 een rechtstreeks hoofdtoernooi bestaande uit één poule; 
 een hoofdtoernooi bestaande uit meerdere knock-out fasen, al dan niet vooraf gegaan door 

     poulewedstrijden. 
 Ten behoeve van een optimaal speelschema kunnen eveneens ter beoordeling speelsters worden 
 gevrijwaard van het spelen van kwalificatiewedstrijden, dan wel rechtstreeks geplaatst worden in een 

 knock-out fase. 
 Een eventuele titelverdedigster is niet zonder meer gevrijwaard van het spelen van 
 kwalificatiewedstrijden. 

 Gelijktijdig met het versturen van de uitnodigingen zal het door de organisatie vastgestelde speelschema 
 en de  poule-indeling(en) worden meegestuurd. 
 

art. 2.02: Speelsysteem 
 Deelneemsters worden tijdens de opening via loting verdeeld over 8 poules. In alle poules wordt 

 gespeeld  volgens het model (speelrooster) voor 4 wedstrijden, dat wordt gebruikt bij de nationale 
 voorwedstrijden PK en waarbij remisepartijen mogelijk zijn. De beste 4 speelsters van een poule-
 eindstand plaatsen zich voor de knock-out fase. 

 De eindstand in een poule wordt opgemaakt op basis van de volgende criteria (achtereenvolgens van 
 hoog naar laag): 
 

 totaal behaald aantal wedstrijdpunten; 
 behaald algemeen moyenne; 
 particulier moyenne; 

 hoogste serie; 
 hoogste steunserie(s). 

 

  Wanneer na de poulefase wordt gesproken over de winnares van een partij, is dit in het geval van een       
 remisepartij de winnares van de aansluitend te nemen penalty’s. 

http://www.knbbcarambole.nl/
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art. 2.03: Partijlengten 
 Het aantal te maken caramboles voor het kampioenschap is als volgt vastgesteld: 

 Poulewedstrijden:  20 caramboles; 

 Laatste 32:      25 caramboles; 
 Laatste 16:      27 caramboles; 

 Vanaf laatste 8:    30 caramboles. 
 Nog voor het bereiken van het aantal te maken caramboles kan een partij beëindigd worden door het 
 bereiken van een beurtenlimiet. 

 Inspelen: 3 minuten + acquit 
 Pauze op de helft van caramboles of beurten: 5 minuten 

 

art. 2.04: Beurtenlimiet 
 Voor alle partijen tot aan de halve finale van het kampioenschap geldt een beurtenlimiet van 2x het 
 aantal te  maken caramboles. Bij het bereiken van de beurtenlimiet worden voor de speelster met de 

 gelijkmakende beurt de ballen in de beginpositie geplaatst (acquit). 
 Alleen de halve- en finalepartijen kennen geen beurtenlimiet. 
 

art. 2.05: Knock-out fase (KO-fase) 
 Na de poulefase wordt een ranglijst opgemaakt van alle 4 hoogst geëindigde speelsters per poule op 

 basis van behaald moyenne. Indien dit gelijk is wordt achtereenvolgens gekeken naar het aantal 
 behaalde wedstrijdpunten,  particulier moyenne, hoogste serie, hoogste steunserie enz. 
  Nummer 1 speelt vervolgens tegen de nummer 32, 2 tegen 31 enz., t/m 16-17 in de eerste KO-fase. 

  Tijdens de tweede KO-fase spelen de winnaressen van eerst- en laatstgenoemde partijen tegen elkaar,          

 enz. (zie art. 5.05) 

   

art. 2.06: Eindstand 
 De eindstand wordt achtereenvolgens opgemaakt op basis van de volgende criteria: 

 aantal gespeelde partijen (waarbij de winnaar van de finale natuurlijk voor de verliezer gaat); 
 daarna als vermeld bij art. 2.02 

 Ten behoeve van publicatie worden spelers In de eindrangschikking alleen genoemd met plaatsnummer, 
 naam, moyenne en hoogste serie. 
 

HOOFDSTUK 3: Wedstrijden 
art. 3.01: Aanwezigheid 
 Speelsters en arbiters dienen ten minste een kwartier vóór het vastgestelde of aangegeven 

 aanvangstijdstip van hun wedstrijd speelklaar in het speellokaal aanwezig te zijn. 
 

NB:  Omdat de poulewedstrijden aaneengesloten worden afgewerkt, kan het voorkomen dat het      
 daadwerkelijke aanvangstijdstip eerder valt dan het aangegeven tijdstip. Speelsters zijn hiervoor zelf 
 verantwoordelijk. Van aangegeven tijdstippen tijdens de KO-fase zal niet worden afgeweken, tenzij na 

 overleg anders wordt besloten. 
 

art. 3.02: Reservespeelster 
 Indien een speelster 15 minuten voor het aanvangstijdstip van haar eerste wedstrijd niet correct 
 gekleed aanwezig is, is de toernooileiding bevoegd tot het inzetten van een reservespeelster. 
 Reservespeelsters nemen altijd de plaats in van de speelster die zij vervangen. 

 Indien geen reservespeelster kan worden ingezet, ontvangt de tegenstander een bye. 
 
NB: Na de poulefase is de hoogstgeplaatste nr.5 (volgens art.2.02) eerste reserve voor de KO-fase, enz. 
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art. 3.03: Bye 
 Indien een speelster 15 minuten voor het aanvangstijdstip van haar wedstrijd niet correct gekleed 
 aanwezig is en, in geval van een eerste wedstrijd, geen reservespeelster kan worden ingezet, wordt 

 haar tegenstandster tot winnares verklaard en ontvangt deze 2 wedstrijdpunten. 
 Doet zich dit voor in een knock-out fase, dan gaat de tegenstandster door naar de volgende ronde. 

 Mocht een speelster door overmacht te laat verschijnen, dan behoudt de toernooileiding zich het recht 
 voor om het speelschema te wijzigen. 
 

art. 3.04: Kledingvoorschriften 
 Deelneemsters dienen tijdens dit kampioenschap gekleed te gaan in hun normale verenigingstenue, met 
 inachtneming van de geldende regels betreffende kleding. 

 

art. 3.05: Reclame-uitingen 
 Naar keuze mag op het verenigingstenue de naam van de vereniging en/of sponsor aangebracht zijn. 

 De deelneemsters kunnen verplicht worden tot het dragen van een sticker van een door de 
 toernooileiding aangegeven sponsor. Deze stickers zullen door de toernooileiding worden verstrekt. 

 

art. 3.06: Arbitrage 
 De arbitrage geschiedt conform het spel- en arbitragereglement van de KNBB. 

 Dit reglement is in te zien en te downloaden op de website van de KNBB (www.knbbcarambole.nl). 
 

art. 3.07: Tijdklok 
 Tijdens dit kampioenschap zal geen gebruik worden gemaakt van een tijdklok. Een speelster wordt wel 
 geacht uiterlijk binnen een minuut haar stootbeeld uit te voeren, en kan door de arbitrage 
 gewaarschuwd worden wanneer deze tijd wordt overschreden. Ook de schrijver van dienst mag dit 

 constateren. 
 Bij een tweede waarschuwing in een partij wordt zij onmiddellijk afgeteld, waarna de ballen in de 

 beginpositie (acquit) worden geplaatst en haar tegenstandster aan de beurt is. 
 

art. 3.08: Time outs 
 Time-outs zijn tijdens dit kampioenschap niet van toepassing. 

 
art. 3.09: Penalty's 
 In geval van een remisepartij tijdens de knock-out fase, vindt aansluitend het nemen van penalty's 
 plaats. 

 De speelster die van acquit de meeste caramboles weet te maken in één beurt, wordt uitgeroepen tot 
 winnares van de partij. De speelster die de partij is begonnen, begint ook met de penalty's, met behoud 
 van dezelfde speelbal. 

 Indien geen winnares kan worden aangewezen na een gespeelde beurt, herhaalt het proces zich in 
 dezelfde volgorde totdat wel een winnares kan worden aangewezen 
 De tijdens de penalty’s gescoorde carambole(s) worden voor de berekening van het moyenne buiten 

 beschouwing gelaten. 
 

 

 
 

 
 
 

http://www.knbbcarambole.nl/
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art. 3.10: Verbodsregels 
 Het gebruik van alcoholische dranken tijdens en (vlak) voor de wedstrijden is verboden voor 

speelsters, arbiters en schrijvers, en zien arbiters en toernooileiding toe op handhaving hiervan; 

 Anders dan in de pauze van een partij en in een daarvoor aangewezen ruimte, is roken tijdens de 
partijen verboden; 

 De biljartsport is onderhevig aan het Dopingreglement van de ISR; 
 Dit reglement is in te zien en te downloaden op de website van de KVC; 
 Het gebruik van op de dopinglijst vermeldde middelen is verboden; 

 Het gebruik van (smart)telefoons tijdens de partijen is verboden;  
 Aanwezigen in de biljartzaal dienen hun (smart)telefoons tijdens de wedstrijden te allen tijde op 

“stil” te zetten. 

 

HOOFDSTUK 4: Overige bepalingen 
art. 4.01: Speelmaterialen 
 Voor dit kampioenschap zijn door het sectiebestuur de volgende speelmaterialen goedgekeurd dan 
 wel verplicht gesteld i.v.m. verleende exclusiviteit: 

 
 Biljartlakens 

 Iwan Simonis - Rapide 300 

 Biljartballen 
 Saluc - Super Aramith Pro Cup  

 Verder dient er gespeeld te worden op, 

 voldoende verwarmde biljarttafels (2.30 x 1.15 cm.) en 
 met een verlichtingssterkte van ongeveer 560 lux. 

 

art. 4.02: Klachtenprocedure 
 Voor klachten dient men zich te wenden tot de toernooileiding. 

 

art. 4.03: Slotbepaling 
 Daar waarin dit reglement niet voorziet, onduidelijkheid vertoont, dan wel t.b.v. een sportief verloop 

 van het kampioenschap dit noodzakelijk wordt geacht, beslist de toernooileiding en is haar uitspraak 
 bindend. 
 In geval van strijdigheid prevaleert het Nederlands recht. 

 

 
 

 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_vZLajMHPAhXBWxQKHaecAzQQjRwIBw&url=http://www.knbb.nl/&bvm=bv.134495766,d.d24&psig=AFQjCNFMAsZtg37Uln4O7P9uvvlqskNUEw&ust=1475668760885343
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HOOFDSTUK 5: Toernooi-inrichting 
art. 5.01: Deelneemsters  
In volgorde van aanmelding: 

Naam: Woonplaats: 
E.G. van Tol (Els) NIEUW-VENNEP 

S. Eckel (Sylvia) HANSWEERT 

J. Kwast (Janet) HARLINGEN 

C.M.R. Arntz (Chantal) SUSTEREN 

G. Geelen (Gerrie) KRIMPEN A/D IJSSEL 

J. Breur (Joke) TERNEUZEN 

P. Lips-Versluis (Petra) DE KWAKEL 

A. Groenewoud (Anneke) LELYSTAD 

L. Schilder-van Dansik (Loes) LISSE 

C.C.D.P. van Peer (Cynthia) OUD GASTEL 

D. Werdekker (Daisy) TILBURG 

M. Pruim - Emmens (Mirjam) ALMELO 

B. Duhn (Brigitte) NORDHORN (DUITSLAND) 

P. Gerritsen (Pauline) ALMELO 

I. Kooistra (Ineke) AMSTERDAM 

J.M. Horneman (Janneke) AMSTERDAM 

M. van Exter (Monique) LELYSTAD 

N.D.G. Damen (Natasja) HAAKSBERGEN 

J.W. Verkerk-Heikoop (Janine) STOLWIJK 

F. van Yperen (Francine) STANDDAARBUITEN 

M.A. Wilkowski (Monique) SINT MICHIELSGESTEL 

A.C. Seves (Chantal) NIJKERK GLD 

H. Koelink (Helen) ZEIST 

C. van der Linden (Conny) VLAARDINGEN 

A. Jutte (Anoek) NIEUWEGEIN 

G. Wierstra Van Middendorp (Gerrie) VOORTHUIZEN 

J. Beekink (Joyce) ZEIST 

C. van den Eijnden (Cora) VIANEN 

A.J.M. Hultermans (Hanny) DONGEN 

G.A.T.M. Berry (Graddie) DORDRECHT 

P.M.N. Pot (Petra) GROENLO 

M. de Jong (Maartje) SCHOONHOVEN 

M. van Riel - De Graaff (Marlous) RIJEN 

J.J. Klunder (Joyce) ZWOLLE 

N. Kuindersma (Nynke) HEERENVEEN 

A. Verbogt (Anja) DONGEN 

M. Nauta-van Den Brul (Margreet) HILVERSUM 

J.C. van Hummel (Jetty) DUIVEN 

A. Addicks (Lia) EINDHOVEN 

G.G. van Velzen (Georgina) LEUSDEN 

M. Stroomer (Marja) GROOTEBROEK 

B. Dekker-Boon (Bets) BOVENKARSPEL 

M. van den Akker (Margriet) KAMPEN 

S. Bakker (Sabine) GROOTEBROEK 

A.C. Sprenkels (Dineke) EMMELOORD 

H. van Kempen-van Sliedregt (Helen) LELYSTAD 

M.K. Schotkamp (Margriet) DEDEMSVAART 

H. Evenhuis (Harmie) APPINGEDAM 
A. Hofman-Manrique  (Andrea)            DEN HAAG 
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art. 5.02: Poule-indeling 
 Tijdens de opening worden de deelneemsters op volgorde van inschrijving gevraagd een lot te trekken 
 dat hun positie in de poulefase bepaald. Er zijn geen geplaatste speelsters. 

 
 
art. 5.03: Schema te spelen poulewedstrijden 
 Te spelen partijen in de diverse poules op volgorde (zie ook art. 5.04). 
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art. 5.04: Toernooischema 
 Tijdschema voor het gehele toernooi. Tijden in de poulefase kunnen afwijken. Telkens zijn voor elke 
 poule 3 tafels beschikbaar. 
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art. 5.05: Overzicht/Brackett speelschema KO-fase 
Hieronder het speelschema tijdens de KO-fase. De getallen corresponderen met die in het schema op de 
vorige pagina. 
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art. 5.06: 
Kaarten 
 Hiernaast een 
 kaart van dat 
 deel in Lelystad 

 waar de 
 speelzaal en het 
 hotel zich 

 bevinden met in 
 het kader een 
 overzichtskaart. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


