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1. ALGEMEEN REGLEMENT
HOOFDSTUK 1.

LIDMAATSCHAP

Artikel 01.01.

Opgave

Conform de statuten kan een vereniging het lidmaatschap aanvragen, mits:
de vereniging minimaal bestaat uit 4 poolbiljarters die gerechtigd zijn om uit te komen voor deze
vereniging.
de aanmelding schriftelijk gebeurd.

Artikel 01.02.

01.

Inschrijfformulieren

Verenigingen

Een vereniging is verplicht om bij opgave het inschrijfformulier voor verenigingen in te vullen, hierop
dienen te worden vermeldt:
naam van de vereniging.
naam speellokaal.
adres speellokaal.
telefoonnummer speellokaal.
sluitingsdag speellokaal.
voorzitter van de vereniging ( Incl. NAW gegevens en telefoonnummer )
secretaris van de vereniging ( Incl. NAW gegevens en telefoonnummer )
penningmeester van de vereniging ( Incl. NAW gegevens en telefoonnummer )
het postadres en eventueel het E-mail adres van de vereniging.
In het opstartjaar van de vereniging kan, bij wijze van uitzondering, een verzoek bij het HB ingediend
worden om voor bovengenoemde functies slechts een of twee namen op te geven.
In de daarop volgende jaren is men verplicht drie verschillende namen op te geven.

02.

Spelers

Indien een vereniging een speler opgeeft voor het spelen van de competitie, dient men:
een inschrijfformulier voor spelers volledig in te vullen;
1 pasfoto bij te voegen, voorzien van naam en geb. datum.

Artikel 01.03.

01.

Kosten

Vereniging

De kosten voor een vereniging m.b.t. het lidmaatschap bij de NPB zijn:
een jaarlijkse bondscontributie deze wordt jaarlijks vastgesteld

02.

Spelers

-

de jaarlijkse bijdrage voor iedere speler die wordt opgegeven, wordt jaarlijks vastgesteld.

03.

Kosten voor spelers bij tussentijdse aanmelding

Indien een speler wordt opgegeven na aanvang van de competitie, en voldoet aan het
overschrijfreglement, wordt de jaarlijkse bijdrage van deze speler voor dat jaar verhoogd met een opslag
voor administratiekosten.
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Artikel 01.04

Spelerspassen

Iedere speler ontvangt, na betaling van de kosten, van de NPB een spelerspas die hoort bij de
desbetreffende competitie. Deze spelerspas is alleen geldig indien de speler is opgenomen in het officiële
ledenbestand van de NPB. Per competitiejaar dient dus een nieuwe spelerspas te worden aangevraagd.

Artikel 01.05

Deelname aan meerdere competities binnen de NPB

In principe is deelname aan meer dan één competitie binnen de NPB mogelijk, alleen bij de
jeugdcompetitie gelden leeftijdsgrenzen. Men dient wel voor iedere deelname apart de jaarlijkse
contributie te voldoen.

Artikel 01.06

Beëindiging van het lidmaatschap van de NPB

Conform de statuten eindigt het lidmaatschap van de NPB, door:
Opheffing van de vereniging.
Schriftelijke opzegging door de vereniging aan het bestuur.
Royering door de ALV van de NPB.
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HOOFDSTUK 2.

EVENEMENTEN

Artikel 02.01.

N.P.B. Evenementen voor clubteams

01.

Black Ball

-

De wintercompetitie, deze competitie loopt van september t/m juni, incl. de nacompetitie.
De bekercompetitie, deze loopt parallel aan de wintercompetitie, incl. de bekerfinale.
Afsluitende evenementen zoals bijvoorbeeld het “Bal der Kampioenen” voor de kampioenen in de
Hoofdklasse en alle lagere klassen, dit indien het bestuur hiertoe besluit.

Artikel 02.02.

NPB evenementen voor individuele spelers

01.

Black Ball

-

De Nationale kampioenschappen in de diverse licentie klassen.
Een Nationaal kampioenschap Koppel, dit indien het bestuur hiertoe besluit.
Een rankingcyclus, dit indien het bestuur hiertoe besluit.

02.
-

Jeugd Black Bal (indien het bestuur hiertoe besluit)
De Nationale kampioenschappen voor jeugdspelers
Een rankingcyclus, dit indien het bestuur hiertoe besluit.

Artikel 02.03.

01.

Nationale evenementen voor clubteams

Black Ball

De evenementen van de NPB gelden tevens als nationale wedstrijden.
Overzicht:
Kampioen super league
Kampioen bekercompetitie

02.

is automatisch:
is automatisch:

Nationaal kampioen Black Ball.
Nationaal bekerkampioen Black Ball

is automatisch:

Nationaal kampioen jeugd Black Ball

Jeugd Black Ball

Kampioen jeugd divisie A

Artikel 02.04.

Nationale evenementen individueel

01.

Black Ball

-

Het nationaal kampioenschap voor 6 - foot spelers individueel.

02.

Jeugd Black Ball

-

Het nationaal kampioenschap voor jeugdspelers. ( Leeftijd 12 t/m 16 jaar ).

Artikel 02.05.

01.

Internationale evenementen

Black Ball.

De afvaardiging naar internationale evenementen wordt jaarlijks, door het bestuur, opnieuw bekeken.
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HOOFDSTUK 3.

OVERSCHRIJVINGEN

Artikel 03.01.

Vrijwaringbewijs

Indien een speler van vereniging wil veranderen dan dient hij in het bezit te zijn van een vrijwaringbewijs
of te wel een schuldenvrij-verklaring. Om in het bezit te komen van een dergelijk bewijs, dient hij als
volgt te handelen.
De betreffende speler neemt contact op met de verenging waar hij lid wil worden en vraagt om
een blanco vrijwaringbewijs.
De betreffende speler vult dit formulier correct in.
De betreffende speler gaat met het ingevulde formulier naar het dagelijks bestuur van de
vereniging waar hij wenst te vertrekken voor ondertekening van dit bewijs.
Indien het vrijwaringbewijs van de handtekening van een der bestuursleden, van de vereniging
waar hij wenst te vertrekken, is voorzien, gaat de betreffende speler met het vrijwaringbewijs
naar het bestuur van de vereniging waar hij wenst te gaan spelen, en zorgt ervoor dat het
vrijwaringbewijs wordt voorzien van een handtekening van zijn 'nieuwe' vereniging.
De betreffende speler dient er ZELF voor te zorgen dat het vrijwaringbewijs tijdig in het bezit van
de NPB is.
Indien een speler onterecht géén (geldig) vrijwaringbewijs inlevert, dan kan hij gedurende de
competitie alsnog worden geschorst.

Artikel 03.02.

Problemen

De vereniging waar de speler wenst te vertrekken is verplicht om medewerking te verlenen bij het
verstrekken van een vrijwaringbewijs, tenzij:
de speler nog in het bezit is van clubkleding en deze in goede staat in moet leveren.
de speler nog andere afspraken dient na te komen, die gemaakt zijn, hierbij tellen ook
mondelinge – financiële - afspraken.
Indien de betreffende speler alsnog aan zijn verplichtingen voldoet, is de vereniging waar de speler wenst
te vertrekken, verplicht het vrijwaringbewijs alsnog te verstrekken.
Indien de vereniging waar de speler wenst te vertrekken zich, ondanks dat door de betreffende speler
aan alle verplichtingen is voldaan, blijft weigeren het vrijwaringbewijs te verstrekken, heeft het
Hoofdbestuur van de NPB het recht om de betreffende speler alsnog speelgerechtigd te verklaren.

Artikel 03.03.

01.

Speelgerechtigdheid

Met ingang van het nieuwe seizoen

Indien de betreffende speler het vrijwaringbewijs opstuurt naar de NPB uiterlijk 30 juni 0.00 uur van dat
betreffende jaar, is hij onmiddellijk speelgerechtigd voor de nieuwe vereniging.

Artikel 03.04.

Blanco vrijwaringbewijs

Indien een speler een vereniging wil verlaten en in het bezit is van een geldig vrijwaringbewijs maar nog
geen keuze heeft gemaakt bij welke vereniging hij wenst te gaan spelen, kan hij het blanco
vrijwaringbewijs opsturen naar de NPB. Met in acht name van artikel 03.03 heeft deze het recht om de
keuze van zijn nieuwe club dan door te geven wanneer deze dit wenst.
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Artikel 03.05.

Geen vrijwaring

De betreffende speler heeft geen vrijwaringbewijs nodig, indien:
de vereniging waarvan hij lid is zich opheft en niet meer deelneemt aan de competitie.
Let wel: indien de vereniging zich opheft tijdens de lopende competitie, en de betreffende speler heeft al
een bindende wedstrijd voor die vereniging gespeeld in de lopende competitie, dan is overschrijving NIET
meer mogelijk.

Artikel 03.06.

Verjaren

Schulden aan de vereniging kunnen niet verjaren, uitgezonderd artikel 03.05.
( maximum schuld aan vereniging € 45,= )
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HOOFDSTUK 4.

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN

Artikel 04.01.

Algemene Ledenvergaderingen

Eenmaal per jaar, uiterlijk 6 maanden na afloop van het verenigingsjaar, roept het bestuur van de NPB
een algemene ledenvergadering op. Alleen verenigingen die geen openstaande facturen hebben, hebben
op de algemene ledenvergadering ook stemrecht.

Artikel 04.02.

Buitengewone algemene ledenvergadering

Het bestuur kan, indien men dit nodig acht, te allen tijden een buitengewone ledenvergadering oproepen.
De aangesloten verenigingen hebben dit recht eveneens. ( Zie statuten NPB )
Statuten verkrijgbaar via de NPB, kosten zijn voor de vereniging.

Artikel 04.03.

Scheidsrechterscursus

Zie competitiereglement Hoofdstuk 6 punt 11.

Artikel 04.04.

Afmelden

Afmelden voor vergaderingen en/of bijeenkomsten omschreven in het algemeen reglement artikel 04.01
en 04.02, is in extreme gevallen mogelijk. Dit dient wel aantoonbaar en schriftelijk te gebeuren. Alle
openstaande facturen dienen wel tijdig te zijn betaald.

Artikel 04.05.

Prijsuitreiking

Jaarlijks organiseert het bestuur de prijsuitreiking in de diverse competities van de NPB. Deze uitreiking
wordt gecombineerd met een afsluitende feestavond.
Het bestuur is verplicht deze avond te organiseren in een lokaliteit waarvan een vereniging lid is van de
NPB of bij een van de sponsoren.
Een vereniging kan zich opgeven om als 'gastheer' te fungeren. Het bestuur zal dan met de vereniging en
de lokaalhouder overleg voeren omtrent de voorwaarden waaronder dit evenement georganiseerd dient
te worden. Het definitieve besluit wordt echter door het Dagelijks Bestuur van de NPB genomen.

1. Algemeen Reglement

Versie augustus 2006

Pagina 6-57

HOOFDSTUK 5.

STRAFFEN EN BOETES

Artikel 05.01.

Voorafgaande bepalingen Straffen en Boetes

-

De bevoegdheid tot het opleggen van straffen en boetes, alsmede de bepaling van de hoogte
daarvan, is met uitsluiting van andere organen voorbehouden aan het Dagelijks Bestuur (DB).
De hoogte van een opgelegde straf of boete welke maximaal kan worden opgelegd blijkt uit de
artikelen 05.03 tot 05.06.

Artikel 05.02.

Voorafgaande bepalingen Administratiekosten

Door het DB kunnen aan een vereniging administratiekosten in rekening worden gebracht in de gevallen
als omschreven in artikel 05.06.

Artikel 05.03.

Overtredingen; algemeen

Als overtreding zal worden bestraft:
het onafgemeld (als vereniging) afwezig zijn op de Algemene Ledenvergadering : € 27,=

Artikel 05.04.

Overtredingen; competitie of bekercompetitie

Als overtreding zal worden bestraft:
het als vereniging in een officiële wedstrijd laten uitkomen van een daartoe ongerechtigde speler:
€ 45,=. Tevens zal de door de niet-gerechtigde speler gespeelde wedstrijd worden aangemerkt
als een verlieswedstrijd.
het als niet daartoe gerechtigde speler spelen van een officiële wedstrijd: schorsing van 4 officiële
wedstrijden.
het als vereniging voor de eerste maal niet opkomen tijdens een competitiewedstrijd: € 45,=.
Tevens zal het betreffende team van de vereniging 2 wedstrijdpunten in mindering in krijgen. De
wedstrijd zal op een door de competitieleider aan te wijzen tijdstip worden ingehaald.
het als vereniging voor de tweede en volgende maal niet opkomen tijdens een
competitiewedstrijd: € 45,=. Tevens zal het betreffende team van de vereniging 2
wedstrijdpunten in mindering in krijgen. De wedstrijd zal op een door de competitieleider aan te
wijzen tijdstip worden ingehaald. Het DB kan tevens besluiten het betreffende team van de
vereniging uit competitie te nemen, waardoor het betreffende team tevens uitgesloten is van de
bekercompetitie.
het als vereniging niet opkomen tijdens een bekercompetitiewedstrijd: € 45,=. Tevens zal voor
het betreffende team de wedstrijd als verlieswedstrijd worden aangemerkt, en zal het team zijn
uitgeschakeld voor zowel de hoofdronde als de terugvalronde.
Het als vereniging spelen van een bindende wedstrijd op een ongekeurde poolbiljarttafel: De
wedstrijd van het betreffende thuisspelend team wordt als verloren beschouwd.
het als team van een vereniging wijzigen van de teamopstelling nadat de opstellingsgegevens zijn
uitgewisseld: de wedstrijd van het betreffende team wordt als verlieswedstrijd aangemerkt.
Tevens wordt de teamleider geschorst voor maximaal vier officiële wedstrijden.
het als thuisspelende vereniging niet tijdig ( d.w.z. de op de speeldag volgende zaterdag 12.15
uur ) doorgeven van de uitslag van een wedstrijd aan de NPB: €. 12,50
het als thuisspelende vereniging niet tijdig (d.w.z. de op de speeldag/week volgende woensdag)
inleveren van het wedstrijdformulier aan de NPB: € 12,50.
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-

het als thuisspelende vereniging niet correct invullen van het wedstrijdformulier: € 7,50.
het als uitspelende vereniging op verzoek van de NPB niet ter beschikking stellen van een kopie
wedstrijdformulier: € 7,50 (N.B. beide verenigingen zijn verplicht hun exemplaar van het
wedstrijdformulier tenminste gedurende één kalenderjaar te bewaren)

Artikel 05.05.

Overtredingen; toernooien

Als overtreding zal worden bestraft:
het als speler overtreden van de kledingsvoorschriften: uitsluiting van het betreffende toernooi.
het als speler niet tijdig afmelden voor een toernooi: inschrijfgeld met minimum van € 10,--.
het als speler niet (tijdig) opkomen tijdens een toernooi: uitsluiting van het betreffende toernooi
alsmede een boete wegens onafgemeld afwezig (€ 25,00) alsmede een schorsing voor het
volgende toernooi.
het als speler overtreden van de kledingsvoorschriften bij de prijsuitreiking: uitsluiting van het
volgende toernooi.

Artikel 05.06.

Administratiekosten

Administratiekosten worden in rekening gebracht, indien:
als vereniging een team terugtrekken uit de competitie: € 45,--. Tevens vervallen alsdan alle
rechten die dit team ten aanzien van klasse indeling had verworven
als vereniging of team wijzigen van speellokaal tijdens de competitie of bekercompetitie: € 7,50
als team van een vereniging van speeldag willen veranderen, per verandering: € 7,50

Artikel 05.07.
-

Indien een vereniging na opheffing nog schulden heeft bij de NPB, dan heeft de NPB het recht
om deze schulden te verhalen op de op het moment van opheffing ingeschreven leden van die
vereniging, welke leden hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de volledige schuld.

Artikel 05.08.
-

Schulden na opheffing

Algemeen

Iemand die het bestuur van de NPB of personen uit het bestuur in diskrediet brengt, of verbaal
danwel non-verbaal beledigd of bedreigd, kan, na gehoord te zijn door het hoofdbestuur,
geschorst worden voor deelname aan alle activiteiten van de NPB met een maximum van een
jaar. Deze schorsing kan zowel een voorwaardelijke als een onvoorwaardelijke schorsing zijn.

Artikel 05.09.

Scheidsrechterscursus

Indien een speler 3x achter elkaar zonder zich af te melden niet verschijnt op de scheidsrechterscursus,
dan kan de spelerspas van de betreffende speler worden ingetrokken.
De spelers die dienen deel te nemen aan de scheidsrechterscursus worden hoofdelijk, via de vereniging,
uitgenodigd.
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HOOFDSTUK 6.

DIENSTEN

Artikel 06.01.

Adresstickers

Indien een vereniging gebruik wenst te maken van de adresstickers die door het secretariaat worden
beheerd, dan dient men hierover contact op te nemen met het secretariaat van de NPB. De kosten voor
deze dienst worden doorberekend aan de vereniging inclusief eventuele verzendkosten.

Artikel 06.02.

Wedstrijdbloks

Een maal per seizoen ontvangt iedere vereniging per 2 teams, kosteloos, een wedstrijdblok. Indien men
tussentijds een wedstrijdblok nodig heeft, dan kan men contact opnemen met het secretariaat om de
beschikking te krijgen over een wedstrijdblok. De kosten voor deze dienst worden doorberekend aan de
vereniging inclusief eventuele verzendkosten.

Artikel 06.03.

H.H. reglement

Indien een vereniging wenst te beschikken over een extra versie van het HH reglement van de NPB dan
kunnen een aantal exemplaren via het secretariaat besteld worden. De kosten voor deze dienst worden
doorberekend aan de vereniging inclusief eventuele verzendkosten.

Artikel 06.04.

Aanvraag van diensten

Indien men gebruik wenst te maken van een van de aangeboden diensten, dan kunt U contact opnemen
met het secretariaat omtrent informatie betreffende kosten etc.

Artikel 06.05.

Uitslagendienst

De uitslagen van de diverse speelweken kunnen op de volgende manieren worden opgevraagd:
Internet op de site www.npb.nl

Artikel 06.06.

Dagbladen

Iedere week worden de uitslagen van alle wedstrijden binnen de competities van de NPB verzonden naar
het Limburgs Dagblad en Dagblad de Limburger. Op dinsdag of woensdag in de week daarna staan de
uitslagen in deze dagbladen vermeldt.
Indien het voorkomt dat de uitslagen slechts gedeeltelijk en/of helemaal niet zijn opgenomen, dan is dit
niet ter verantwoording van de NPB.
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HOOFDSTUK 7.

BIJZONDERE REGELS EN OMSTANDIGHEDEN

Artikel 07.01.

HH reglementen van verenigingen

Bij onoplosbare problemen tussen verenigingen en lid/leden van die betreffende vereniging, waarbij
uiteindelijk het hoofdbestuur van de NPB een beslissing dient te nemen, is het H.H. reglement van de
Nederlandse Poolbiljart Bond van toepassing.
H.H. reglementen van verenigingen worden hierbij alleen gerespecteerd indien:
Deze aan het begin van ieder seizoen ter beschikking wordt gesteld aan het secretariaat.
Deze getoetst zijn door de NPB of ze niet in strijd zijn met de H.H. reglementen van de NPB.
Ondertekend zijn door de betreffende speler.
Ondertekend zijn door het gehele bestuur.
Indien er aanpassingen in het H.H. reglement van de vereniging worden doorgevoerd, hebben deze
nieuwe reglementen een overgangstijd van 3 maanden. Concreet betekent dit dat de ingangsdatum van
de nieuwe reglement drie maanden verder ligt dan de acceptatiedatum.

Artikel 07.02.

01.

Toegang lokaliteit waar de wedstrijd moet worden gespeeld

Toegang

Iedere vereniging moet ervoor zorgen dat aan een team/speler toegang tot het speellokaal wordt
verleend en dient ervoor te zorgen dat het team/speler onder normale omstandigheden zijn/haar
wedstrijden kan spelen.

02.

Wettelijk café verbod

Indien een speler wettelijk café-verbod heeft, dan dient de vereniging, via de kastelein, van het
verenigingslokaal een kopie van het wettelijke café-verbod op te sturen naar de NPB.
De wedstrijd waarop dit wettelijk café-verbod betrekking heeft, zal op een neutrale poolbiljarttafel worden
afgewerkt. De algeheel competitieleider beslist welke lokaliteit hiervoor wordt gekozen.
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HOOFDSTUK 8.

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 08.01.

Bestuur

EEN VERENIGING DAN WEL EEN SPELER IS TEN ALLE TIJDEN VERPLICHT IN GEVAL VAN EEN
CONFLICT, HETZIJ MET HET BESTUUR, HETZIJ MET EEN ANDERE VERENIGING, DE VOLLEDIGE
RECHTSGANG VOLGENS HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE NPB TE DOORLOPEN IN PLAATS
VAN NAAR EEN BESTUURSRECHTER TE GAAN (CONFORM A.L.V. 2002-2003).

IN ALLE GEVALLEN, DIE THUISHOREN IN HET ALGEMEEN REGLEMENT, EN DIE NIET VOORKOMEN IN
DIT REGLEMENT, BESLIST HET HOOFDBESTUUR VAN DE NPB, MET IN ACHTNEMING VAN HAAR
BEVOEGDHEDEN. (ZIE STATUTEN NPB)
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2. COMPETITIE REGLEMENT
HOOFDSTUK 1.

INSCHRIJFFORMULIEREN

Artikel 01.01.

Inschrijfformulier voor teams

Indien de aangesloten vereniging een team wil aanmelden voor deelname aan de competitie van de NPB
dan dient uiterlijk voor 15 juli, van het betreffende jaar, een inschrijfformulier voor teams ingediend te
worden, gezamenlijk met het inschrijfformulier voor verenigingen. (Zie algemeen reglement hoofdstuk 1.)
Op dit inschrijfformulier voor teams dienen te worden ingevuld:
de naam van de vereniging;
het totaal aantal teams dat de vereniging opgeeft;
het totaal aantal spelers dat de vereniging opgeeft;
de speeldag waarop het betreffende team de thuiswedstrijden afwerkt;
minimaal vier namen van spelers;
de geboortedatum van deze spelers;
betreft het hier een mannelijke of vrouwelijke deelnemer;
Vermelding van eventuele vereniging waarvan de betreffende speler in het verleden lid is
geweest.
eventuele overige spelers, eveneens met geboortedatum, man of vrouw en eventueel de oude
vereniging.
Indien het hier gaat om spelers die in het verleden reeds in het bezit zijn geweest van een spelerspas van
de NPB, dan hoeft geen apart inschrijfformulier voor spelers te worden ingevuld.
Betreft het echter een nieuwe speler, dus een speler die het lidmaatschap bij de NPB voor het eerst
aanvraagt, dan dient wel een inschrijfformulier voor spelers ingevuld te worden. ( Zie algemeen
reglement hoofdstuk 1)
Iedere vereniging kan een onbeperkt aantal teams opgeven, met in acht name van het aantal
beschikbare speeldagen en het aantal beschikbare biljarttafels.

Artikel 01.02.

Opstelling van een team

Indien uit het inschrijfformulier voor teams blijkt dat een vereniging een niet logische opstelling heeft
ingediend, b.v. 2 ereklasse en 2 hoofdklasse spelers opgegeven in de derde klasse, dan houdt de NPB
zich het recht voor hierover vragen te stellen en desnoods de opstelling niet te accepteren.
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HOOFDSTUK 2.

COMPETITIE - INDELING.

Artikel 02.01.

Opbouw

Bij de opbouw van de klassen wordt uitgegaan van het piramide principe, de klassen worden van hoog
naar laag als volgt opgebouwd: 1, 1, 2, 4, 8, 16 etc. ( 1 superleague, 1 ereklasse, 2 hoofdklassen, 4
eerste klassen, 8 tweede klassen etc. )

Artikel 02.02.

Indeling

Voor elk competitiejaar worden de klassen door het bestuur ingedeeld. Dit met in acht name van de
indeling van het voorafgaande jaar en de promotie - degradatie regeling.
In beginsel bestaat de indeling binnen de NPB competitie uit klassen en sub-klassen.
Onder klasse wordt verstaan de benaming van de gehele klasse, b.v. ereklasse, 2e klasse etc.
Onder sub-klasse wordt verstaan de ondergeschikte klasse, b.v. 2e klasse A, B of 3e klasse A,B,
etc.

01.

Aantal teams per klasse

Iedere klasse bestaat in beginsel uit 12 team, maar het bestuur heeft het recht hiervan af te wijken
indien de situatie dit vraagt.

02.

Aantal teams per vereniging in een Klasse

Het aantal teams in een klasse is afhankelijk van het aantal sub-klassen.

03.

Aantal teams per vereniging in een Sub-Klasse

Per sub-klasse mogen maximaal 2 teams uit een vereniging deelnemen aan de competitie.

04.

Opvullen van opengevallen plaatsen in een klasse

Indien er door het wegvallen van teams, door b.v. opheffing van teams, plaatsen in een klasse vrijkomen
dan heeft het bestuur het recht om deze plaatsen op te vullen met teams die het bestuur capabel acht
om deze plaats in te nemen.
Verder kunnen verenigingen op het inschrijfformulier voor teams wensen omtrent de indeling aangeven.
Indien aan deze wensen, op een verantwoorde basis, gevolg kan worden gegeven, dan zal hiermee
rekening gehouden worden.

Artikel 02.03.

Promotie & degradatie regeling

Bij het uitreiken van de competitiebescheiden ontvangt iedere vereniging een promotie & degradatie
regeling betreffende het seizoen waarmee gestart wordt. Van deze regeling zal in beginsel niet worden
afgeweken. Alleen als zich extreme zaken voordoen tijdens het seizoen dan behoud het bestuur zich het
recht deze aan te passen. Uiteraard dient deze aanpassing onderbouwd te worden met feiten.

Artikel 02.04.
Promotie & degradatie regeling een bij gelijke stand
Bij een gelijke stand (in punten) in de competitie en daarmee de bepaling van rechtstreekse promotie
(kampioenschap) of degradatie wordt in voorkomend geval een beslissingswedstrijd gespeeld (net als bij
het kampioenschap in de superleague), in de overige gevallen (dus indien er geen directe promotie of
degradatie is) is het framesaldo bepalend. Is ook dit gelijk dan volgt alsnog een beslissingswedstrijd.
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HOOFDSTUK 3.

HET TEAM

Artikel 03.01.

Aantal spelers

01.

Black Ball senioren competitie:

Een team bestaat uit minimaal 4 spelers die allen in het bezit dienen te zijn van een geldige spelerspas
voor dat betreffende seizoen.

Artikel 03.02.

Teamleider

Een van de 4 opgegeven spelers(sters) zal op de wedstrijdavond als teamleider fungeren. De taak van de
teamleider van het thuisspelend team is:
het correct invullen van het wedstrijdformulier. ( Zie Algemeen Reglement Hoofdstuk 5 punt 4 )
het controleren van de spelerskaarten van de tegenstander.
het zorgen voor een deskundige leiding tijdens de wedstrijden.
De taak van de teamleider van het uitspelend team is om voor aanvang van de wedstrijd te:
controleren of de spelerspassen van de tegenstander correct zijn.
controleren of de wedstrijdtafel is voorzien van de keuringsstempel van de NPB.
Indien er onregelmatigheden zijn geconstateerd, dan dient men direct, dus voor aanvang van de
wedstrijd contact op te nemen met de algeheel competitieleider. Tevens dit men dit op het
wedstrijdformulier te vermelden. Is eenmaal een aanvang gemaakt met de wedstrijd dan is reclamatie
niet meer mogelijk en dient de wedstrijd gespeeld te worden.
Beide teamleiders zijn verantwoordelijk voor een soepel verloop van de wedstrijd.

Artikel 03.03.

Invalbeurten in een ander team

Het is toegestaan om een speler uit een ander team een invalbeurt te laten maken in een ander team.
Binnen de NPB worden de invalbeurten gekoppeld aan de klasse waarin men invalt. We onderscheiden de
volgende mogelijkheden:
-

invalbeurten waarbij een speler invalt in een team dat in dezelfde klasse uitkomt.
invalbeurten waarbij een speler invalt in een team dat speelt in een hogere klasse.
bijzondere situatie.

Let wel: een speler mag maar één wedstrijd per avond spelen en ook bekerwedstrijden worden als
bindende wedstrijden beschouwd en meegeteld bij het aantal invalbeurten, met uitzondering van de 1e
bekerronde.

01.

Invalbeurt in een team in dezelfde klasse

Indien van een vereniging twee of meerdere teams in dezelfde klasse uitkomen, is het aantal
invalbeurten, van spelers van deze teams onderling, onbeperkt. ( m.u.v. artikel 03.03.02 van het
competitiereglement)
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02.

Invalbeurt indien twee teams van een vereniging in dezelfde poule zijn ingedeeld

Indien in een poule 2 teams uit een vereniging zijn ingedeeld, dan zijn de volgende regels van
toepassing:
De opgegeven spelers, bij aanvang van het seizoen, van team A alsook van team B mogen geen
invalbeurten verzorgen in de klasse waarin beide teams uitkomen. ( Speler van team A mag niet
invallen bij team B )
Spelers die vanuit een lagere klasse een invalbeurt op een van beide teams heeft gemaakt, mag
geen invalbeurt meer op het andere team uit deze klasse verzorgen.
Voorbeeld:
Speler Jansen uit het 3e team van PBC 't Biljart, uitkomend in de 1e klasse, maakt een invalbeurt
in het 1e team van de vereniging, uitkomend in de ereklasse. Deze speler mag nu geen
invalbeurten meer maken in het 2e team, eveneens uitkomend in de ereklasse.

03.

Invalbeurt in een team in een hogere klasse

Indien van een vereniging twee of meerdere teams uitkomen in verschillende klassen van de NPB dan
geldt de volgende regel:
Een speler uit een lagere klasse mag twee keer in een hogere klasse uitkomen zonder dat die
gevolgen heeft voor zijn oorspronkelijke team.
Voorbeeld:
Speler Janssen speelt normaliter in de derde klasse, in week 5 en 6 heeft hij een invalbeurt in de
tweede klasse. In week 7 speelt speler Janssen gewoon weer in de derde klasse. In week 8 heeft
hij zijn derde invalbeurt in de tweede klasse. Op dat moment is speler Janssen niet meer
gerechtigd om uit te komen in de derde klasse en moet hij minimaal tweede klasse blijven spelen.

04.

Bijzondere situatie

Indien van een vereniging drie of meerdere teams uitkomen in verschillende klasse van de NPB dan kan
er een bijzondere situatie ontstaan, n.l.
- Een speler uit een lagere klasse heeft drie maal een invalbeurt gehad in een hogere klasse en
dient dus in deze hogere klasse te blijven, deze speler heeft, ondanks dat hij drie keer in een
hogere klasse heeft gespeeld, het recht om wederom twee keer in een hogere klasse een
invalbeurt te hebben.
Voorbeeld 1:
Speler Janssen speelt normaliter in de derde klasse, in week 5 en 6 heeft hij een invalbeurt in de
tweede klasse. In week 7 speelt speler Janssen gewoon weer in de derde klasse. In week 8 heeft
hij zijn derde invalbeurt in de tweede klasse. Op dat moment is speler Janssen niet meer
gerechtigd om uit te komen in de derde klasse en moet hij minimaal tweede klasse blijven spelen.
In de bekerronde na week 8 heeft speler Janssen echter wederom een invalbeurt, nu in de
Ereklasse. DIT IS DUS TOEGESTAAN !!!!
Voorbeeld 2:
Speler Janssen speelt normaliter in de derde klasse. In week 5 en 6 heeft hij een invalbeurt in de
1e klasse. In week 7 speelt speler Janssen gewoon weer in de 3e klasse. Dit is correct. In week 8
heeft hij zijn derde invalbeurt, nu in de Ere-Klasse. Speler Janssen heeft nu dus 3x een invalbeurt
in een hogere klasse gehad. Speler Janssen dient er nu rekening mee te houden dat hij gebonden
is aan de 1e klasse. Hij mag dus geen 2e en 3e klasse meer spelen. Hij is dus gebonden laagste
hogere klasse.
Artikel 03.04.

Controle ongerechtigde spelers

De N.P.B. controleert de wedstrijdformulieren op ongerechtigde spelers. Indien malversaties plaatsvinden
zullen er sancties worden opgelegd. ( Zie Algemeen Reglement Hoofdstuk 5 ).
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Artikel 03.05.

Terugtrekken team

Indien zich een team terugtrekt uit de competitie dan gelden de volgende regels:

01.

Terugtrekken in de 1e helft van het seizoen:

Indien een team zich terugtrekt uit de competitie voordat de 1e helft van de competitie volledig is
afgewerkt, dan worden alle wedstrijduitslagen van het desbetreffende team uit de stand verwijderd.

02.

Terugtrekken in de 2e helft van het seizoen:

Indien een team zicht terugtrekt uit de competitie nadat de 1e helft van de competitie volledig is
afgewerkt, dan blijven de uitslagen uit de 1e helft van het seizoen van het betreffende team in de stand
opgenomen en worden alleen de uitslagen van de 2e competitiehelft uit de stand verwijderd.
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HOOFDSTUK 4.

DE SPEELDAG

Artikel 04.01.

De thuisspeeldag

Ieder team bepaald zelf de speeldag waarop een team haar thuiswedstrijden wil afwerken. Er kan
gekozen worden van maandag t/m vrijdag.

01.

De uitspeeldag

Bij uitwedstrijden dient men zich aan te passen aan de thuisspeeldag van de tegenstander.

02.

Meerdere teams op een speeldag

In principe dient ieder team bij opgave een andere thuisspeeldag op te geven. Indien een vereniging
echter in de problemen komt, kan men twee teams op dezelfde thuisspeeldag laten spelen. Ook hier geldt
dat daar een geldige reden voor moet zijn en dient dit schriftelijk te worden aangevraagd. Indien de NPB
hier goedkeuring aan geeft, zorgt de NPB ervoor dat het ene team een uitwedstrijd speelt als het andere
team een thuiswedstrijd dient af te werken en andersom.
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HOOFDSTUK 5.

KLEDING

Artikel 05.01.

Dresscode / kledingvoorschift

Tijdens de competitiewedstrijden geldt voor 1e, Hoofd- ,Ereklasse en Superleague dresscode B.
Dresscode B houdt in:
Zwarte/donkere geklede pantalon ( nette zwarte spijkerbroek )
Wit hemd/polo, clubtenue of sponsortenue.
Donkere sokken
Zwarte/geklede schoenen (geen gymschoenen, geen Meindels, geen Bergschoenen)
De dresscode (kledingvoorschrift) is van toepassing op de “aan de beurt” zijnde speler.
In de 2e en 3e klasse en eventuele lagere klassen is alleen een clubshirt dan wel een wit hemd/polo of
sponsortenue een must. Dit in combinatie met een lange broek (verplicht).
Er mag zowel in korte mouwen als in lange mouwen worden gespeeld. Indien men echter in korte
mouwen speelt en draagt daaronder een kledingstuk dat de armen bedekt, dient dit kledingstuk van
dezelfde kleur te zijn als het speeltenue.

Artikel 05.02.

Wat te doen bij problemen

Indien een of meerdere spelers van een team niet correct gekleed zijn, dan dient dit door de teamcaptain
gemeld te worden aan de teamcaptain van de tegenstander. De speler(s) moeten dan de mogelijkheid
krijgen om de kleding aan te passen aan de gestelde normen. Eventueel moet men de speler
toestemming geven om naar huis te gaan om van kleding te wisselen. Men dient deze speler dan op
plaats 4 op het wedstrijdformulier te zetten. De speler kan dan naar huis gaan maar dient weer aanwezig
te zijn op het moment dat hij moet spelen. Is hij dan niet aanwezig dan is deze eerste wedstrijd verloren.
Indien de speler(s) weigeren hun kleding aan te passen aan de normen, dan dient de teamleider dit op
het wedstrijdformulier, onder de kolom opmerkingen, te vermelden. Alle wedstrijden kunnen dan gewoon
afgewerkt worden. De betreffende speler geldt echter als “ongerechtigde speler’. (zie artikel 05.03)
Artikel 05.03.

Controle

De NPB heeft het recht steekproefsgewijs controles uit te voeren. Bij een eventuele controle zal de
Bondsbestuurder bij schending van dit reglement ter plaatse een opmerking maken bij de kolom
opmerkingen op het wedstrijdformulier. De betreffende speler (die dus niet voldoet aan de kledingplicht)
geldt dan als “speler in gebreke”. Het betreffende team, en dus ook de betreffende vereniging, is dan in
gebreke. Een Bondsbestuurder die aanwezig is als speler is NIET gerechtigd deze controle uit te voeren.
De sancties bij niet correct geklede speler(s) is dat de reeds gespeelde frames of de frames die nog
gespeeld worden als verloren dienen te worden beschouwd. De wedstrijdpunten zijn dus voor de
tegenpartij.
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HOOFDSTUK 6.

DE WEDSTRIJD

Artikel 06.01.

Aanvangstijdstip

Het aanvangstijdstip van een wedstrijd is vastgesteld op 20.00 uur van de betreffende wedstrijddag.
Indien partijen in onderling overleg besluiten om het aanvangstijdstip te vervroegen dan is dit
toegestaan, de wedstrijd dient echter uiterlijk om 20.00 uur een aanvang te nemen.

Artikel 06.02.

Tegenstander niet aanwezig

Indien een team om 20.15 uur niet aanwezig is, dan dient de teamleider van het thuisspelende team
eerst contact op te nemen met het clublokaal van de tegenstander om te vragen of het betreffende team
onderweg is. Indien dit het geval is, dient men te wachten tot 20.30 uur. Indien de tegenstander dan nog
steeds niet aanwezig is, dient de teamleider contact op te nemen met de algeheel competitieleider. De
instructies die de algeheel competitieleider geeft dienen vervolgens opgevolgd te worden.

Artikel 06.03.

Wat te doen bij te weinig spelers

Indien een team door welke omstandigheden dan ook spelers te weinig heeft en het is niet gelukt om in
onderling overleg met de tegenstander de wedstrijd naar een andere dag te verzetten dan dient men de
wedstrijd toch te spelen. Minimaal dient een team met 2 spelers de wedstrijd te spelen.

Artikel 06.04.

Het invullen van het wedstrijdformulier

Voor aanvang van de wedstrijd wordt het wedstrijdformulier door de teamleider van het thuisspelende
team ingevuld. Hij vult eveneens de opstelling van zijn team in. Indien alle gegevens zijn ingevuld, dan
dient de teamleider van het uitspelende team de opstelling van zijn team bekend te maken. Hij doet dit
door de spelerspassen in de goede volgorde aan de teamcaptain van het thuisspelende team te
overhandigen. Onder het toeziend oog van de teamleider van het uitspelende team vult de teamleider
van het thuisspelende team de spelersnamen van de tegenstander in op het wedstrijdformulier en
controleert hierbij de geldigheid van de spelerspassen. Nadat hij alles gecontroleerd en ingevuld heeft, is
hij verplicht de spelerspassen van de deelnemende spelers van het thuisspelende team door de
teamleider van het uitspelende team te laten controleren.
Indien het wedstrijdformulier volledig is ingevuld en uitgewisseld door beide teams, dan kan de opstelling
door geen van beide teams meer veranderd worden. Gebeurt dit toch dan volgen er sancties. ( Zie
Algemeen Reglement Hoofdstuk 5)

Artikel 06.05.

Inzetten van de reserve speler

Indien een teamleider niet zeker is of een speler van zijn team op tijd aanwezig is, dan kan hij een 5e
speler op het wedstrijdformulier vermelden. Indien de betreffende speler niet op tijd aanwezig is, dan kan
de reserve speler ingezet worden. Men dient wel aan te geven of deze speler ook gespeeld heeft. Dit
i.v.m. de controle van ongerechtigde spelers.
Let op !!!!
Indien de reserve speler eenmaal begonnen is aan een wedstrijd dan dient deze speler de gehele
wedstrijd te spelen. Deze speler kan dus NIET meer vervangen worden.
2. Competitie Reglement

Versie augustus 2006

Pagina 19-57

01.

Later arriveren van spelers i.v.m. werk

Indien spelers later komen i.v.m. met werk dan dient men deze spelers te laten spelen. De teamleider is
verplicht de tegenstander hiervan in kennis te stellen. De betreffende speler dient op het
wedstrijdformulier op plaats 4 te worden ingevuld. Om lange wachttijden te voorkomen worden de
overige wedstrijden gewoon gespeeld. De speler die te laat komt dient echter uiterlijk om 21.15 uur
aanwezig te zijn. Is dit niet het geval dan kan de reserve speler worden ingezet. heeft men deze niet
ingevuld of deze is niet aanwezig dan is die betreffende partij verloren. De wedstrijd wordt dan
voortgezet. Indien de speler die later zou komen, volgens het wedstrijdformulier, weer aan de beurt is en
hij is aanwezig dan kan hij spelen. Is hij niet aanwezig dan is ook deze partij verloren. Voor de 3e partij
geldt eveneens deze regel.

Artikel 06.06.

01.

Speelmodus

Black Ball senioren competitie:

De speelmodus bij de competitiewedstrijden is als volgt:
Super-League
2 x een best of 3
Ere Klasse
2 x een best of 3
Hoofd Klasse
2 x een best of 3
Eerste Klasse
3 x een partij
Tweede Klasse
3 x een partij
Derde Klasse
3 x een partij
Eventuele vervolgklassen in de toekomst hebben de speelmodus van 3 x een partij.

Artikel 06.07.

01.

Puntentelling tijdens de wedstrijd

Black Ball senioren competitie:

De punten telling is als volgt:
superleague - ere en hoofd Klasse
1e, 2e , 3e en lagere klassen

3 punten per gewonnen best of 3.
2 punten per gewonnen frame.

Het saldo van het aantal punten per wedstrijd is altijd 24.

Artikel 06.08.

Puntentelling per wedstrijd

01. Black Ball senioren en jeugd competitie:
-

indien een team de wedstrijd winnend afsluit dan ontvangt dat team 2 punten.
indien een team de wedstrijd verliest dan ontvangt dat team 0 punten.
indien een wedstrijd in een gelijke stand eindigt (12-12) dan ontvangen beide teams 1 punt.

2. Competitie Reglement

Versie augustus 2006

Pagina 20-57

Artikel 06.09.

Onenigheden tijdens de wedstrijd

Indien er onenigheid is omtrent spelregels dan dient het betreffende frame meteen stilgelegd te worden.
De betreffende teamleider neemt onmiddellijk contact op met de algeheel competitieleider. De teamleider
van het andere team dient altijd volle medewerking te verlenen en mag dus NIET weigeren om de
algeheel competitieleider telefonisch te bereiken.
De uitspraak van de algeheel competitieleider is bindend en dient opgevolgd te worden.

Artikel 06.10.

Ondertekening van het wedstrijdformulier

Na de betreffende wedstrijd dienen beide teamleiders het wedstrijdformulier te ondertekenen. Er worden
minimaal 2 exemplaren van het wedstrijdformulier gemaakt, te weten:
een wit origineel vel. ( Opsturen naar de N.P.B. )
een witte kopie. ( Voor de tegenstander )
een witte kopie. ( Voor het thuisspelend team ) (optioneel)
Als het wedstrijdformulier niet door beide teamleiders is ondertekend, dan is de uitslag niet bindend. De
algeheel competitieleider zal na overleg met beide partijen een bindende uitslag invullen.

Artikel 06.11.

Doorgeven van de uitslag

Alle uitslagen dienen iedere zaterdag na betreffende speelweek bekend te zijn bij de N.P.B. en wel
uiterlijk 12.15 uur. De uitslag kan op 3 manieren doorgegeven worden.
het wedstrijdformulier per fax naar de NPB versturen.
het wedstrijdformulier per post naar de NPB versturen.
de uitslag telefonisch doorgeven aan de algeheel competitieleider. (zie ook 06.12)
het wedstrijdformulier per e-mail naar de NPB versturen.
Indien de uitslag zaterdag van de speelweek uiterlijk 12.15 uur bekend is bij de algeheel competitieleider
dan zal er geen boete worden opgelegd. ( Zie Algeheel Reglement Hoofdstuk 5 )

Artikel 06.12.

Opsturen van het wedstrijdformulier

De teamleider van het thuisspelende team dient er zorg voor te dragen dat het witte originele
wedstrijdformulier op tijd op het bondskantoor aanwezig is. Dit kan op drie manieren:
Per fax
- Per post
- Per e-mail
Het faxnummer, postadres en e-mail adres van de algeheel competitieleider worden voor aanvang van
ieder seizoen aan de verenigingen meegedeeld.
Indien de teamleider het wedstrijdformulier per fax verzend dan hoeft het wedstrijdformulier niet meer
opgestuurd te worden. Indien de teamleider de uitslag telefonisch heeft doorgegeven, dient hij alsnog het
wedstrijdformulier op te sturen naar de NPB. Indien het wedstrijdformulier niet op tijd in het bezit is van
de NPB dan zal er een sanctie worden opgelegd. ( Zie Algeheel Reglement Hoofdstuk 5 )

2. Competitie Reglement

Versie augustus 2006

Pagina 21-57

Artikel 06.13.

Protest

Protesten tegen de gang van zaken tijdens een wedstrijd zijn in principe niet mogelijk. Indien de algeheel
competitieleider niet bereikt kan worden, dan dient U de secretaris telefonisch in kennis te stellen dat de
algeheel competitieleider niet bereikt kan worden.
Indien ook deze niet bereikt kan worden, dan dient U op het antwoordapparaat in te spreken dat de
competitieleider niet te bereiken is. Indien geen van beide bereikbaar is, dan is de beslissing van de op
dat moment leidende scheidsrechter bindend, indien uiteraard de geldende regels in acht worden
genomen. De teamleider kan eventueel het probleem waar het om gaat kort omschrijven onder
opmerkingen.
Als de wedstrijd gespeeld is, dient de teamleider die het oneens is met het besluit van de scheidsrechter,
een brief naar het NPB bestuur te sturen waarin kort en duidelijk wordt uitgelegd wat er is gebeurd.
Protesten achteraf worden alleen dan behandeld indien is gebleken dat U getracht heeft de algeheel
competitieleider te bereiken.

Artikel 06.14.

Scheidsrechters

Van de scheidsrechters wordt verwacht dat zij eerlijk en objectief een wedstrijd leiden.

Artikel 06.15.

Het omzetten van wedstrijden

Indien een team door welke omstandigheden dan ook niet kan spelen op de door de NPB vastgestelde
datum, dan kan men deze wedstrijd omzetten naar een andere datum. Er dient wel aan het volgende
criterium te worden voldaan:
De wedstrijd dient in dezelfde week te worden gespeeld of op een datum VOOR de oorspronkelijke, door
de NPB vastgestelde, datum.
De teamcaptain van het team dat de wedstrijd wil omzetten dient als volgt te handelen:
Men neemt telefonisch contact op met de tegenstander en vraagt of er een mogelijkheid is om de
wedstrijd op een andere datum te spelen. Indien dit mogelijk is dan spreekt U een datum af met
in achtneming van de boven omkaderde criteria.
Hierna nemen de betreffende teamcaptains van beide teams contact op met de algeheel
competitieleider en stellen hem op de hoogte van de nieuwe datum.
Dit laatste is van enorm belang. Indien een team niet komt opdagen op de nieuwe datum, ook al heeft U
deze nieuwe datum met de tegenstander afgesproken maar niet doorgegeven aan de competitieleider,
dan zal de algeheel competitieleider altijd kiezen voor de oorspronkelijk vastgestelde datum.
Let wel !!! Indien een wedstrijd is omgezet naar een andere datum en beide teams zijn op deze avond
aanwezig en men start met de wedstrijd, dan dient deze wedstrijd uitgespeeld te worden en is de uitslag
altijd bindend, ook al is de algeheel competitieleider NIET in kennis gesteld van de omgezette datum.
Omdat beide teams aanwezig waren op deze nieuwe datum, wordt ervan uitgegaan dat de afspraak
tussen beide partijen correct was.
Het omzetten van een wedstrijd naar een latere, dan door de NPB vastgestelde datum, KAN ALLEEN MET
TOESTEMMING VAN DE ALGEHEEL COMPETITIELEIDER !!!!!!!!!!!!!
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Artikel 06.16.

Algemeen

01.

Verblijf rond biljarttafel

-

Zodra de tos-opstoot (lag) gaat beginnen en de scheidsrechter het spel heeft vrijgegeven, is het
verblijf rond het biljart, met uitzondering van de scheidsrechter, voor iedereen verboden.
Als een speler niet aan de beurt is, dan dient op een speciaal daarvoor gereserveerde zitplaats,
plaats te nemen. Deze zitplaats dient zodanig te zijn dat de betreffende speler geen overleg kan
plegen met zijn team genoten.

02.

Advies geven van spelers

-

Het luid en duidelijk advies geven aan een speler is verboden. Gebeurt dit toch, dan is de
scheidsrechter verplicht de betreffende persoon een waarschuwing te geven. Ieder volgend
vergrijp houdt automatisch een foul in.

03.

Wisselen van speellokaal tijdens seizoen

Indien een team tijdens een lopend seizoen van lokaal wenst te wisselen, dan is dit mogelijk indien:
Alle spelers van dat team meegaan naar het nieuwe lokaal. ( De NPB toetst dit aan de hand van
de wedstrijdformulieren. Hieruit moet duidelijk blijken dat het om 4 dezelfde spelers gaat )
De teamnaam ongewijzigd blijft.

04.

Invullen van open plaatsen in klassen

Wanneer er door een fusie van twee verenigingen of niet meer deelnemen van een vereniging, plaatsen
openvallen in een klasse en/of sub-klasse, dan heeft het HB van de NPB het recht deze plaats op te vullen
met een of meerdere teams die gezien haar kwaliteiten geschikt is om voor deze plaats(en) in
aanmerking te komen.

05.

Onoplosbare problemen vereniging

Wanneer in een vereniging onoplosbare problemen zijn ontstaan, waardoor de vereniging uit elkaar valt
in twee partijen, waarvan de ene partij naar een andere lokaliteit gaat, dan zal de NPB de volgende regel
hanteren:
Dat gedeelte van de vereniging dat bestaat uit 2/3 van de oude vereniging zal de rechten van de
vereniging behouden. (Toetsing zal plaatsvinden aan de hand van de op dat moment voorhanden zijnde
ledenlijst bij het secretariaat.) Hier wordt dan beoordeeld naar alle opgegeven leden, of men nu wel of
geen bindende wedstrijden heeft gespeeld, van dat moment.) Is er geen 2/3 meerderheid dan beslist de
bond wat er gaat gebeuren.
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3. RANKING REGLEMENT
HOOFDSTUK 1.

OPGAVE EN DEELNAME

Artikel 01.01.

Toernooien

01.

Black Ball

De NPB organiseert, indien het bestuur hiertoe besluit, zelf of onder haar auspiciën jaarlijks evenementen
voor individuele spelers. De naam van deze toernooicyclus ( Grand Prix ) kan jaarlijks gekoppeld worden
aan de firmanaam van een sponsor.
Verder organiseert de NPB eveneens de volgende evenementen:
Het nationaal kampioenschap Black Ball ( 6-foot tafels )
Het nationaal kampioenschap Koppel Black Ball ( 6-foot tafels )

Artikel 01.02.

01.

Duur van het evenement

Black Ball, Grand-Prix toernooien

De 6-foot Grand-Prix toernooien alsmede de eventuele rankingmasters worden verspeeld over aan een
sluitende weekenden. De hoofdtoernooi commissaris kan hier, bij hoge uitzondering, van afwijken. De
data worden door de NPB vastgesteld.

Artikel 01.03.

Organisatie

De organisatie en opzet van de Grand-Prix toernooien alsmede de nationale kampioenschappen wordt
jaarlijks opnieuw vastgesteld waarbij de navolgende bepalingen als uitgangspunt gelden.

Artikel 01.04.

Wedstrijdleiding

Bij de 6-foot Grand-Prix toernooien wordt de wedstrijdleiding door of namens de NPB verzorgd.

Artikel 01.05.

01.

Deelname

Black Ball, Grand-Prix toernooien en Nationale kampioenschappen

Deelname aan deze rankingcyclus staat open voor alle leden van de Nederlandse Poolbiljart Bond ( NPB )

Artikel 01.06.

01.

Bijzondere omstandigheden

Black Ball, Grand-Prix toernooien en Nationale kampioenschappen

Deelname van niet leden aan de rankingcyclus is alleen dan mogelijk indien men op de dag van
inschrijving zich aanmeldt als lid van de NPB.
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HOOFDSTUK 2.

REGLEMENTEN

Artikel 02.01.

Spelregels

01.

Black Ball, Grand-Prix Toernooien

Er wordt gespeeld volgens de officiële reglementen van de NPB (zie ook 7. Spelregels).

Artikel 02.02.

Toernooi reglementen

De toernooi reglementen kunnen gewijzigd c.q. aangepast worden door de organisatie.

01.

Inschrijven Black Ball, Grand-Prix toernooien

Inschrijven is mogelijk via:
het inschrijfformulier dat iedere aangesloten vereniging ontvangt.
inschrijving op het voorgaande toernooi.
telefonisch bij de hoofdtoernooicommissaris.
inschrijving voor het gehele seizoen. Dit persoonlijk bij de hoofdtoernooi commissaris.
op andere wijze zoals bekend gemaakt voor de start van de toernooicyclus.
Op het inschrijfformulier dient te worden vermeldt:
naam van de vereniging.
contactpersoon van de vereniging.
naam en pasnummer van de deelnemer.
indien gevraagd: de licentie van de deelnemer.
Inschrijvingen die te laat binnen komen worden wel nog behandeld en als reserves genoteerd voor het
geval er uitvallers zijn.

02.

Loting Black Ball, Grand-Prix toernooien

Nadat de loting is verricht, is het dan ontstane toernooischema bindend en kan niet meer veranderd
worden.

03.

Deelnemersbewijs Black Ball, Grand-Prix Toernooien en Nationaal Kampioenschap

Na de loting ontvangt iedere deelnemer via het postadres van de vereniging het deelnemersbewijs voor
het betreffende toernooi Hierop staat de datum en het tijdstip vermeldt wanneer men de eerste keer in
actie moet komen en/of wordt de datum en het tijdstip per internet ( www.npb.nl ) bekend gemaakt.

04

Afmelden

Afmelden is mogelijk. De uiterste afmelddatum wordt vermeldt op het deelnemersbewijs dat iedere speler
ontvangt. Indien men te laat de afmelding doorgeeft is men het inschrijfgeld alsnog verschuldigd. De NPB
houdt de verenging verantwoordelijk voor het betalen van de factuur.
05. Verdere verloop toernooien
Iedere speler is zelf verantwoordelijk voor zijn aanwezigheid op de juiste datum en tijdstip gedurende het
verdere verloop van de toernooien. Indien men deze regel overtreedt, dan dient men de consequenties te
aanvaarden.

06.

Te laat aanwezig

Indien men op het tijdstip waarop men aanwezig had moeten zijn, niet aanwezig is, dan worden door de
organisatie de vooraf bekend gemaakte sancties toegepast (uitsluiting toernooi, frameverlies e.d. )
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Artikel 02.03.

01.

Licentie toewijzing

Black Ball, Grand-Prix Toernooien

Iedere speler ontvangt bij aanvaarding lidmaatschap een licentie. Deze licentie is in beginsel altijd de
laagste licentie. De hoofdtoernooi commissaris kan afwijken van deze regel indien de sterkte van een
speler hiertoe aanleiding geeft.

Artikel 02.04.

01.

Inschrijfgeld

Black Ball, Grand Prix Toernooien en Nationale kampioenschappen

De hoogte van het inschrijfgeld per deelnemer wordt kenbaar gemaakt voor aanvang van het nieuwe
ranking seizoen, uitgezonderd de rankingmasters en de nationale kampioenschappen, deze zijn vrij van
inschrijfgeld.

Artikel 02.05.

01.

Kledingplicht

Black Ball (Grand Prix, Nationale Kampioenschappen en Masters)

Voorrondes:
Dresscode B
Deze bestaat uit:
Zwarte pantalon ( nette zwarte spijkerbroek )
Wit hemd/polo , clubtenue of sponsortenue.
Donkere sokken
Zwarte geklede schoenen (geen gymschoenen, geen Meindels, geen Bergschoenen)
Finaledag:
Dresscode B .

02.

Voorrondes

Uitsluitend bij de voorrondes kan door het bestuur een afwijkende dresscode worden gehanteerd.
Artikel 02.08.

01.

Speelmodus

Black Ball, Grand-Prix toernooien

Op deze toernooien wordt gespeeld met een best of systeem. De toernooileider bepaald aan de hand van
het aantal deelnemers over welke afstand een best of per ronde gespeeld wordt. Hij maakt dit wel voor
aanvang van het toernooi bekend ( bijvoorbeeld vermelding op de schema’s die ophangen ).

Artikel 02.09.

01.

Prijzenpot

Black Ball, Grand-Prix toernooien

De prijzenpot wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld.
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HOOFDSTUK 3.

BIJZONDERE REGLEMENTEN

Artikel 03.01.

Toernooi

01.

Black Ball, Grand-Prix toernooien

Er zijn de volgende bijzondere reglementen opgesteld om een zo soepel en zo eerlijk mogelijk verloop
van de toernooien te garanderen.

Artikel 03.02.

01.

Algemeen

Black Ball, Grand-Prix toernooien

Het evenement wordt zonder scheidsrechters afgewerkt.
Indien er zaken gebeuren tijdens de wedstrijd waar een van beide spelers het niet mee eens is, dan dient
de betreffende speler de wedstrijd onmiddellijk stil te leggen en het probleem voor te leggen aan de op
dat moment zittende toernooileider. (Zijn / haar uitspraak is bindend)
Sanitaire pauzes tijdens wedstrijden (allen tussen twee frames; niet gedurende een frame):
Best of 3 / 5 / 7
:
Alleen met goed vinden van beide spelers.
Best of 9 / 11 / 13 / 15 / 17
:
Een pauze van 3 minuten
Indien men deze regel overtreedt wordt het betreffende frame als verloren opgevoerd.

Artikel 03.03.
N.K. Koppel Black Ball
Voor het N.K. Koppel gelden aan aantal aanvullende bepalingen, te weten:
01.
het koppel wordt gespeeld door 2 spelers; deze behoeven niet lid te zijn van een en dezelfde
vereniging van de NPB. De spelers dienen wel lid te zijn van de NPB.
02.
deze nationale kampioenschappen worden georganiseerd in één (open) klasse.
03.
het koppel word gespeeld met stootwissel; dat wil zeggen dat per stoot (en dus niet per beurt)
wordt gewisseld; eenzelfde speler is dus nooit twee keer achter elkaar aan stoot. Dit m.u.v. van
de break (zie punt 04.). Ter verduidelijking: Als spelers A van koppel X heeft gespeeld, is de
volgende stoot (eventueel nadat het andere koppel heeft gespeeld) voor speler B van koppel X.
Men speelt dus om en om.
04.
stootwissel geldt ook bij de break, dat wil zeggen als in frame 1 speler A van koppel X heeft
opgestoten, in frame 3 speler B van koppel X de opstoot dient te toen (om en om breaken). Na
de break is ook meteen stootwissel; dus spelers A breakt, de volgende stoot is dan aan speler B
en omgekeerd.
05.
de speeltijden worden per internet bekend gemaakt ( www.npb.nl ) en niet naar de verenigingen
gestuurd daar beide spelers niet van eenzelfde vereniging behoeven te zijn.
06.
deze nationale kampioenschappen behoeven niet op twee aaneengesloten weekenden speelt te
worden. Streven is alle wedstrijden in een weekend te spelen.
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4. TUCHT REGLEMENT
Hoofdstuk 1.
Artikel 01.01.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

De tuchtrechtspraak binnen de NPB geschiedt met inachtneming van het bepaalde in de art. 5 en
19 van de statuten uitsluitend krachtens dit reglement.
De bepalingen van dit reglement worden gewijzigd door de Algemene Ledenvergadering.
Aan de tuchtrechtspraak ingevolge dit reglement zijn onderworpen de in art. 3 van de statuten
bedoelde verenigingen en de leden daarvan.
De bevoegdheid tot het uitoefenen van de tuchtrechtspraak is met uitsluiting van andere organen
voorbehouden aan de in artikel 01.07 genoemde organen.
Overtredingen in de zin van dit reglement kunnen alleen worden bestraft krachtens een
voorafgaande, daartoe strekkende bepaling in de statuten, reglementen of wedstrijdbepalingen,
dan wel na een daartoe strekkend besluit van een daartoe bevoegd orgaan.
Indien de in lid 5 bedoelde bepalingen worden gewijzigd na het tijdstip waarop het feit is begaan,
worden de voor de betrokkene gunstigste bepalingen toegepast.

Artikel 01.02.
1.

2.

3.
4.

2.
3.
4.

Overtredingen

Als overtreding in de zin van dit reglement wordt beschouwd elk handelen of nalaten dat een
schending oplevert van:
a. een bepaling in de statuten, het algemeen reglement, het competitie reglement, het
bekerreglement, of het ranking reglement;
b. een besluit van een orgaan van de NPB;
Voorts wordt als overtreding aangemerkt elk handelen of nalaten, waarbij een lid zich jegens een
ander lid, een orgaan, of een commissie niet gedraagt naar hetgeen door de redelijkheid en
billijkheid wordt verlangd.
Iedere schending van een bepaling als bedoeld in de leden 1 en 2 levert een afzonderlijke
overtreding op.
Onder overtreding wordt mede verstaan het niet, niet tijdig of in onvoldoende mate nakomen van
verplichtingen, alsmede het gelegenheid bieden of aansporen tot, het vergemakkelijken van of
het behulpzaam zijn bij het plegen van een in dit artikel bedoelde overtreding.

Artikel 01.03.
1.

Voorafgaande bepalingen

Strafbaarheid

Voor strafbaarheid van de in artikel 01.02 bedoelde overtredingen is opzet, schuld, nalatigheid of
onzorgvuldigheid van de betrokkene vereist.
Een vereniging kan uitsluitend of mede verantwoordelijk worden gesteld voor een overtreding,
die is begaan door haar leden.
De leden van een vereniging kunnen uitsluitend of mede verantwoordelijk worden gesteld voor
een overtreding die is begaan door de vereniging.
Krachtens dit reglement kunnen ook straffen worden opgelegd, in het geval terzake van dezelfde
gedraging door een wedstrijdleider of een vereniging reeds een straf is opgelegd, alsmede in het
geval door een officier van justitie tegen de betrokkene een strafvervolging is of zal worden
aangevangen, dan wel nadat na een strafvervolging een straf of maatregel is opgelegd.
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Artikel 01.04.
1.

Straffen

Als straf kunnen worden opgelegd:

a. berisping;
b. geldboeten tot een maximum van € 125,-, voor verenigingen, en tot een maximum van € 25,voor natuurlijke personen;

c. schorsing, als bedoeld in artikel 01.05, voor de duur van ten hoogste vijf jaar;
d. royement als lid van de NPB;
2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

Terzake van één overtreding kunnen meer straffen worden opgelegd, met dien verstande dat een
berisping en een royement niet tezamen met een andere straf kunnen worden opgelegd, alsmede
een uitsluiting en de ontzegging van het recht tot uitoefening van een functie niet tezamen met
een schorsing.
In geval van bestraffing van meer overtredingen kunnen meer straffen worden opgelegd, echter
niet tezamen met een royement.
Met uitzondering van de in lid 1 onder a en d genoemde straffen kunnen de overige straffen
geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk worden opgelegd, met dien verstande dat de daaraan bij
uitspraak te verbinden voorwaarden slechts kunnen inhouden het verrichten of nalaten van
bepaalde handelingen, alsmede het treffen van maatregelen tel voorkoming van herhaling.
Aan een voorwaardelijk opgelegde straf wordt een proeftijd verbonden van ten hoogste één jaar,
behoudens verlenging als bedoeld in lid 6.
Ingeval de betrokkene binnen de proeftijd in strijd handelt met de hem gestelde voorwaarde(n),
wordt zulks aangemerkt als een overtreding en kan de aan de betrokkene voorwaardelijk
opgelegde straf worden omgezet in een onvoorwaardelijke straf dan wel zijn proeftijd tot ten
hoogste drie jaar worden verlengd.
Indien de onder lid 6 bedoelde overtreding naar het oordeel van het dagelijks bestuur van
ernstiger aard is dan de overtreding waarvoor eerder een geheel of gedeeltelijk voorwaardelijke
straf is opgelegd, kan het dagelijks bestuur aan de betrokkene behalve het onder lid 6 bepaalde
tevens één of meer straffen als genoemd in lid 1 opleggen. In laatstbedoeld geval dient bij de
bepaling van de strafmaat rekening te worden gehouden met de omzetting van de voorwaardelijk
straf in een onvoorwaardelijke straf.
Indien tegelijk met de behandeling van een overtreding als bedoeld onder lid 6 nog een andere
door de betrokkene begane overtreding wordt behandeld, is het bepaalde onder lid 7 eveneens
van toepassing en is terzake van de nieuw te berechten overtreding het bepaalde in de overige
leden in dit artikel wederom van toepassing. Bij de bepaling van de strafmaat voor laatstbedoelde
overtreding behoeft geen rekening te worden gehouden met de omzetting van de
voorwaardelijke in een onvoorwaardelijke straf.
In afwachting van de behandeling van de zaak door het dagelijks bestuur, kan in ernstige
gevallen de in lid 1 onder c genoemde straf door de voorzitter van het dagelijks bestuur voorlopig
worden opgelegd.
Een voorlopige straf kan slechts worden opgelegd voor de duur van ten hoogste dertig dagen, en
kan voordien door het dagelijks bestuur geheel of gedeeltelijk worden opgeheven.

Artikel 01.05.
1.
2.

3.

Schorsing

Een schorsing wordt opgelegd voor een in de uitspraak genoemde termijn.
Gedurende de schorsing kan de betrokkene niet aan wedstrijden deelnemen of binnen de NPB en
zijn vereniging een functie vervullen noch aan het lidmaatschap verbonden rechten uitoefenen,
met uitzondering van het recht om tijdig bezwaar aan te tekenen tegen de hem opgelegde
schorsing.
Tenzij anders in de uitspraak is bepaald, blijft de betrokkene gehouden om tijdens zijn schorsing
de verplichtingen die uit het lidmaatschap van de NPB voortvloeien na te komen.
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4.

Indien de betrokkene lid is van een vereniging is diens vereniging verplicht de betrokkene voor de
in de uitspraak bepaalde termijn tevens als lid van de vereniging te schorsen.

Artikel 01.06.
1.

2.
3.

Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in ernstige mate in strijd handelt met
de statuten, reglementen of besluiten van organen van de NPB, of de NPB op onredelijke wijze
benadeelt.
Gedurende de bezwaartermijn en hangende het bezwaar is het lid geschorst.
Indien de betrokkene lid is van een vereniging is diens vereniging verplicht om na kennisneming
van het uitgesproken royement de betrokkene met onmiddellijke ingang als lid van de vereniging
te schorsen en na het onherroepelijk worden van het uitgesproken royement de betrokkene met
onmiddellijke ingang het lidmaatschap van de vereniging op te zeggen, als bedoeld in artikel 35
lid 1 onder c van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 01.07.
1.

Royement

Tuchtrechtelijke organisatie

De tuchtrechtspraak binnen NPB wordt uitgeoefend door:
het DB;
de bezwaren commissie tuchtzaken;
De bezwaren commissie tuchtzaken bestaat uit vijf leden, waaronder de voorzitter, die bij
voorkeur jurist is.
De leden van de bezwaren commissie tuchtzaken worden voor de duur van drie jaar benoemd.
Het lidmaatschap van de bezwaren commissie tuchtzaken eindigt:
a.
door beëindiging van het lidmaatschap, als bedoeld in art. 5 van de statuten;
b.
wanneer het lid niet wordt herkozen;
c.
door bedanken;

a.
b.

2.
3.
4.

4. Tucht Reglement

Versie augustus 2006

Pagina 30-57

Hoofdstuk 2.

Artikel 02.01.
1.
2.

Het lidmaatschap van de bezwaren commissie tuchtzaken is onverenigbaar met een functie in het
DB.
De leden van de bezwaren commissie tuchtzaken mogen niet aan de behandeling van een zaak
deelnemen indien zij bij de zaak betrokken zijn hetzij persoonlijk, hetzij als functionaris, hetzij als
lid van een vereniging die bij de zaak betrokken is.

Artikel 02.02.
1.
2.

Bevoegdheden

De bezwaren commissie tuchtzaken is bevoegd om in bezwaar kennis te nemen van alle zaken
welke in eerste aanleg door het DB zijn behandeld.
De bezwaren commissie tuchtzaken is tevens bevoegd om in bezwaar kennis te nemen van
zaken, welke overeenkomstig het bepaalde in art. 02.05 lid 6 niet door het DB in behandeling zijn
genomen.

Artikel 02.03
1.

Onverenigbaarheden

Het aanhangig maken van een zaak

Een zaak wordt aanhangig gemaakt door:
een aantekening van een wedstrijdleider op het wedstrijdformulier,
een bij het DB schriftelijk gedane aangifte.
De in lid 1 bedoelde zaken worden in eerste aanleg aanhangig gemaakt bij het DB.
Het DB bepaalt of zij bevoegd is van de zaak kennis te nemen.
Het DB is niet bevoegd een aanhangig gemaakte zaak in behandeling te nemen indien:
a.
de beweerde overtreding niet krachtens enig reglement strafbaar is gesteld;
b.
de beweerde overtreding meer dan vier maanden voor de datum van de ontvangst van
het formulier of de aangifte heeft plaatsgevonden.
Ingeval het DB meent dat de zaak niet tijdig aanhangig kon worden gemaakt, bepaalt zij dat de
zaak alsnog in behandeling zal worden genomen.
In geval van onbevoegdheid deelt het DB de wedstrijdleider of degene die aangifte heeft gedaan
zo spoedig mogelijk mede dat het DB niet bevoegd is de zaak in behandeling te nemen, alsmede
dat van zijn beslissing beroep openstaat bij de bezwaren commissie tuchtzaken.
Indien meer zaken binnen een tijdsbestek van vier maanden tegen één betrokkene aanhangig
zijn gemaakt, kan het DB respectievelijk de voorzitter van de bezwaren commissie tuchtzaken
beslissen dat de zaken door de commissie tegelijk en/of gevoegd zullen worden behandeld.
Indien tegen meer personen terzake van dezelfde overtreding zaken zijn aanhangig gemaakt,
beslist het DB respectievelijk de voorzitter van de bezwaren commissie tuchtzaken of die zaken
gezamenlijk of afzonderlijk zullen worden behandeld.

a.
b.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

Artikel 02.04.
1.

2.

Het aanhangig maken van overtredingen van de wedstrijdbepalingen

Een overtreding van de wedstrijdbepalingen wordt aanhangig gemaakt door een aantekening van
de wedstrijdleider op liet wedstrijdformulier, of door een aangifte, als bedoeld in artikel 02.03 lid
1 sub b.
Door de aantekening op het wedstrijdformulier of door de aangifte is de betrokkene in staat van
beschuldiging gesteld.
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3.
4.

5.

6.
7.

De aantekening op het wedstrijdformulier geldt als tenlastelegging.
Ingeval van het in lid 1 bepaalde is de wedstrijdleider verplicht op het wedstrijdformulier te
vermelden:
a.
de naam, voornaam, adres en lidnummer van de betrokkene;
b.
de overtredingen die zich hebben voorgedaan voor, tijdens of na de wedstrijd;
c.
de uitslag van de wedstrijd, dan wel de reden van het staken of niet doorgaan van de
wedstrijd.
De wedstrijdleider is verplicht om het DB binnen vijf dagen na de datum van de betreffende
wedstrijd van een overtreding, als bedoeld in lid 1, schriftelijk in kennis te stellen, welke
kennisgeving dient te zijn voorzien van een toelichting.
In geval van twijfel over het tijdig inzenden van het wedstrijdformulier, zal de in het poststempel
vermelde datum beslissend zijn.
Indien het DB meent dat de zaak in behandeling kan worden genomen, zal zij hiertoe overgaan.
De betrokkene wordt van deze beslissing schriftelijk op de hoogte gebracht.

Artikel 02.05.
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

Het aanhangig maken van overige overtredingen

Ieder lid van de NPB en iedere vereniging aangesloten bij de NPB dat meent dat een ander lid
van de NPB of een andere vereniging aangesloten bij de NPB een overtreding heeft begaan als
bedoeld in een reglement, kan daarvan aangifte doen bij het DB.
De aangifte moet schriftelijk geschieden, en dient zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven welke
overtreding zou zijn gepleegd, alsmede door wie, waar en wanneer dit zou zijn geschied; voorts
dienen de namen en adressen van degene die aangifte doet en van eventuele getuigen te
worden opgegeven.
De aangifte geldt als tenlastelegging.
Het DB verzamelt nadere gegevens, welke haar ter beoordeling van de gegrondheid van de
aangifte dienstig voorkomen. Zij kan deze bevoegdheid geheel of gedeeltelijk aan één of meer
andere personen overdragen.
Een lid is verplicht alle gevraagde inlichtingen, stukken en gegevens, waarover hij beschikt op
eerste verzoek te verstrekken.
Indien het DB van oordeel is dat de aangifte kennelijk ongegrond is, beslist zij dat er geen verder
gevolg aan zal worden gegeven.
Van deze beslissing wordt zo spoedig mogelijk kennis gegeven aan degene door wie de aangifte
is gedaan en tegen wie zij was gericht, en voorts aan hen die daartoe naar het oordeel van het
DB verder in aanmerking komen.
indien het DB meent dat de zaak in behandeling kan worden genomen, zal zij hiertoe overgaan.
De betrokkene wordt van deze beslissing schriftelijk op de hoogte gebracht.
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Artikel 02.06.
1.
2.

3.

4.
5.

Uitspraak in eerste aanleg

Het DB doet binnen vier weken na ontvangst van het wedstrijdformulier dan wel na ontvangst
van de aangifte schriftelijk uitspraak.
In de uitspraak wordt vermeld:
de tenlastelegging;
of een overtreding is bewezen geacht, en zo ja welke overtreding;
voor welke overtreding(en) een straf is opgelegd;
vanaf welke datum de straf zal worden ten uitvoer gelegd;
welke eventueel door de vereniging van de betrokkene met betrekking tot bedoelde
overtreding reeds ten uit voer gelegde straf in mindering zal mogen worden gebracht;
In geval van een voorwaardelijke strafoplegging zal tevens in de uitspraak worden vermeld:
a. welk deel van de straf voorwaardelijk wordt opgelegd,
b. alsmede terzake van welke overtreding,
c. op welke datum de proeftijd zal zijn beëindigd
In geval de zaak vatbaar is voor bezwaar zal tevens in de uitspraak worden vermeld binnen welke
termijn van de uitspraak in bezwaar kan worden gegaan.
De uitspraken worden bovendien schriftelijk aan de betrokkene medegedeeld.

Artikel 02.07.

Binding

De uitspraken van het DB, indien daarvan niet tijdig bezwaar is ingesteld, zijn onherroepelijk en voor alle
leden van de NPB bindend.
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Artikel 03.01.
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

Met inachtneming van het bepaalde in art. 02.03 en art. 03.06 kan van een uitspraak van het DB,
waarbij de tenlaste gelegde overtreding geheel of gedeeltelijk gegrond is verklaard, door de
betrokkene beroep worden ingesteld bij de bezwaren commissie tuchtzaken.
Van een berisping en van een vrijspraak kan de betrokkene niet in bezwaar komen.
Het bezwaar dient schriftelijk binnen veertien dagen na de verzending van de uitspraak van het
DB te zijn ingezonden aan de secretaris van de bezwaren commissie tuchtzaken.
De betrokkene is bevoegd binnen de onder a. vermelde termijn bezwaar in te stellen onder de
gehoudenheid om binnen veertien dagen nadien een aanvullend bezwaarschrift in te zenden,
waarin de gronden waarop het bezwaar berust ter kennis van de bezwaren commissie tuchtzaken
worden gebracht.
Tenzij de bezwaren commissie tuchtzaken anders beslist, is bij twijfel over het tijdig inzenden van
het bezwaarschrift de in het poststempel vermelde datum beslissend.
De betrokkene is, indien hem terzake van verschillende overtredingen straffen zijn opgelegd,
verplicht in het bezwaarschrift te vermelden van welke straf en terzake van welke overtreding hij
in bezwaar komt.
Tenzij de voorzitter van de bezwaren commissie tuchtzaken op verzoek van de betrokkene anders
beslist, wordt de tenuitvoerlegging van een opgelegde straf door het instellen van bezwaar niet
opgeschort.
De bezwaren commissie tuchtzaken is bevoegd de uitspraak in eerste aanleg te bevestigen of te
wijzigen, zowel waar het de omschrijving van de overtreding betreft, als waar het de strafmaat
betreft.

Artikel 03.02.
1.

2.

3.

4.

2.

3.
4.

Administratiekosten

Terzake van het in bezwaar komen tegen een uitspraak van het DB zijn administratiekosten
verschuldigd aan de NPB. De administratiekosten bedragen € 50,- voor verenigingen en €12,50voor natuurlijke personen.
De administratiekosten als bepaald in het vorige lid dienen uiterlijk 10 werkdagen na indiening
van het bezwaarschrift door de betrokkene te zijn voldaan middels overboeking op een nader
door de bezwaren commissie tuchtzaken aan te geven bank- of girorekening.
Een bezwaarschrift zal door de bezwaren commissie tuchtzaken niet in behandeling worden
genomen zolang de administratiekosten niet of niet tijdig op de juiste wijze zijn voldaan. Indien
de administratiekosten niet uiterlijk 3 maanden na indiening van het bezwaarschrift door de
betrokkene zijn voldaan, wordt het bezwaarschrift geacht niet te zijn ingediend.
Indien in haar uitspraak door de bezwaren commissie tuchtzaken geheel of gedeeltelijk aan het
bezwaarschrift tegemoet wordt gekomen aan het bezwaarschrift, zal de betrokkene de voldane
administratiekosten terugbetaald krijgen middels overboeking op een alsdan nader door de
betrokkene aan te geven bank- of girorekening.

Artikel 03.03.
1.

Bezwaar

Afhandeling

De bezwaren commissie tuchtzaken bepaalt datum, uur en plaats waarop de zaak mondeling zal
worden behandeld.
De secretaris van de betreffende commissie roept de betrokkene en andere personen op waarvan
de commissie de verschijning wenselijk acht, zulks met inachtneming van een termijn van ten
minste drie dagen, de dag van de verzending en die van de behandeling niet meegerekend.
De secretaris doet aan de betrokkene tevens opgave van de plaats waar en tijd waarop de zitting
wordt gehouden.
De mondelinge behandeling vindt niet in het openbaar plaats, tenzij de commissie anders beslist.
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5.

6.
7.

Indien de betrokkene een vereniging is, dient deze zich te doen vertegenwoordigen door
tenminste één bestuurslid, die daartoe ingevolge haar statuten bevoegd is dan wel daartoe door
haar bevoegde bestuursleden gemachtigd is.
Van een mondelinge behandeling wordt een zakelijke samenvatting gemaakt, welke door de
voorzitter en secretaris van de betreffende commissie wordt ondertekend.
De leden van de commissie onthouden zich van het bespreken van zowel de zaak als van de
persoon van de betrokkene met anderen of met de betrokkene, behoudens tijdens de mondelinge
behandeling.

Artikel 03.04.
1.

Zitting

De mondelinge behandeling geschiedt:

a. ingeval van een overtreding van de wedstrijdbepalingen op grond van de telastlegging, als
bedoeld in art. 02.04;

b. ingeval van een overige overtreding op grond van de telastlegging, als bedoeld in art. 02.05;
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.
13.

Na de opening van de zitting gaat de voorzitter na of de opgeroepen personen en/of degenen die
een vereniging vertegenwoordigen aanwezig zijn.
De betrokkene (en diens raadsman) mogen de gehele mondelinge behandeling bijwonen.
De voorzitter kan de betrokkene echter het recht tot het bijwonen van de mondelinge
behandeling ontnemen, indien diens gedrag daartoe aanleiding geeft, of indien de voorzitter dit
om een andere reden wenselijk acht.
Indien de betrokkene niet verschenen is, gaat de commissie na of hij behoorlijk is opgeroepen.
Heeft geen behoorlijke oproeping plaatsgevonden of meent de commissie om een andere reden
dat uitstel van e behandeling wenselijk is, dan stelt zij de behandeling tot een nader te bepalen
datum uit, van welke datum de betrokkene schriftelijk in kennis wordt gesteld.
Indien een door de commissie belangrijk geachte getuige niet is verschenen, kan de commissie
bepalen dat de behandeling geheel of gedeeltelijk zal worden uitgesteld, in welk geval de
betrokkene opnieuw zal worden opgeroepen.
Aan de betrokkene wordt mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van alle op de zaak
betrekking hebbende stukken, indien respectievelijk voorzover hij daarvan niet voor de
behandeling kennis heeft genomen.
Indien de commissie zulks noodzakelijk acht, kan de telastlegging door haar worden gewijzigd.
De voorzitter doet de betrokkene terstond van de in lid 6 bedoelde wijziging mededeling en deelt
de betrokkene voorts mede dat hij om schorsing van de behandeling kan verzoeken indien hij
meent door de wijziging aanmerkelijk in zijn verdediging te worden geschaad.
Indien de betrokkene om schorsing van de behandeling verzoekt, bepaalt de voorzitter datum en
uur waarop de behandeling zal worden voortgezet. De betrokkene ontvangt in dat geval binnen
drie dagen na de geschorste behandeling de gewijzigde telastlegging.
Indien de betrokkene meent dat de behandeling na een korte schorsing kan worden voortgezet,
schorst de voorzitter de behandeling voor ten hoogste twintig minuten, waarna de behandeling
wordt voortgezet. Indien mogelijk wordt aan de betrokkene de gewijzigde telastlegging
schriftelijk ter hand gesteld.
De betrokkene wordt tijdens de mondelinge behandeling door de voorzitter respectievelijk de
leden van de commissie ondervraagd en in de gelegenheid gesteld verweer te voeren.
Alvorens de behandeling wordt gestoten, wordt aan de betrokkene en diens raadsman de
gelegenheid gegeven nog tot zijn verweer dienende opmerkingen te maken.
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Artikel 03.05.
1.

2.
3.

4.

Op verzoek van de betrokkene kan een vertegenwoordiger van diens vereniging als toehoorder
de mondelinge behandeling bijwonen. Indien de betrokkene een vereniging is, kan zij niet om
toelating van een toehoorder verzoeken.
Voorzover de plaatsruimte dit toelaat, kan de commissie voorts aan andere personen toestaan de
zitting als toehoorder bij te wonen, mits zij lid van de NPB zijn.
Tenzij de commissie de toehoorder een verklaring vraagt, mag hij tijdens de zitting niet het
woord voeren. Indien het gedrag van de toehoorder daartoe aanleiding geeft, kan de voorzitter
de toehoorder verbieden de zitting verder bij te wonen.
Een toehoorder kan in dezelfde zaak niet als getuige optreden.

Artikel 03.06.
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.

11.

2.

Getuigen

De commissie is bevoegd getuigen te doen oproepen en te horen. De betrokkene kan tot uiterlijk
vijf dagen voor de dag waarop de zitting wordt gehouden de namen en adressen van drie
getuigen opgeven met het verzoek deze te doen oproepen. De voorzitter kan van het bepaalde in
dit lid afwijken.
De secretaris van de commissie roept de getuigen schriftelijk of telegrafisch op.
Leden van de NPB die als getuigen worden opgeroepen, zijn verplicht te verschijnen.
De commissie kan ook personen die geen lid zijn van de NPB als getuige doen oproepen. Aan hen
wordt schriftelijk medegedeeld dat zij niet verplicht zijn te verschijnen, doch dat in geval van
verschijning het bepaalde in lid 5 op hen van toepassing is.
Een getuige is verplicht om naar waarheid te verklaren alsmede om, indien de voorzitter dit
verlangt, ter bevestiging van de juistheid van zijn verklaring een schriftelijke zakelijke
samenvatting ervan met zijn handtekening te bekrachtigen.
De voorzitter wijst de getuige vooraf op deze verplichtingen.
Behoudens het bepaalde in lid 10 kunnen getuigen uitsluitend tijdens de behandeling van de zaak
worden gehoord.
Het verhoor geschiedt in tegenwoordigheid van de betrokkene (en diens raadsman). Zij worden
in de gelegenheid gesteld aan de getuigen vragen te stellen mits deze vragen, naar het oordeel
van de commissie, terzake dienende zijn.
Van hun verklaring wordt schriftelijk een zakelijke samenvatting gemaakt.
Indien het een getuige redelijkerwijs onmogelijk is op de zitting aanwezig te zijn, kan hij op
verzoek van de voorzitter een schriftelijke verklaring opstellen en ondertekenen, welke op de
zitting wordt voorgelezen en aan de stukken wordt toegevoegd. Het bepaalde in lid 6 is van
overeenkomstige toepassing.
Indien de zaken niet gevoegd worden behandeld, kunnen betrokkenen in elkanders zaken als
getuigen worden gehoord.

Artikel 03.07.
1.

Toehoorders

Wraking

Indien de betrokkene van mening is dat een ter behandeling van zijn zaak aangewezen lid van
het DB respectievelijk de bezwaren commissie tuchtzaken daartoe niet bevoegd is, dan wel dat
van het betreffende lid niet een onpartijdige beoordeling en beslissing te verwachten is, kan hij
bij de voorzitter van het DB respectievelijk de voorzitter van de bezwaren commissie tuchtzaken
zijn bezwaren tegen de aanwijzing kenbaar maken.
Indien de onder lid 1 bedoelde bezwaren de voorzitter van het DB respectievelijk de voorzitter
van de bezwaren commissie tuchtzaken zelf betreffen, beslist zijn plaatsvervanger
overeenkomstig het in dit artikel bepaalde.
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3.

4.

5.

6.
7.

De bezwaren dienen schriftelijk met opgave van reden binnen vijf dagen na de in kennis stelling
als bedoeld in art. 02.04 lid 7 en art. 02.05 lid 8 bij het DB respectievelijk tegelijk met het
bezwaar als bedoeld in art. 03.01 lid 3 bij de bezwaren commissie tuchtzaken te worden
ingediend.
Indien de voorzitter van het DB respectievelijk de voorzitter van de bezwaren commissie
tuchtzaken het bezwaar gegrond acht, vervangt hij het betreffende lid van het DB respectievelijk
de commissie door een ander.
Van een uitspraak van de voorzitter van het DB dat de wraking ongegrond is, kan alleen beroep
worden ingesteld tegelijk met een naar aanleiding van de tenlaste gelegde overtreding opgelegde
straf, met dien verstande dat met betrekking tot de wraking geen beroep kan worden ingesteld:
a. indien het ingestelde beroep alleen betrekking heeft op de wraking;
b. indien de betrokkene naar aanleiding van de tenlaste gelegde overtreding is vrijgesproken.
Van een uitspraak van de voorzitter van de bezwaren commissie tuchtzaken dat de wraking
ongegrond is, staat geen beroep open.
Indiening van een bezwaarschrift als bedoeld in lid 1 heeft geen opschorting tot gevolg van de
tenuitvoerlegging van een al dan niet voorlopig opgelegde straf.

Artikel 03.08.
1.

2.

3.

Indien de bezwaren commissie tuchtzaken meent hetzij ten tijde van de mondelinge behandeling,
hetzij na sluiting daarvan, nadere gegevens nodig te hebben, kan zij in afwachting daarvan de
behandeling schorsen dan wel indien de behandeling al gesloten is, die heropenen.
Nadat de commissie de door haar verlangde gegevens heeft verkregen, stelt zij de betrokkene en
de raadsman in de gelegenheid om hetzij schriftelijk hetzij mondeling nog tot zijn verweer dienende
opmerkingen te maken.
Indien de commissie meent ter beoordeling van de zaak alle benodigde gegevens te hebben
verkregen sluit zij de behandeling.

Artikel 03.09.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Beraadslaging

De beraadslaging over de tenlastelegging geschiedt terstond na het sluiten van de behandeling.
De beraadslaging vindt niet in het openbaar plaats.
Het commissie beslist met meerderheid van stemmen.
De commissie grondt haar uitspraak op de stukken en verklaringen waarvan de betrokkene heeft
kunnen kennis nemen, of waarvan de zakelijke inhoud hem ter zitting is medegedeeld.
Indien de commissie van oordeel is dat een uitspraak van het DB niet in stand kan blijven, wijzigt
zij deze uitspraak en bepaalt zij terzake van welke overtreding welke straf aan de betrokkene
wordt opgelegd.
Indien de commissie van oordeel is dat een uitspraak van het DB in stand kan blijven, bevestigt
zij de uitspraak.
Indien de commissie meent dat een uitspraak van het DB gedeeltelijk in stand kan blijven,
bevestigt zij voor dat gedeelte de uitspraak en wijzigt voor het overige de uitspraak. In
laatstbedoeld geval kan de commissie de betrokkene ten aanzien van met name genoemde
onderdelen vrijspraken of een straf bepalen.

Artikel 03.10.
1.

Schorsing c.q. sluiting van de behandeling

Uitspraak

De commissie doet uiterlijk vier weken na het sluiten van de behandeling schriftelijk uitspraak.
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2.
3.

4.
5.
6.

Indien naar haar oordeel daartoe gronden aanwezig zijn, is de commissie bevoegd terstond na de
beraadslaging uitspraak te doen.
In de uitspraak wordt vermeld:
- de tenlastelegging;
- of een overtreding is bewezen geacht, en zo ja welke overtreding;
- voor welke overtreding(en) een straf is opgelegd;
- vanaf welke datum de straf zal worden ten uitvoer gelegd;
- welke eventueel door de vereniging van de betrokkene met betrekking tot bedoelde overtreding
reeds ten uitvoer gelegde straf in mindering zal mogen worden gebracht;
alsmede, in geval van een voorwaardelijke strafoplegging:
- welk deel van de straf voorwaardelijk wordt opgelegd, alsmede terzake van welke overtreding;
- op welke datum de proeftijd zal zijn beëindigd.
De uitspraken van de bezwaren commissie tuchtzaken bevatten tevens de overwegingen welke
tot de uitspraak hebben geleid.
De uitspraken worden schriftelijk aan de betrokkene(n) medegedeeld.
De uitspraken van de bezwaren commissie tuchtzaken zijn onherroepelijk en voor alle leden van
de NPB bindend.

Artikel 03.11.
1.

2.

3.

4.
5.

De betrokkene, aan wie een straf is opgelegd waartegen geen beroep meer openstaat, kan
gehele of gedeeltelijke herziening daarvan verzoeken op grond van feiten en omstandigheden,
welke bij de behandeling niet bekend waren of niet ter kennis van het DB respectievelijk de
bezwaren commissie tuchtzaken zijn gekomen.
Het verzoek tot herziening moet schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter van de bezwaren
commissie tuchtzaken, onder overlegging van de beslissing waarvan herziening wordt verzocht.
Het verzoek dient een nauwkeurige opgave te bevatten van de nieuwe feiten en
omstandigheden, waarop het is gegrond, alsmede van de bewijsstukken daarvan.
De voorzitter gaat vooreerst na of de juistheid van de feiten en omstandigheden, waarop het
verzoek is gegrond, voldoende is, respectievelijk kan worden aangetoond dat aannemelijk is, dat
geen of een lichtere straf zou zijn opgelegd indien die feiten en omstandigheden bij de
behandeling bekend waren geweest.
In een bevestigend geval stelt hij de zaak voor een hernieuwde behandeling in handen van de
bezwaren commissie tuchtzaken.
Het bepaalde in de artikelen 03.02 tot 03.10 van dit reglement is op de hernieuwde behandeling
van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat getuigen slechts zullen worden gehoord
indien en voorzover de commissie dit ter beoordeling van de nieuwe feiten en omstandigheden
wenselijk acht.

Artikel 03.12.
1.

2.

Herziening

Tenuitvoerlegging

De in dit reglement bedoelde verenigingen, personen, en organen zijn, ieder binnen de kring van
hun bevoegdheden, verplicht er voor zorg te dragen dan wel er op toe te zien dat opgelegde
straffen worden uitgevoerd.
De tenuitvoerlegging van een opgelegde straf vangt aan op het moment van de uitspraak, tenzij
in de uitspraak anders is beslist. De tenuitvoerlegging van een overeenkomstig het bepaalde in
art. 01.04 lid 9 voorlopig opgelegde straf wordt met onmiddellijke ingang aangevangen
respectievelijk opgeschort, tenzij de bezwaren commissie tuchtzaken anders bepaalt.
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5. BEKERCOMPETITIE REGLEMENT
HOOFDSTUK 1.

ALGEMEEN

Artikel 01.01.

Deelname

Elk jaar wordt door de NPB de Nederlandse Bekercompetitie georganiseerd, gestreden zal worden om de
titel: Nederlands Bekerkampioen. Alle teams die zich op 15 juli, de uiterste inschrijfdatum voor de
competitie in dat seizoen, hebben ingeschreven voor de wintercompetitie van de NPB kunnen aan deze
Nederlandse Bekercompetitie deelnemen. Dit is echter niet verplicht.
Indien een team niet wenst deel te nemen aan de Nederlandse Bekercompetitie, dient de vereniging dit
duidelijk op het inschrijfformulier voor teams te vermelden.
Teams die zich later hebben opgegeven, dit na goedkeuring van het HB van de NPB, kunnen niet meer
deelnemen aan de algemene ronde van de bekercompetitie. Deze teams worden dan automatisch in de
terugvalronde geplaatst.

Artikel 02.01.

Opzet

6 Foot senioren.
De bekercompetitie bestaat uit meerdere verschillende rondes, te weten:

01.

De hoofdronde

Alle teams starten in de hoofdronde.

02.

De terugvalrondes

Wanneer een team in deze algemene ronde verliest, dan valt dit team terug naar de z.g.n. terugvalronde,
dit met uitzondering van de teams die uitkomen in de NPB competitie superleague. Bij verlies in de
algemene ronde van een van deze teams, is dit team uitgeschakeld.
Er zijn verschillende terugvalrondes, te weten;
terugvalronde ere/hoofdklasse;
terugvalronde 1e klasse;
terugvalronde 2e klasse;
terugvalronde 3e klasse
enz.
In welke terugvalronde een team, na verlies in de algemene ronde, dient uit te komen is afhankelijk van
de klasse waarin het betreffende team uitkomt in de wintercompetitie van het betreffende seizoen binnen
de NPB.
Superleague teams kunnen dus niet terugvallen, andere teams kunnen tot en met de laatste 16 (achste
finale) terugvallen naar de desbetreffende rondes

6 Foot bekercompetitie jeugd
De opzet van de bekercompetitie jeugd is afhankelijk van het aantal deelnemers en wordt vastgesteld
gedurende het seizoen.
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HOOFDSTUK 2.

VERLOOP VAN DE BEKERCOMPETITIE

Artikel 02.01.

Data

De speelweken waarin de bekercompetitie wordt afgewerkt, worden van tevoren vastgelegd. Deze data
lopen parallel aan de wintercompetitie.
Met uitzondering van de 1e algemene ronde, lopen de terugvalrondes in de diverse klassen parallel aan
de algemene ronde.
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HOOFDSTUK 3.

LOTING

Artikel 03.01.

Algemeen

De loting van alle rondes wordt verricht door de Bekerleider. De loting is openbaar en toegankelijk voor
iedereen die geïnteresseerd is.
Zowel in de algemene ronde als ook in de terugvalronde betreft het een open loting. Dit betekent dat
iedereen tegen iedereen kan loten.
Er is een uitzondering. In de 3e algemene ronde, dit is de ronde waarin de superleague en de ereklassers
zich voegen bij de loting, is het niet mogelijk dat superleagueteams tegen elkaar uitkomen.

01.

Algemene ronde

De loting van de 1e algemene ronde geschiedt zo snel als mogelijk na de uiterste inschrijfstop van de
NPB, 15 juli. i.v.m. het klassenverschil in deze algemene ronde zullen de hogere geplaatste teams later
ingeloot worden. De volgorde van loting in de algemene ronde is als volgt:
1e
Algemene ronde: 2e en 3e klasse teams.
2e
Algemene ronde: Winnaars 1e algemene ronde + 1e klasse teams.
3e
Algemene ronde: Winnaars 2e algemene ronde + de superleague, ere- en hoofdklasse teams.

02.

Terugvalronde

Bij de loting van alle terugvalrondes zijn verder geen op en / of aanmerkingen.

03.

Wedstrijddagen

In zowel de algemene ronde alsook in de terugvalrondes geldt in principe de regel dat het team dat als
eerste uit de lotingbeker getrokken wordt, heeft het thuisrecht.
Hiervan kan slechts afgeweken worden indien blijkt dat twee teams uit een vereniging op dezelfde dag
thuis zouden moeten spelen. De algeheel bekerleider heeft dan het recht om een van beide wedstrijden
om te zetten in een uitwedstrijd.
De opgeven thuisspeeldag is dus niet altijd bindend.

04.

Berichtgeving

Nadat de bekerloting heeft plaatsgevonden, ontvangen de verenigingen via het postadres of via het
internet ( www.npb,nl ) een uitgebreid overzicht van de lotingresultaten, dit met uitzondering van de 1e
algemene ronde en eventuele voorronde.
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HOOFDSTUK 4.

DE WEDSTRIJD

Artikel 04.01.

Aanvangstijdstip

Het aanvangstijdstip van een wedstrijd is vastgesteld op 20.00 uur van de betreffende wedstrijddag.
Indien partijen in onderling overleg besluiten om het aanvangstijdstip te vervroegen dan is dit
toegestaan, de wedstrijd dient echter uiterlijk om 20.00 uur een aanvang te nemen.

Artikel 04.02.

Tegenstander niet aanwezig

Indien een team om 20.15 uur niet aanwezig is, dan dient de teamleider van het thuisspelende team
eerst contact op te nemen met het clublokaal van de tegenstander om te vragen of het betreffende team
onderweg is. Indien dit het geval is, dient men te wachten tot 20.30 uur. Indien de tegenstander dan nog
steeds niet aanwezig is, dient de teamleider contact op te nemen met de algeheel bekerleider. De
instructies die de algeheel bekerleider geeft dienen vervolgens opgevolgd te worden.

Artikel 04.03.

Wat te doen bij te weinig spelers

Indien een team door welke omstandigheden dan ook spelers te weinig heeft en het is niet gelukt om in
onderling overleg met de tegenstander de wedstrijd naar een andere dag te verzetten dan dient men de
wedstrijd toch te spelen. Minimaal dient een team met 2 spelers de wedstrijd te spelen.

Artikel 04.04.

Het invullen van het wedstrijdformulier

Voor aanvang van de wedstrijd wordt het wedstrijdformulier door de teamleider van het thuisspelende
team ingevuld. Hij vult eveneens de opstelling van zijn team in. Indien alle gegevens zijn ingevuld, dan
dient de teamleider van het uitspelende team de opstelling van zijn team bekend te maken. Hij doet dit
door de spelerskaarten in de goede volgorde aan de teamleider van het thuisspelende team te
overhandigen. Onder het toeziend oog van de teamleider van het uitspelende team vult de teamleider
van het thuisspelende team de spelersnamen van de tegenstander in op het wedstrijdformulier en
controleert hierbij de geldigheid van de spelerspassen. Nadat hij alles gecontroleerd en ingevuld heeft, is
hij verplicht de spelerspassen van de deelnemende spelers van het thuisspelende team door de
teamleider van het uitspelende team te laten controleren.
Indien het wedstrijdformulier volledig is ingevuld, kan de opstelling door geen van beide teams meer
veranderd worden. Gebeurt dit toch dan volgen er sancties.

Artikel 04.05.

Inzetten van de reserve speler

Indien een teamleider niet zeker is of een speler van zijn team op tijd aanwezig is, dan kan hij een 5e
speler op het wedstrijdformulier vermelden. Indien de betreffende speler niet op tijd aanwezig is, dan kan
de reserve speler ingezet worden. (zie ook het competitiereglement). Men dient wel aan te geven of deze
speler ook gespeeld heeft. Dit i.v.m. de controle van ongerechtigde spelers
Let op !!!!
Indien de reserve speler eenmaal begonnen is aan een wedstrijd dan dient deze speler de gehele
wedstrijd te spelen. Deze speler kan dus NIET meer vervangen worden.
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Artikel 04.06.

Later arriveren van spelers i.v.m. werk

Indien spelers later komen i.v.m. met werk dan dient men deze spelers te laten spelen. De teamleider is
verplicht de tegenstander hiervan in kennis te stellen. De betreffende speler dient op het
wedstrijdformulier op plaats 4 te worden ingevuld. Om lange wachttijden te voorkomen worden de
overige wedstrijden gewoon gespeeld. De speler die te laat komt dient echter uiterlijk om 21.15 uur
aanwezig te zijn. Is dit niet het geval dan kan de reserve speler worden ingezet. heeft men deze niet
ingevuld of deze is niet aanwezig dan is die betreffende partij verloren (incl. 15 ballensaldo). De wedstrijd
wordt dan voortgezet. Indien de speler die later zou komen, volgens het wedstrijdformulier, weer aan de
beurt is en hij is aanwezig dan kan hij spelen. Is hij niet aanwezig dan is ook deze partij verloren
(wederom incl. 15 ballensaldo). Voor de 3e partij geldt eveneens deze regel.

Artikel 04.07. Speelmodus.

6 Foot competitie:
De bekercompetitie speelt met een terugvalronde en een door de bekerleider ( in overleg met het HB van
de NPB ) te bepalen spelmodus.

Artikel 04.08.

Puntentelling tijdens de wedstrijd

6 Foot senioren competitie.
De punten telling is als volgt:
Alle klassen: 2 punten per gewonnen frame.
Het saldo van het aantal punten per wedstrijd is altijd 24.

6 Foot jeugd competitie.
In alle klassen krijgt de winnaar 2 punten per gewonnen frame.
Het saldo van het aantal punten per wedstrijd is altijd 18.

01.

Ballensaldo

Bij de 6-foot bekercompetitiewedstrijden voor senioren en jeugd is men verplicht het ballensaldo per
partij op het wedstrijdformulier te vermelden. Dit ballensaldo wordt als volgt berekend:
Op het moment dat de zwarte bal in een pocket verdwijnt, dienen alle op dat moment nog op de
tafel zijnde gekleurde ballen, dus NIET de witte bal, te worden meegeteld als zijnde positief of
negatief saldo.

02.

Puntentelling per wedstrijd

6-Foot senioren en jeugd bekercompetitie.
indien een team de wedstrijd, in de algemene ronde, winnend afsluit dan plaatst het winnende
team zich voor de volgende ronde in de algemene ronde.
indien een team de wedstrijd, in de algemene ronde, verliest dan valt men terug in de voor dat
team bestemde terugvalronde.
indien een wedstrijd, in de algemene ronde, in een gelijke stand eindigt (12-12) bij teams
uitkomend in verschillende klassen tijdens de competitie, wint het laagst geklasseerde team. Bij
teams uitkomend tijdens de competitie in dezelfde klasse of in de terugvalronde is het ballensaldo
beslissend wie de wedstrijd winnend afsluit.
is ook het ballensaldo gelijk, dan dient iedere teamleider een speler aan te wijzen die dan tegen
elkaar uitkomen om in een best of five (5) uit te maken wie winnaar wordt.
indien een team de wedstrijd, in de terugval ronde, winnend afsluit dan plaatst het winnende
team zich voor de volgende ronde in de terugvalronde.
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indien een team de wedstrijd, in de terugval ronde, verliest, is dit team uitgeschakeld.
de spelmodus op de finaledag wordt jaarlijks opnieuw bekeken.

Artikel 04.09.

Onenigheden tijdens de wedstrijd

Indien er onenigheid is omtrent spelregels dan dient het betreffende frame meteen stilgelegd te worden.
De betreffende teamleider neemt onmiddellijk contact op met de algeheel bekerleider. De teamleider van
het andere team dient altijd volle medewerking te verlenen en mag dus NIET weigeren om de algeheel
bekerleider telefonisch te bereiken.
De uitspraak van de algeheel bekerleider is bindend en dient opgevolgd te worden.

Artikel 04.10.

Ondertekening van het wedstrijdformulier

Na de betreffende wedstrijd dienen beide teamleiders het wedstrijdformulier te ondertekenen. Er worden
minimaal 2 exemplaren van het wedstrijdformulier gemaakt, te weten:
een wit origineel vel. (Opsturen naar de N.P.B.)
een witte kopie. (Voor de tegenstander)
een witte kopie. (Voor het thuisspelend team) (optioneel)
Als het wedstrijdformulier niet door beide teamleiders is ondertekend, dan is de uitslag niet bindend. De
algeheel bekerleider zal na overleg met beide partijen een bindende uitslag invullen.

Artikel 04.11.

Doorgeven van de uitslag

Alle uitslagen dienen iedere zaterdag na betreffende speelweek bekend te zijn bij de N.P.B. en wel
uiterlijk 12.15 uur. De uitslag kan op 3 manieren doorgegeven worden.
het wedstrijdformulier per fax naar de NPB versturen.
het wedstrijdformulier per post naar de NPB versturen.
de uitslag telefonisch doorgeven aan de algeheel bekerleider. (zie ook 04.12)
het wedstrijdformulier per e-mail naar de NPB versturen.
Indien de uitslag 's zaterdags uiterlijk 12.15 uur bekend is bij de algeheel bekerleider dan zal er geen
boete worden opgelegd.

Artikel 04.12.

Opsturen van het wedstrijdformulier

De teamleider van het thuisspelende team dient er zorg voor te dragen dat het witte originele
wedstrijdformulier op tijd op het bondskantoor aanwezig is. Dit kan op drie manieren:
Per fax
Per post
Per e-mail
Het faxnummer, postadres, e-mail adres van de algeheel bekerleider worden voor aanvang van ieder
seizoen aan de verenigingen meegedeeld. Indien de teamleider het wedstrijdformulier per fax verzendt
dan hoeft het wedstrijdformulier niet meer opgestuurd te worden, hoewel indien de teamleider de uitslag
telefonisch heeft doorgegeven, dient hij alsnog het wedstrijdformulier op te sturen naar de NPB. Is het
wedstrijdformulier niet op tijd in het bezit van de NPB dan zal er een sanctie worden opgelegd.
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Artikel 04.12.

Protest

Protesten tegen de gang van zaken tijdens een wedstrijd zijn in principe niet mogelijk. Indien de algeheel
bekerleider niet bereikt kan worden, dan dient U de secretaris telefonisch in kennis te stellen dat de
algeheel bekerleider niet bereikt kan worden. Indien ook de secretaris niet bereikt kan worden, dan dient
U op het antwoordapparaat in te spreken dat de algeheel bekerleider niet te bereiken is. Indien geen van
beide bereikbaar is, dan is de beslissing van de op dat moment leidende scheidsrechter bindend, indien
uiteraard de geldende regels in acht worden genomen. De teamleider kan eventueel het probleem waar
het om gaat kort omschrijven onder opmerkingen. Als de wedstrijd gespeeld is, dient de teamleider die
het oneens is met het besluit van de scheidsrechter, een brief naar het NPB bestuur te sturen waarin kort
en duidelijk wordt uitgelegd wat er is gebeurd.
Protesten achteraf worden alleen dan behandeld indien is gebleken dat U getracht heeft de algeheel
bekerleider te bereiken.

Artikel 04.13.

Het omzetten van wedstrijden

Indien een team door welke omstandigheden dan ook niet kan spelen op de door de algeheel bekerleider
vastgestelde datum, dan kan men deze wedstrijd omzetten naar een andere datum. Er dient wel aan het
volgende criterium te worden voldaan:
De wedstrijd dient in dezelfde week te worden gespeeld of op een datum vòòr de
oorspronkelijke, door de NPB vastgestelde, datum.
De teamleider van het team dat de wedstrijd wil omzetten dient als volgt te handelen:
Men neemt telefonisch contact op met de tegenstander en vraagt of er een mogelijkheid is om de
wedstrijd op een andere datum te spelen. Indien dit mogelijk is dan spreekt U een datum af met
in achtneming van het bovenstaande criterium.
Hierna nemen de betreffende teamcaptains van beide teams contact op met de algeheel
bekerleider en stellen hem op de hoogte van de nieuwe datum.
Dit laatste is van enorm belang. Indien een team niet komt opdagen op de nieuwe datum, ook al heeft U
deze nieuwe datum met de tegenstander afgesproken maar niet doorgegeven aan de bekerleider, dan zal
de algeheel bekerleider altijd kiezen voor de oorspronkelijk vastgestelde datum.

Let wel !!! Indien een wedstrijd is omgezet naar een andere datum en beide teams zijn op deze avond
aanwezig en men start met de wedstrijd, dan dient deze wedstrijd uitgespeeld te worden en is de uitslag
altijd bindend, ook al is de algeheel bekerleider NIET in kennis gesteld van de omgezette datum. Omdat
beide teams aanwezig waren op deze nieuwe datum, wordt ervan uitgegaan dat de afspraak tussen beide
partijen correct was.
Het omzetten van een wedstrijd naar een latere, dan door de NPB vastgestelde, datum KAN ALLEEN MET
TOESTEMMING VAN DE ALGEHEEL BEKERLEIDER !!!!!!!!!!!!!

Artikel 04.14.

Algemeen

Het HB van de NPB behoudt het recht om de opzet van de bekercompetitie te veranderen. De
verenigingen worden van een eventuele verandering tijdig op de hoogte gesteld.
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6. KEURING REGLEMENT
HOOFDSTUK 1.

ALGEMEEN

Artikel 01.01.

Aanvang keuringen

Voor aanvang van de competitie zal de NPB de poolbiljarttafel waarop de verenigingen deel wensen te
nemen aan de competities binnen de NPB laten controleren op deugdelijkheid en correctheid van al deze
facetten.
De keurmeesters van de NPB nemen vanaf 15 juli contact op met de lokaaleigenaren om een afspraak te
maken voor het keuren van de biljarttafels.

Artikel 02.02.

Datum afspraak

Indien de lokaaleigenaar een definitieve afspraak heeft gemaakt met de betreffende keurmeester, dient
hij ervoor te zorgen dat op de afgesproken dag de biljarttafel keur klaar is.

Artikel 02.03.

Manier van keuren

De manier van keuren en het vaststellen van de richtlijnen wordt vastgelegd in het keurreglement van de
N.P.B. Zowel keurmeesters als ook verenigingen c.q. spelers dienen zich hieraan te conformeren.

Artikel 02.04.

Keuringsrapport

De keurmeester vult altijd een keurrapport in. Op dit keurrapport staat vermeldt hoe de keuring is
uitgevoerd en tevens bevat dit rapport de specifieke gegevens van de betreffende biljarttafel. Dit
keuringsrapport dient zichtbaar in de buurt van het biljart opgehangen te worden.

Artikel 02.05.

Goedgekeurde biljarttafel

Indien de keurmeester bepaald dat de biljarttafel aan de gestelde normen voldoet dan keurt hij de tafel
goed. De betreffende keurmeester zet dan aan de korte band van het kopveld een stempel die aangeeft
dat de biljarttafel is goedgekeurd voor het betreffende seizoen.

Artikel 02.06.

Afgekeurde tafel

Indien de keurmeester bepaald dat de biljarttafel niet aan de gestelde normen voldoet, dan keurt hij de
biljarttafel af. Hij zal dit aan de lokaaleigenaar mededelen en hem advies geven hoe het probleem
opgelost kan worden. Er wordt geen stempel geplaatst. Nadat het probleem is verholpen, zal er een herkeuring volgen.
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Artikel 02.07.

Bijzondere gevallen

In bijzondere gevallen kan de keurmeester besluiten de biljarttafel voor een seizoenshelft goed te keuren.
Dit is ter zijner beoordeling.
Hij dient dit wel duidelijk op het keurrapport te melden.

Artikel 02.08.

Spelen op een ongekeurde of afgekeurde biljarttafel

Het is verboden om bindende wedstrijden binnen de NPB competities te spelen op een ongekeurde of
afgekeurde biljarttafel. Dit kan alleen indien er een vrijstelling wordt gegeven door het hoofdbestuur van
de NPB.
Indien er toch op een ongekeurde biljarttafel wordt gespeeld, dan volgen sancties. Zie algeheel reglement
hoofdstuk 5, straffen en boetes.
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HOOFDSTUK 2.

BENODIGDHEDEN

Artikel 02.01.

De poolbiljarttafel

Om deel te nemen aan de competities binnen de NPB is ieder merk poolbiljarttafel toegestaan mits deze
voldoet aan de normen gesteld door de NPB.
Deze normen zijn:

Artikel 02.02.

Grootte van de poolbiljarttafel

De grootte van de wedstrijdtafel dient een grootte te hebben van 6-foot. circa 1.80 bij 90 cm.

Artikel 02.03.
-

De hoek pockets dienen tussen 8 en 9 cm groot te zijn.
De midden pockets dienen tussen 10 en 11 cm groot te zijn.

Artikel 02.04.

01.

Grootte van de Pockets

De bekleding van het biljart

Het speelveld

Het speelveld dient te worden voorzien van een kwalitatief goed en deugdelijk laken Met ingang van het
seizoen 2007-2008 is het merk Simonis type 920 verplicht, Bijvoorkeur “powder blue”.

02.

De banden

De banden of te wel speelveld begrenzing dient met hetzelfde merk en soort laken bekleedt te worden als
het speelveld.

Artikel 02.05.

Speelballen

Er mag zowel met gele en rode ballen als ook met genummerde ( 1-15 ) ballen gespeeld worden. De
zwarte bal dient nummer 8 te dragen. De wedstrijdballen dienen een doorsnee te hebben van 57 mm.
Het gebruik van een gestippelde cue bal (witte bal) is toegestaan.

Artikel 02.06.

Markeringen

Op het biljart dienen de volgende markeringen te worden aangebracht:
De driehoek, waarin de ballen opgelegd worden.
Het voetpunt in de driehoek, dit is het punt waarop de voorste bal in driehoek wordt geplaatst.
De koplijn, die het einde van het kopveld aangeeft.
De lengte lijn, dit is de lijn die loopt van het voetpunt tot aan de korte band.
De markeringen op het biljart worden aangebracht door de keurmeester, dit meestal in combinatie met
de noodzakelijke keuring van de biljarttafel.
Indien de markeringen door derden worden aangebracht bestaat de kans dat de keurmeester de
markeringen opnieuw moet aanbrengen, en er dan dubbele markeringen op het laken worden
aangebracht. Dit is dan niet te verhalen bij de NPB.
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HOOFDSTUK 3.

VERLICHTING

Artikel 03.01.

Algemeen

Er dient een goede verlichting boven de speeltafel te zijn die gelijkmatig wordt verdeeld over het gehele
speelveld, en die geen schaduw inval heeft. Minimaal twee tot maximaal 4 lampen mogen boven de tafel
worden geplaatst.
TL. buizen en alles wat daar op lijkt zijn toegestaan mits voldoende watt. Tevens mogen er geen kappen,
omhulsels etc. om de lamp worden gehangen.

Artikel 03.02.

Wattage

Het wattage van de gloeilampen in iedere lamp, of men nu twee of vier lampen boven het biljart plaatst,
dient minimaal 100 Watt te zijn. Spaarlampen zijn toegestaan mits deze een vergelijkbaar wattage,
aangegeven in de beschrijving van de spaarlamp, van 100 Watt bij een gewone gloeilamp kunnen
aantonen.
Indien er twijfel bestaat bij keurmeester en/of lokaalhouder omtrent de hoeveelheid licht op de
biljarttafel, dan kan er een lichtkeuring worden aangevraagd bij de aanwezige keurmeester. De
betreffende keurmeester geeft dit door aan de hoofdkeurmeester en deze maakt dan een afspraak met
de lokaalhouder.

Artikel 03.03.

Hoogte van de lampen t.o.v. het biljart

De lampen dienen tussen 75 en 80 cm boven het speelvlak te worden geplaatst.

Artikel 03.04.

De afstand tussen de lampen uitgaande van 2 lampen

De NPB adviseert om een lamp aan te brengen, op de goede hoogte (zie punt 04.05.02), boven het
voetpunt, en van daaruit 90 cm haaks naar het koppunt de tweede lamp te hangen. Uit ervaring is
gebleken dat het licht op deze manier en op deze hoogte optimaal is. Normale afstand tussen de lampen
moet zijn tussen de 88 en de 92 cm.

6. Keuring Reglement

Versie augustus 2006

Pagina 49-57

HOOFDSTUK 4.

RUIMTE OM HET BILJART

Artikel 04.01.
De ruimte tussen de wedstrijdtafel en de muren of pilaren dient zodanig te zijn, dat het spel hier geen
overmatige hinder ondervindt. Of de ruimte rond het biljart voldoende is voor deelname aan de
competitie binnen de NPB bepaald het Dagelijks Bestuur.
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HOOFDSTUK 5.

HULPSTUKKEN

De volgende hulpstukken dienen aanwezig te zijn:

Artikel 05.01.

Driehoek

In iedere lokaliteit waar competitie en/of andere officiële evenementen van de NPB worden gespeeld
dient een houten driehoek aanwezig (deze dient aangeschaft te worden via de NPB) te zijn die benodigd
wordt voor het opbouwen van de ballen.

Artikel 05.02.

Brugstuk / hulpstuk (oma)

In iedere lokaliteit waar competitie en/of andere officiële evenementen van de NPB worden gespeeld,
dient een brugstuk /hulpstuk (in het biljartjargon ook wel 'oma' genoemd), gemonteerd op een keu,
aanwezig te zijn.
Indien een speler gebruik wenst te maken van dit hulpstuk is men ten alle tijd verplicht de speler deze
mogelijkheid te bieden.

Artikel 05.03.

Korte keu

Indien de ruimte rond het biljart zodanig is dat in extreme gevallen niet met een keu van normale lengte
gespeeld kan worden, dan dient in deze lokaliteit een korte(re) keu aanwezig te zijn, om een fatsoenlijke
stoot uit te kunnen voeren.

Artikel 05.04.

Digitale klokje / eierwekker

Iedere vereniging dient minimaal in het bezit te zijn van een digitale klokje / eierwekker met
geluidssignaal of een ander soortgelijke tijdklok met geluidssignaal, dit om de vijf minuten regel te
kunnen naleven. Er zijn zoveel types van klokken in omloop dat een type e.d. niet valt te bepalen.
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7. SPELREGELS
HOOFDSTUK 1.

BLACK BALL

Artikel 07.01.

Het spel

A

Voordat het spel begint, doen beide spelers de tosstoot, waarmee het recht wordt bepaald wie er
mag opstoten.

B

De tosstoot wordt gewonnen door de speler die het dichtst bij de band in het kopveld komt,
zonder dat zijn bal de lange band raakt of in een pocket valt. De winnaar mag dan bepalen wie er
opstoot. Geeft de winnaar van de tosstoot de opstoot weg, dan geeft hij alle rechten weg.

C

Het spel begint daarna met de opstoot, waarna beide spelers net zo lang om en om spelen tot er
een serie bal via een correcte stoot in een pocket valt. Hiermee wordt dan de serie (kleur) voor
beide spelers bepaald.

D

De speler welke zijn zeven serieballen heeft gepot, mag over gaan op de zwarte bal. Speelt de
speler de zwarte bal in een van tevoren aangewezen pocket weg, (zonder een foul of fout te
maken) wint de speler de partij.

Artikel 07.02.

Spelregels

A

Het spel moet met dat gedeelte van de keu gespeeld worden, waaraan de pomerans, van origine
is bevestigd. Gebeurt dit niet dan is de wedstrijd verloren.

B

Men dient ten alle tijden met de witte bal te spelen, speelt men met een serie bal dan is de
wedstrijd verloren.

C

Na de carambolage (het contact van de witte bal met een serie bal) dient of de witte bal of een
seriebal nog een band te raken. Gebeurt dit niet is dit een foul (in een pocket weglopen is ook
goed).

D

De speler dient tijdens het stoten altijd contact te houden met de vloer, zoniet is dit een foul.

E

Men mag tijdens het spel geen onreglementaire touché (het aanraken van een bal met b.v.
ketting, kledingstuk, keu) maken, doet men dit toch is dit een foul.

F

Men mag tijdens het spel de witte bal (tenzij door de scheidsrechter duidelijk aangegeven) niet
zelf van de tafel of uit een pocket pakken. Doet men dit toch is dit een foul.

G

Als een speler zijn serie ballen heeft gepot, heeft deze de vrije keuze bij het potten van de zwarte
bal. De pocket voor de zwarte bal hoeft niet aangewezen te worden, MAAR, valt de zwarte bal in
een pocket dat niet door de speler is aangewezen, is de wedstrijd verloren.
Krijgt men tijdens het spel een foul dan mag men de witte bal overal op de tafel neerleggen om
vandaar het spel in alle richtingen te vervolgen

H

I

Men mag, als de witte bal opgelegd mag worden, deze altijd nog corrigeren, echter, alleen met
de hand. Doet men dit met de keu, dan is dit een foul.
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J

Bij het opleggen van de witte bal moet men er rekening mee houden dat de witte bal niet vast
gelegd mag worden tegen een band. Ziet de scheidsrechter dit en men speelt, is dit een foul.

Artikel 07.03.

Diversen

A

Bij de opstoot moeten minimaal 2 serie ballen een band raken (in een pocket vallen telt ook als
band), gebeurt dit niet is het een foul.

B

Als er bij de opstoot 2 of meer ballen in een pocket vallen van verschillende serie, dan heeft de
speler die aan de beurt is het keuzerecht. Blijft hierbij de witte bal op de tafel, speelt de speler
die opgestoten heeft, na de keuze van de serie, door. Loopt de witte bal bij de opstoot ook weg,
dan speelt, na de keuze van de serie, de tegenstander door. Deze heeft dan ook het
keuzerecht.De keuze wordt in beide gevallen echter pas definitief als de aangezegde kleur gepot
wordt. Gebeurt dit niet dan heeft de tegenstander ook nog een open tafel

C

Loopt er bij de opstoot 1 of meerder bal(len) weg van één serie (wit blijft op de tafel), heeft de
speler die opgestoten heeft het recht om toch de andere serie te kiezen (OPEN TAFEL). Hij moet
dit dan wel duidelijk aan de scheidsrechter aangeven. Deze keuze wordt echter pas definitief als
de aangezegde kleur gepot wordt. Gebeurt dit niet dan heeft de tegenstander ook nog een open
tafel. Indien de speler verder wilt spelen op dezelfde serie moet hij dit duidelijk aan de
scheidsrechter aangeven en hoeft hij deze niet meer te potten. De keuze voor beide spelers is
hiermee gemaakt. Speelt de speler verder zonder aan de scheidsrechter aan te geven welke serie
hij wenst aan te spelen is dit een foul. , b.v.:
C.1 Speler A stoot op, niets weg. Speler B is nu aan de beurt en moet een kleur kiezen (en dit
aangeven aan de scheidsrechter). Pot speler B na de keuze van de serie deze bal, dan is de serie
voor beide spelers bepaald.
C.2 Speler A stoot op en er loopt een bal van een serie weg (b.v. geel), dan mag speler A ook
nog de rode ballen kiezen. Hij moet dit dan wel aangeven aan de scheidsrechter en ook op de
rode ballen spelen. Heeft hij de rode ballen gekozen en speelt hierna toch (rechtstreeks) op geel,
is dit een foul. Speelt hij echter wel op de rode bal en pot deze, is de serie voor beide spelers
bepaald.
C.3 Als speler A (zie C.2) de andere serie kiest (rode) en hij pot deze niet dan mag speler B ook
weer kiezen (wel duidelijk zeggen tegen de scheidsrechter). Deze vorm van OPEN TAFEL blijft
gehandhaafd tot een speler de door hem aangewezen serie pot en daarbij geen foul of foutstoot
maakt. Daarmee is dan de keuze bepaald.
C.4 Speler A stoot op, er loopt niets weg. Speler B heeft open tafel en kiest b.v. geel. Hij speelt
hierop en pot deze kleur, maar er loopt ook nog een rode bal weg. Door het weglopen van de
rode bal is zijn beurt voorbij, omdat dit een foutstoot is. Speler A is aan de beurt en heeft in dit
geval ook nog open tafel.

D

Loopt bij de opstoot de zwarte bal weg, moet er door dezelfde speler opnieuw worden
opgestoten. Gebeurt dit drie keer achter elkaar, dan is de wedstrijd verloren.

E

Mocht er tijdens het spel een serie bal vanaf de tafel op de grond belanden, is dit een foul (zie
tekening nr.5). De scheidsrechter moet deze bal terugleggen, en wel op het voetpunt. Kan dit
niet, dan op de middellijn zo dicht mogelijk bij het voetpunt.

F

Springt de witte bal van de tafel is dit een foul
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G

Springt er tijdens de opstoot een bal van de tafel op de grond, is dit een foul. Er zijn dan
meerdere mogelijkheden:
G.1 Men mag dezelfde speler opnieuw laten opstoten.
G.2 Men neemt de foul en gaat van de ontstane situatie verder.
G.3 Men laat opnieuw opleggen en stoot zelf op.
Houdt er echter rekening mee dat het bij punt G.1,G.2,G.3 ten alle tijden gaat om een
voortzetting van het spel. Loopt hierbij de zwarte bal weg, dan is dit een verloren partij.

H

Een speler mag, als de tegenstander op zwart bezig is, maar 2 keer achter elkaar op de zwarte
bal verdedigen. Doet de speler dit 3 keer achter elkaar, is de partij verloren.
In bovenstaande situatie geldt ook het rechtstreeks aanspelen van de zwarte bal als een
verdedigende stoot (dit is tevens een foul). De scheidsrechter is verplicht de speler erop te
attenderen dat hij 2 keer verdedigt heeft. De speler echter is ten alle tijden verantwoordelijk voor
zijn eigen spel. Bij deze regel moet men in acht nemen dat, als beide spelers nog serie ballen op
de tafel hebben liggen, de zwarte bal als neutrale bal geldt. Men kan dan dus niet verdedigen op
de zwarte bal, het rechtstreeks aanspelen van de zwarte bal, in deze situatie, is wel een foul.

I

Als men, bij het wegspelen van de zwarte bal, een foul of fout maakt is de partij verloren.

J

Als een speler de witte bal bewust aanspeelt met de bedoeling deze over een andere bal heen te
wippen, ongeacht met wat voor een stoot, is de partij verloren.

K

Als een speler 3 fouls achter elkaar maakt is de partij verloren.

L

Als een speler zijn serie ballen heeft weggespeeld begint deze op zwart. Hij hoeft hierbij de
pocket niet aan te wijzen.
MAAR, loopt de zwarte bal in een pocket weg en de speler heeft deze pocket niet aangezegd (of
duidelijk voor de scheidsrechter aangewezen), is de partij verloren, b.v.:
K.1 De speler pot zijn laatste serie bal en ziet geen mogelijkheid de zwarte bal te potten. Hij
besluit een verdedigende stoot te plaatsen en wijst geen pocket aan, er is dan niets aan de hand.
K.2 De speler pot zijn laatste serie bal en heeft een pot kans op zwart. Hij wijst echter geen
pocket aan, speelt op zwart en pot deze.
De partij is dan verloren. Pot hij de zwarte bal niet, is er niets aan de hand.

L

Een foutstoot zonder dat daarbij een foul gemaakt wordt, heeft spelafgifte tengevolge.
Bijvoorbeeld als men geen eigen serie bal wegspeelt, of als men een serie bal van de
tegenstander wegspeelt, of als de witte bal wegloopt.

M

Als men rechtstreeks op een bal van de tegenstander speelt, is dit een foul.

Artikel 07.04.

Scheidsrechter

A

De scheidsrechter dient het spel nauwlettend in de gaten te houden zonder daarbij in de weg, of
in het gezichtsveld te staan.

B

De scheidsrechter dient er op toe te zien dat de speler, die niet aan de beurt is, op een neutrale
plaats gaat zitten zodat de tegenstander hier geen hinder van heeft.
De scheidsrechter moet duidelijk hoorbaar voor de spelers een gemaakte foul aangeven met
eventueel de aanleiding hiertoe.

C
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D

De scheidsrechter dient de tijdslimiet per stoot in de gaten te houden, zodat het spel niet onnodig
wordt vertraagd, en de toegestane tijd alleen gebruikt wordt om de spelsituatie in te schatten en
niet om b.v. een sigaret te roken of een drankje te bestellen. De tijdslimiet bij het spelen op een
serie bal is 3 minuten. Zijn beide spelers op zwart, dan is dit slechts 1 minuut per stoot. Gaat een
speler over deze tijd heen, dan is de partij verloren.

E

De scheidsrechter dient, als beide spelers op de zwarte bal beginnen, de in het verenigingslokaal
aanwezige tijdklok (5 minuten) aan te zetten. Lukt het de beide spelers niet om binnen deze 5
minuten de zwarte bal te potten, dan eindigt de partij in remise.
De scheidsrechter moet de speler, als deze daarom vraagt, het juiste tijdstip doorgeven zodat de
speler hier eventueel rekening mee kan houden. De minuut gaat pas in als alle ballen stil liggen,
of, als wit weggelopen is pas als de scheidsrechter deze vrijgegeven heeft.

F

De scheidsrechter dient, als een speler in de laatste seconden van het spel op de zwarte bal gaat
spelen, de tijd extra goed in de gaten te houden omdat er dan meerdere mogelijkheden kunnen
ontstaan.
De speler pot de zwarte bal niet; remise.
De speler pot de zwarte bal net voor het tijdsignaal afgaat; gewonnen partij.
De speler pot de zwarte bal en voordat het tijdsignaal afgaat loopt de witte bal ook weg: verloren
partij.
De speler pot de zwarte bal voordat het tijdsignaal afgaat terwijl de witte bal wegloopt nadat het
tijdsignaal is afgegaan; gewonnen partij.

G

De scheidsrechter moet een speler als deze daarom vraagt advies geven, maar alleen als het gaat
om reglementaire vragen.

H

De scheidsrechter moet bij een foul, nadat alle ballen stil liggen, de witte bal van de tafel
afpakken en deze aan de tegenstander geven (ball in hand).

I

Als een bal, zonder toedoen van een van de spelers of een andere bal in een pocket valt (kiepen),
moet de scheidsrechter deze bal in dezelfde pocket terugleggen, maar dan iets minder dicht bij
de rand zodat deze situatie niet nogmaals kan ontstaan.

J

De scheidsrechter moet een speler inlichten als de witte bal vastligt tegen een serie bal, de speler
moet dan namelijk van deze serie bal afstoten. Speelt men deze serie bal toch aan dan is dit een
foul. Deze regel geldt ook als de witte bal tegen een band aan ligt, men moet dan van de band
afstoten (deze band telt ook niet mee). Uitzondering op deze regel is als een eigen serie bal
tegen een band vastligt. Speelt men deze aan met de witte bal hoeft men geen band meer te
raken (dus de band telt dan wel mee).Wil men een seriebal van de tegenstander aanspelen die
vast ligt aan de band, moet ten alle tijden een na band geraakt worden.

K

Krijgt een speler van buitenaf duidelijk advies, dan moet de scheidsrechter de speler hiervoor een
waarschuwing geven. Gebeurt dit hierna nogmaals, dan moet de scheidsrechter hiervoor een foul
geven.

Alle voorkomende situaties waarin dit reglement niet voorziet zullen door het bestuur van de N.P.B.
nauwkeurig bekeken worden en eventueel aangepast worden.
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Artikel 07.05.

Algemeen

A

Als de witte bal, zonder dat daarbij een foul ontstaat, wegloopt, moet de speler die dan de beurt
heeft de witte bal in zijn geheel achter de lijn opleggen (zie 1). Dit geldt ook bij de opstoot.
Gebeurt dit niet en de witte bal ligt over de lijn, en de scheidsrechter ziet dit, is dit een foul.
Hierbij mag de speler de bal ook niet vast tegen een band aanleggen. Gebeurt dit toch is dit een
foul.

B

Wil men nadat de witte bal, zoals in A aangegeven, weggelopen is, via de band spelen dan moet
men er voor zorgen dat, voordat de witte bal de band raakt, deze in zijn geheel buiten de lijn is
geweest. Gebeurt dit niet is dit een foul.

C

Wil men nadat de witte bal, zoals in A aangegeven, weggelopen is, een serie bal aanspelen, dan
moet deze bal in zijn geheel voor de lijn liggen (zie 2). Ligt de serie bal echter gedeeltelijk op de
lijn, dan moet het raakvlak tussen de witte en de seriebal buiten het kopveld liggen (zie 3) anders
moet men de witte bal eerst helemaal over de lijn gespeeld worden, voordat deze de serie bal
raakt (zie 4). In dit soort situaties kan men de scheidsrechter om advies vragen.

D

Het voetpunt en de middellijn worden aangegeven door 5.

1
2
5
3

4
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