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HOOFDSTUK 1. ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

 ARTIKEL 1.1 ALGEMEEN  

Op het Nederlands Kampioenschap Snooker is het Algemeen Reglement van de KNBB sectie 
Snooker, met uitzondering van hierna genoemde artikelen, van toepassing. 

 

ARTIKEL 1.2 EIGENDOMSRECHT 

Het Nederlands Kampioenschap (NK) is eigendom van de KNBB sectie Snooker. 

 

ARTIKEL 1.3 TOEKENNING NK EN VOORWAARDEN 

1. De KNBB sectie Snooker zal het hoofdtoernooi van het NK snooker toekennen aan een zaal 
die genoeg capaciteit heeft om het NK te herbergen. De kwalificatietoernooien zullen worden 
toegekend aan zalen die daarvoor de capaciteit hebben. Gestreefd wordt naar regionale 
spreiding. De KNBB sectie Snooker zal trachten, van jaar tot jaar, zoveel mogelijk spreiding 
plaats te laten vinden voor wat betreft de toekenning van de NK-toernooien aan de diverse 
zalen. 

2. De toernooiplanning, toewijzing en reglementering is in handen van de KNBB sectie 
Snooker. 

3. De toernooiorganisatie is in handen van de KNBB sectie Snooker. 
4. Slechts de KNBB sectie Snooker is gerechtigd een, eventuele, sponsornaam te verbinden aan 

het NK Snooker. Deze sponsornaam dient te voldoen aan het sponsorreglement van de 
KNBB, en heeft de goedkeuring nodig van het bestuur van de KNBB sectie Snooker. 



5. Het NK Snooker telt mee als onderdeel voor de Nationale Snooker Ranking (NSR), Senioren 
& Dames Ranking (SR) en Junioren Ranking (JR), zie art.2.1. van het Reglement Ranking 
Toernooien Snooker KNBB. 

6. Op het NK Snooker zullen de volgende in de volgende categorieën toernooien worden 
verspeeld: 

 Open 

 Dames 

 Junioren 

 Senioren 

 Koppels 

 6 reds 

ARTIKEL 1.4 INSCHRIJVINGEN 

1. Inschrijving staat open voor leden van de sectie Snooker van de KNBB met de Nederlandse 
nationaliteit of die in Nederland woonachtig zijn. Uitzondering is het 6 reds toernooi. Dit 
toernooi kent een open inschrijving. 

2. De inschrijving geschiedt via www.knbb.nl. Sluitingsdatum en tijd zullen via deze site 
bekend worden gemaakt. 

3. Indien een inschrijving niet aan alle inschrijfvoorwaarden voldoet en/of niet tijdig wordt 
ontvangen zal de inschrijving worden geweigerd. 

4. Het inschrijfgeld, per deelnemer, wordt jaarlijks, door de KNBB sectie Snooker vastgesteld. 
Indien men, naast een individuele categorie, deelneemt aan het koppeltoernooi, betaalt men 
per deelnemer het vastgestelde inschrijfgeld. 

5. Het is toegestaan voor meerdere categorieën in te schrijven. 

 

 ARTIKEL 1.5 ZAALHOUDERS, SPEELTAFELS EN ZALEN  

Zie: Reglement Ranking Toernooien Snooker KNBB 

 

HOOFDSTUK 2 ORGANISATIE 

 

ARTIKEL 2.1 LEIDING 

1. De KNBB sectie Snooker draagt zorg voor wedstrijdleiding en scheidsrechters. 
2. De wedstrijdleider bepaalt of er mag worden ingespeeld.  
3. Indien er tv-opnamen gemaakt worden is de wedstrijdleiding gerechtigd van het 

vastgestelde wedstrijdprogramma af te wijken.  

 

ARTIKEL 2.2. PLAATSING EN SPEELSYSTEEM KWALIFICATIETOERNOOIEN 

http://www.knbb.nl/


 

Categorie Aantal regio’s speelsysteem Beschikbare plaatsen 
Open Afhankelijk van het 

aantal inschrijvingen 
Poule systeem 32 

Dames Afhankelijk van het 
aantal inschrijvingen 

Poule systeem 6 

Senioren Afhankelijk van het 
aantal inschrijvingen 

Poule systeem 24 

Junioren Afhankelijk van het 
aantal inschrijvingen 

Poule systeem 6 

Koppels Afhankelijk van het 
aantal inschrijvingen 

Poule systeem 15 

 

 

ARTIKEL 2.3.PLAATSING EN SPEELSYSTEEM HOOFDTOERNOOI. 

1. Plaatsing van spelers geschiedt alleen op het hoofdtoernooi. 
2. Naar aanleiding van de actuele stand in de betreffende rankings, wordt de plaatsingslijst 

opgemaakt. 
3. De peildatum voor de actuele stand van de ranking wordt vermeld op de website van de 

KNBB bij de informatie over het NK. 

 

Categorie Geplaatste spelers Speelsysteem 
Open  Regerend Nederlands Kampioen 

 De 15 hoogst genoteerde spelers uit de 
actuele Nationale Snooker Ranking 

 32 spelers uit de kwalificatie toernooien 

Knock-out 
b.o. 5, vanaf 1/8 finale b.o. 
7, finale b.o. 9 

Dames  Regerend Nederlands Kampioene 
 De hoogst genoteerde speelster uit de 

actuele Senioren & Damesranking 
 6  speelsters uit de kwalificatie 

toernooien 

Knock-out 
b.o. 5 

Senioren  Regerend Nederlands Kampioen 
 De hoogst genoteerde 7 spelers uit de 

actuele Senioren & Damesranking 
  24 spelers uit de kwalificatie 

toernooien 

Knock-out 
b.o. 5 

Junioren  Regerend Nederlands Kampioen 
 De hoogst genoteerde speler uit de 

actuele Junioren Ranking 
 6  spelers uit de kwalificatie toernooien 

Knock-out 
b.o. 5, finale b.o 7 

Koppels  Regerend Nederlands Kampioenen 
 15 koppels uit de kwalificatie 

toernooien 

Knock-out 
 b.o. 5 

6 Reds  Geen geplaatste spelers 
 Open NK, staat voor iedereen open 

ongeacht lidmaatschap of nationaliteit 

Dubbel knock-out 



 

 

ARTIKEL 2.4. SPEELSCHEMA 

Het speelschema zal op één van de volgende sites worden geplaatst: 
 www.knbb.nl 
 www.dutchsnookerranking.nl 
 

ARTIKEL 2.5 PRIJZEN 

1. De nummers 1, 2 en 3 per categorie ontvangen een beker. 
2. Verliezend halve finalisten eindigen beiden als nummer 3.  
3. De prijzen worden uitgereikt na afloop van de laatste finale. Om hun prijs in ontvangst te 

nemen, dienen spelers bij de prijsuitreiking aanwezig te zijn. 

 

ARTIKEL 2.5 KLEDINGVOORSCHRIFTEN  

1. Tijdens de kwalificatie toernooien is kledingcode C van kracht.  
2. Tijdens het hoofdtoernooi is voor alle categorieën behalve het 6 reds toernooi kledingcode A 

van kracht. Voor het 6 reds toernooi wordt kledingcode C op prijs gesteld. 

Voor kledingcodes, zie: Algemeen Reglement sectie Snooker. 

 

ARTIKEL 2.6 MELD EN AANVANGSTIJDEN 

Deelnemers aan het Nederlands Kampioenschap dienen zich op de hoogte te stellen van hun 
meldtijd. De meldtijden worden gepubliceerd op de website van de KNBB. De aanvangstijd van 
hun wedstrijd zal ter plaatse worden medegedeeld. Bij melding dient een speler zich te kunnen 
legitimeren. 

HOOFDSTUK 3. OVERTREDINGEN EN SANCTIES 

Zie:  

 Algemeen Reglement sectie Snooker 
 Reglement Ranking Toernooien Snooker KNBB 

 

http://www.knbb.nl/
http://www.dutchsnookerranking.nl/

