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HOOFDSTUK 1. LIDMAATSCHAP EN DEELNAME 

 

ARTIKEL 1.1. SPELERS LIDMAATSCHAP KNBB 

Lid worden van de KNBB geschiedt door het invullen van het aanmeldformulier. Op dit 
aanmeldformulier worden tevens de secties ingevuld waarin men actief wil zijn. Het 
aanmeldformulier (lid worden)en de hoogte van de bondscontributie zijn terug te vinden op de 
website van de KNBB (www.knbb.nl). Ieder seizoen loopt van 01-08 t/m 31-07 van het daarop 
volgende jaar. Schrijft men gedurende het lopende seizoen in tussen 01-08 en 30-04 van het 
daarop volgende jaar dan wordt er voor dat seizoen contributie geheven. Schrijft men in tussen 
01-05 en 31-07 van het lopende seizoen dan wordt er pas contributie geheven voor het daarop 
volgende seizoen. De contributies worden jaarlijks op de algemene najaarsvergadering van de 
KNBB vastgesteld. Het lidmaatschap loopt gelijk met het seizoen. Het lidmaatschap wordt 
stilzwijgend verlengd. Opzegging dient voor 30-06 van het lopend jaar te geschieden 
via mijn.knbb.nl of via een brief aan de KNBB, of als beschreven in art.8 van de statuten van de 
KNBB. 

De KNBB sectie Snooker kent de volgende leden: 

Categorie Omschrijving 
Junioren Leden Leden jonger dan 21 jaar aan het einde van het 

jaar voorafgaand aan het evenement. 
Dames Leden Leden van het vrouwelijke geslacht. 
Senioren Leden Leden van 40 jaar of ouder bij de aanvang van 

het evenement waaraan deelgenomen wordt. 
Overige Leden Leden die niet onder 1 of meer van 

voornoemde categorieën vallen. 
 

ARTIKEL 1.2. VERPLICHTINGEN 

Leden van de KNBB sectie Snooker dienen zich te houden aan:  

Statuten en Algemeen reglement van de KNBB;  

Seciereglementen betreffende de sectie Snooker;  

Het Arbitragereglement;  

Tuchtreglement ISR;  

http://www.knbb.nl/
http://mijn.knbb.nl/


De W(orld) A(nti) D(oping) C(ode);  

Dopingreglement ISR. 

ARTIKEL 1.3. DEELNAME 

 Leden van de KNBB die deelnemen aan evenementen, vallende onder de 
verantwoordelijkheid van de KNBB, dienen zich te kunnen legitimeren. 

 Indien een lid van de KNBB voor aanvang van het seizoen nog een opgelegde boete en/of een 
contributieschuld heeft openstaan bij de KNBB dan wordt hij/zij uitgesloten van deelname 
aan door de KNBB Sectie Snooker georganiseerde evenementen. 

ARTIKEL 1.4. SPELREGELS 

Alle evenementen, georganiseerd vanuit de KNBB sectie Snooker, worden gespeeld volgens de 
regels van de “International Billiards & Snooker Federation” (IBSF). Meer informatie over de 
IBSF is te vinden op www.ibsf.info. 

 

HOOFDSTUK 2. ZAALHOUDERS 

 

ARTIKEL 2.1. ZAALHOUDERS 

De KNBB sectie Snooker zal de belangen van zaalhouders, zoveel als mogelijk is, behartigen. 

 

ARTIKEL 2.2. INSCHRIJVING TOERNOOIEN. 

Voorafgaand aan het seizoen zal de KNBB sectie Snooker een lijst met evenementen verstrekken 
waarop zaalhouders/verenigingen of andere rechtspersonen kunnen inschrijven. Bij meerdere 
inschrijvingen, en gebleken geschiktheid van de zaal, zal bij toekenning gekeken worden naar 
regionale spreiding. 

 

ARTIKEL 2.3. ERKENNING EN BESCHERMING VAN EEN TOERNOOI. 

Een door de KNBB sectie Snooker erkend toernooi wordt als beschermd beschouwd en als 
zodanig op de kalender geplaatst. De kalender wordt geplaatst op de site van de KNBB 
(www.knbb.nl). 

 

 

http://www.ibsf.info/
http://www.knbb.nl/


ARTIKEL 2.4. ZAALHOUDERSOVEREENKOMST. 

Tussen zaalhouders, die een door de KNBB sectie snooker erkend toernooi organiseren, en de 
KNBB sectie Snooker zal een overeenkomst worden afgesloten. Daarin worden afspraken 
gemaakt waaraan beide partijen zich conformeren. 

 

HOOFSTUK 3. KLEDINGVOORSCHRIFTEN 

 

ARTIKEL 3.1. KLEDINGVOORSCHRIFTEN. 

Categorie Omschrijving 
Kledingcode A  Nette pantalon (bij voorkeur donker van 

kleur, geen spijkerbroek), nette schoenen ( 
geen gympen) en donkere sokken. 

 Voor dames geldt dat ook een lange 
donkere rok gedragen mag worden i.p.v. 
een pantalon. 

 Overhemd met lange mouwen 
(manchetten dienen dicht te zitten) met 
stropdas of strikje. 

 Een vestje (vestje dient dicht te zitten). 
Kledingcode B  Is gelijk aan Kledingcode A met als enig 

verschil dat een strikje of stropdas niet 
verplicht is gesteld en alleen het bovenste 
knoopje van het overhemd los mag zijn. 

Kledingcode C  Nette pantalon (bij voorkeur donker van 
kleur, geen spijkerbroek), nette schoenen ( 
geen gympen) en donkere sokken. 

 Poloshirt (met kraag) of een overhemd 
met lange of korte mouwen. 

 Voor dames geldt dat ook een lange 
donkere rok gedragen mag worden i.p.v. 
een pantalon en in plaats van een 
overhemd of poloshirt mag eventueel een 
blouse over of in de broek/rok gedragen 
worden. 

 

 

ARTIKEL 3.2. RECLAME UITINGEN. 

 Van eventueel te dragen reclameaanduiding mogen geen nadelige invloeden en/of 
onaanvaardbare omstandigheden voor de KNBB en de sectie Snooker ontstaan, dit is ter 
beoordeling van het desbetreffende bestuur en/of wedstrijdleiding. 

 De KNBB sectie Snooker heeft het recht om de deelnemers te verplichten mouwreclame te 
dragen. Deze mouwreclame is maximaal 75 cm² en moet worden gedragen op de voorarm 



ca. 5 cm. boven de elleboog. Bij toernooien waaraan Tv-uitzendingen verbonden zijn mogen 
reclameaanduidingen maximaal 75 cm² per stuk zijn, te dragen op linker- of rechterborst of 
op één of beide mouwen. Een deelnemer mag in totaal niet meer dan 300 cm² reclame 
dragen. 

 

HOOFDSTUK 4. VERBODEN MIDDELEN 

 

ARTIKEL 4.1. DOPINGREGLEMENT. 

Het dopingreglement is in te zien via www.knbb.nl of op te vragen op het bondsbureau. Leden 
van de KNBB dienen op de hoogte te zijn van het dopingreglement en de daarbij behorende 
dopinglijst. 

 

HOOFDSTUK 5. TAFELSPECIFICATIES 

 

Iedere lokaliteit dient er zorg voor te dragen dat: 

1. De speeltafels in goede conditie zijn. 
2. Per tafel de volgende hulpstukken aanwezig zijn: 

• 2x een rest. 
• één half-butt (middellange keu met hulpstok met een lage brug). 
• één long-butt (lange keu met hulpstok met een hoge brug). 
• driehoek (triangle). 
• scorebord. 
• Per 4 tafels dienen de volgende hulpstukken in de nabijheid van de speeltafels aanwezig 

te zijn: 
- Spider (hoge brug). 
- Extended spider (verlengde hoge brug). 
- Swan neck (ook wel Zwanenhals genoemd). 

Maatvoeringen hulplijnen en spots: 

• Baulk-lijn: 737 mm loodrecht gemeten vanaf de bottom cushion. 
• “D”: halve cirkel met een straal van 292 mm. 
• Zwarte spot: (The Spot) 324 mm loodrecht gemeten vanaf de top cushion. 
• Blauwe spot: (Centre Spot) exact halverwege tussen de top en bottom cushion, loodrecht 

gemeten. 
• Roze spot: (Pyramid Spot) exact midden tussen de Centre Spot en de top cushion 
• (vanaf top cushion loodrecht gemeten). 
• Bruine spot: (Brown Spot ) in het midden van de Baulk-lijn. 
• Gele/Groene spot: Zijn gesitueerd op de hoek van de “D”. Gezien vanaf de Baulk is rechts de 
• Gele Spot en links de Groene Spot. 

http://www.knbb.nl/


HOOFDSTUK 6. “WERKWIJZE STRAFZAKEN EN OVERTREDINGEN”  

 

ARTIKEL 6.1. OVERTREDINGEN/ONSPORTIEF GEDRAG 

Indien een deelnemer een overtreding begaat op een reglement of handelt in strijd met de 
statuten en/of reglementen van de KNBB, wordt hiervan door de wedstrijdleiding en/of de 
KNBB sectie Snooker official ter plaatse schriftelijk rapportage gedaan aan het Bondsbureau. 
Indien naar inzicht van de wedstrijdleiding een speler zich onsportief gedraagt, krijgt deze een 
mondelinge waarschuwing van de wedstrijdleiding. Indien de speler hieraan geen gehoor geeft, 
wordt hij/zij uitgesloten van verdere deelname aan het toernooi. Ook vindt schriftelijke 
rapportage plaats aan het Bondsbureau. Overzichten van overtredingen en de sancties hierop 
worden verwerkt in de diverse sub reglementen. 

ARTIKEL 6.2. AFHANDELING STRAFZAKEN 

Het bondsbureau zal, eventueel in samenspraak met de betreffende sectie, de meest geschikte 
weg bepalen om een strafzaak af te handelen. Afhankelijk van de zwaarte van de overtreding kan 
de strafzaak doorverwezen worden naar: 

• De sectie waarbij het delict plaatsvond. 
• De arbitragecommissie van de KNBB. 
• Het Mediation bureau. 
• Het Instituut Sport Rechtspraak. 

ARTIKEL 6.3. BEZWAARSCHRIFTEN 

Tegen het opleggen van eventuele sancties kan schriftelijk bezwaar worden aangetekend bij de 
organisatie waar de strafzaak in behandeling is genomen. Daarbij dienen de termijnen in acht te 
worden genomen die in de reglementen van de desbetreffende organisaties worden gehanteerd. 

ARTIKEL 6.4. CAS 

Voor zover van toepassing kunnen leden van de KNBB die door de commissie van beroep 
tuchtrechtelijk zijn bestraft hiertegen in beroep gaan bij de Court of Arbitration for Sports (CAS) 
te Lausanne (Zwitserland). Op deze laatste beroepsprocedure zijn van toepassing de 
reglementen en besluiten van de CAS. 

ARTIKEL 6.5. SLOTBEPALING 

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het Bestuur van de KNBB sectie Snooker, of 
de wedstrijdleiding ter plaatse. 


