
Gewestelijk Reglement gewest Zuid-Nederland 2017 / 2018 
1 

 

Gewestelijk reglement 2018 / 2019  Versie 2 
 

Algemeen 

• Het gewestelijk bestuur maakt begin september de gewestelijke kalender bekend en past 

indien gewenst het rooster van toewijzing aan. Hierop staan de sluitingsdata van de 

persoonlijke kampioenschappen per klasse en de competitie. De data hierop zijn “vast”, dit 

wil zeggen dat er geen afwijking of uitzondering hierop aanvaard zal worden. 

 

• De districten krijgen voor aanvang van het gewestelijk seizoen een overzicht toegezonden 

met de aan het district toegewezen organisaties van gewestelijke finales. De districten 

dienen dit overzicht ingevuld voor 30 Juli terug te sturen naar het Gewest ZN 

 

• Indien een district niet kan voldoen aan een toegewezen organisatie, zal het gewest de 

organisatie aan een ander district aanbieden. De kosten voor arbitrage en wedstrijdleiding 

zullen in dit geval ten laste komen van het district dat de organisatie teruggegeven heeft. Bij 

herhaalde teruggave door een district behoudt het gewest zich het recht voor de 

afvaardiging uit dit district de deelname te ontzeggen. 

 

• Een speler mag nooit de dupe worden als er te weinig inschrijvingen zijn bij een District. Als 

hij elders in een District niet mee mag of kan doen, dan alsnog afvaardigen, maar hij moet 

dan wel een officieel moyenne hebben van minimaal 4 gespeelde wedstrijden wat 

aantoonbaar is. 

 

Competitie senioren 

• In beide afdelingen wordt de gewestelijke teamfinale met 4 teams in elke klasse gespeeld. 

Indien in een afdeling 3 districten zijn gaat de 4de plaats naar het district met het meest 

aantal teams in betreffende klasse. 

 

• Indien er maar 1 gewestelijke finale plaats vindt ( afd., 1 en 2 samen / 7 districten ) wordt de 

8 ste finale plaats ingenomen door een afvaardigde van het district met de meeste 

deelnemers in de betreffende klasse en niet het district wat de finale organiseert. Het is 

mogelijk dat in de Nationale finale er maar 1 team per gewest afgevaardigd wordt, dan 

spelen de winnaars van afd. 1 en 2 tegen elkaar voor afvaardiging naar de Nationale finale 

 

• De teams in de Damesklasse mogen samengesteld zijn uit speelsters van diverse 

verenigingen (districtsteam). 

Indien in een afdeling 3 districten zijn zal voor de Damesklasse gekeken worden welk district 

de meeste dames in hun ledenlijst hebben staan. Dit district krijgt een extra afvaardiging. 

 

De intentie is om aan artikel 7305 lid 5 toe te voegen met daarin de volgende bepalingen: 

•  In het huidige seizoen in een aparte Damescompetitie tenminste 4 partijen gespeeld 
hebben of, 

• In het huidige seizoen in de Landscompetitie (C1 t/m C4) tenminste 4 partijen 
gespeeld hebben of, 

• In het huidige seizoen in de Persoonlijke Kampioenschappen tenminste 4 partijen 
gespeeld hebben. 
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• Hebben speelsters aan meer dan een van bovenstaande kampioenschappen 

deelgenomen dan is het hoogste gemiddelde van toepassing. 

 

 

• Indien alsnog besloten wordt dat de Damesklasse slechts een afvaardiging mag inschrijven 

voor de Landsfinale zullen de kampioenen van beide afdelingen middels een 

beslissingswedstrijd ( op neutraal terrein ) bepalen welk team naar de Landsfinale gaat. 

• De peildatum is 1 oktober ( zo nodig zullen we dit jaarlijks aanpassen ) 

 

• Elk team dat uitkomt in de gewestelijke teamfinale is verplicht een schrijver en arbiter mee 

te nemen. Deze arbiter mag op de speeldag geen deel uitmaken van het team, dus deze mag 

geen wedstrijd spelen op de dag van de finale. 

Indien men met een roulerend team speelt mag de “vrije” speler als schrijver worden gezien. 

De arbiter hoeft niet van dezelfde vereniging te zijn, het mag ook iemand van een andere 

vereniging zijn. De arbiter dient in clubtenue / arbitertenue / biljarttenue  te verschijnen. 

• De schrijver is niet verplicht om in biljartkleding te verschijnen maar wel gewenst indien 

mogelijk. Indien men aan bovenstaande bepalingen niet voldoet wordt het betreffende team 

uitgesloten van deelname aan de gewestelijke teamfinale 

 

• In de klasse C1 en B1 wordt verplicht op 4 tafels gespeeld, in de overige klassen op minimaal 

3 tafels. 

 

• Het gewest heeft in iedere klasse (uitgezonderd A-klasse) twee afvaardigingen naar de 

Landsfinale, gelijk verdeeld over beide afdelingen. 

 

• In het District Delta Zuid West worden de team finales met ingang van het seizoen 2018 – 

2019 alleen op zaterdag gespeeld, dit is met algemene stemmen op de ALV van 9 juni 2018 

aangenomen. 

 

A -  klasse 

• Niet in elk district wordt in de A -  klasse gespeeld. Op 9-6-2018 is onderstaande besloten in 

de wedstrijdleiders vergadering en zal met ingang van het seizoen 2018 – 2019 ingaan. 

De  A  - klasse wordt gespeeld met 4 teams in een locatie met minstens 3 tafels. 

De districten West-Brabant en Delta Zuid West zullen met 2 teams deelnemen aan de 

voorronde, zij spelen dan 2x tegen elkaar, Venlo; Maastricht; en Kempenland spelen 1x tegen 

elkaar in de voorronden. De pool winnaars gaan naar het Gewest Zuid Nederland samen met 

de twee teams van het District Midden Brabant daar zij rechtstreeks geplaatst zijn voor de 

gewestelijke finale.  

 

Opmerking: 

 

• Een gastteam dat meespeelt in een ander district wordt indien mogelijk met de teams in 

dezelfde poule ingedeeld en dient aan onderstaande voorwaarde te voldoen voor 

afvaardiging naar de gewestelijke voorronde. 

Het gastteam dat deelneemt, dient bij de eerste 4 in de competitie-poule geëindigd te zijn. 
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Indien  het betreffende district geen team afvaardigt naar de voorronde, zullen de overige 

teams zich direct plaatsen voor de gewestelijke finale. 

 

• De prijzen voor de team finales worden besteld door de Competitie wedstrijdleider. 

Deze moeten wel de gegevens betreffende de locaties op tijd doorgeven zie sluiting op het 

Gewestelijk rooster. 

 

Dag competitie 

• District Midden Brabant en district Delta Zuid West spelen in de dag competitie. 

Er wordt geen gewestelijke teamfinale dag competitie gespeeld en daarom hebben beide 

districten ieder 1 afvaardiging naar het nationale kampioenschap. 

 

Persoonlijke kampioenschappen senioren 

• Afvaardiging in afdeling 1: District Delta Zuidwest 3, District West - Brabant 3, District 

Midden-Brabant 2. 

Afvaardiging in afdeling 2 district Kempenland 2, district Venlo e.o. 2, district Maastricht e.o. 

2 en district Zuid-Limburg 2. 

Indien het aantal afvaardigingen niet wordt bereikt dan krijgt het district met het hoogste 

aantal deelnemers een extra afvaardiging. Dit geldt zowel voor een afdelingskampioenschap 

als voor een gezamenlijk gewestelijk kampioenschap. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan in 

overleg met de betrokken districten worden afgeweken. 

• De gewestelijke finales worden met 8 deelnemers gespeeld, als er geen 8 finalisten zijn dan 

wordt dat aangepast. 

De Gewesten kiezen zelf hoe er gespeeld gaat worden, in de vergadering van 17-6-2017 is 

besloten om deze te spelen met 8 finalisten over 3 dagen 

Aanvangstijd 19.00 uur op vrijdag - zaterdag en zondag op 11.00 uur. 

Op de wedstrijdleiders vergadering van 9-6-2018 is besloten dat Libre 1e en Hoofd klasse, 

hoofd klasse 3 banden klein , bandstoten 2e klasse en kader 38/2 3de klasse beginnen op 

vrijdag om 14.00 uur en zaterdag en zondag om 11.00 uur. Spelers en arbiters moeten een 

kwartier voor aanvang van de wedstrijden aanwezig zijn. 

 

 

• De speeldagen voor de gewestelijke finales zijn: 

• Op 3 dagen op 2 tafels. 

• Op 2 dagen 4 tafels. 

• Op 3 dagen ( vrijdag 3 ronden op 4 tafels - zaterdag en zondag 2 ronde op 2 tafels. 

Aanvangstijden vrijdag 18.00 uur, zaterdag en zondag om 11.00 uur . Vrijdag met pauze 

tussen de ronde van minstens 15 minuten. Spelers en arbiters moeten een kwartier voor 

aanvang van de wedstrijden aanwezig zijn. 

 

• Alle wedstrijden zullen indien mogelijk met 8 spelers gespeeld worden over 3 dagen. 

• Zoals afgesproken op de ALV van het Gewest ZN op 17 juni 2017 

 

• De gewestelijke finales worden volgens het AVÉ- systeem ingedeeld. Clubgenoten worden 

altijd in de 1ste ronde tegen elkaar geplaatst. Ook de Districten spelen eerst tegen elkaar, in 
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afd. 1 begint de hoogste afvaardiging tegen de laagste afvaardiging van hetzelfde District, 

daarna gaat men verder met het AVE systeem. 

  

• De organisatie levert de einduitslag in bij de gewestelijke wedstrijdleider uiterlijk 24 uur na 

afloop, bij voorkeur nog dezelfde dag. 

 

• De Gewestelijke  PK prijzen worden besteld door het bondsbureau. 

 

Persoonlijke kampioenschappen dagcompetitie 

• In gewest Zuid-Nederland speelt momenteel district Midden-Brabant persoonlijke 

kampioenschappen enkel in de spelsoort libre. 

Aangezien gewest Zuid-Nederland 1 afvaardiging per klasse heeft gaat de kampioen van de 

districtsfinale naar het nationaal kampioenschap. 

 

Arbitrage 

• De arbitrage bij de gewestelijke finales wordt verzorgd door het organiserende district 

De gewestelijke finales voor persoonlijke kampioenschappen worden enkel op zaterdag en     

zondag door KNBB-arbiters geleid. 

Bij voorkeur op zaterdag en zondag door minstens 2 gewestelijke arbiters, indien mogelijk. 

Dit om de kwaliteit te waarborgen. 

Op vrijdag dient dit door de organiserende vereniging te gebeuren. 

 

• Voor de gewestelijke teamfinales geldt: als op 4 tafels wordt gespeeld worden er 4 arbiters 

aangesteld, als op 3 tafels wordt gespeeld dan worden er 2 arbiters aangesteld. 

 

• De kosten voor de arbitrage van de gewestelijke finales voor teams en PK zijn voor rekening 

van het organiserende district. 

 

• In situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist het gewestelijk bestuur. 

Bij deze beslissing kan er wel of niet in overleg getreden worden met betrokkenen of derden 

om tot een goed besluit te komen. 

 

 

 

 
 


