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DISTRICTSREGLEMENT DELTA ZUID - WEST 
SEIZOEN 2022 – 2023 

 
Doelstelling Reglement  
Dit Districtsreglement is van toepassing op alle onder verantwoordelijkheid van de KNBB-
district Delta Zuid – West, (DZW), te organiseren competities, toernooien en 
kampioenschappen. Het Districtsreglement is een aanvulling op de laatste uitgave van het 
WRLC, het WRPK, het SAR en het reglement voor heffingen en maatregelen KNBB.  
Voor aanvang van elk seizoen wordt door het Bestuur en de commissie Wedstrijdzaken een 
evaluatie gehouden gebaseerd op de feedback van spelers, teamleiders, verenigingen en de 
vertegenwoordigers van die verenigingen op de jaarlijkse ALV. Waar nodig zullen jaarlijks 
aanpassingen worden doorgevoerd.  
Publicatie van wijzigingen in het Districtsreglement vindt plaats op de website van DZW en 
in de notulen van de ALV.  
 
Inschrijven teamcompetitie  
De inschrijving van de teams in de teamcompetitie voor het volgende seizoen moet uiterlijk 
voor 15 juni plaatsvinden. Aanmelding gebeurt via de website van Biljartpoint. 
Indien een vereniging de door de districtspenningmeester verstuurde rekening voor de 
district contributie niet binnen een maand heeft voldaan, zal deze vereniging van deelname 
worden uitgesloten.  
Indien een vereniging 1 of meerdere ingeschreven teams na 31 juli 2021 terugtrekt volgt een 
administratieve heffing.  
 

Spelsoorten en klassen  
Intern district:  
Bandstoten klein districtsreglement (zie DZW-site).  
Landelijk: 
Team competitie wordt gespeeld volgens KNBB-reglementen met aanvullende dispensatie 
regels en een gecombineerde moyennetabel C3-C4.  
Recreanten R3 Dag competitie libre: 4 spelers per team.  
Alle andere klassen hebben 3 spelers per team.  
A-klasse: beurtenlimiet van 60 met na beurt van acquit. 
DZW heeft geen jeugdcompetities; de jeugd mag bij de senioren meedoen.  
 
Puntentelling 
Voor de puntentelling wordt gebruik gemaakt van het Carambolepuntensysteem. 
De speler punten krijgt 1 punt voor elk behaald tiende van het te maken caramboles. 
Als beide spelers hun te maken caramboles halen krijgen ze beiden een bonuspunt. 
De winnaar krijg 2 bonuspunten. 
 
Dubbelpartij 
Het spelen van een dubbelpartij in een wedstrijd is toegestaan, echter alleen door de speler 
met het laagste moyenne en wel als volgt:   
a. deze speelt tegen de laagst geplaatste speler van de tegenstander, verhoogt met twee 
intervallen.  
b. deze speelt tegen de voorlaatst geplaatste speler van de tegenstander zonder 
verhoging. 
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In de dag competitie mag de dubbelpartij ook door een andere speler worden gespeeld. 
 

TEAM 1 tegen TEAM 2 

Speler Caramboles  Speler Caramboles 

Speler1 Standaard  Speler1 Standaard 

Speler2 Standaard  Speler2 Standaard 

Dubbelspeler Verhoogd met 2 int.  Speler3 Standaard 

  

Het spelen van een foutieve dubbelpartij heeft consequenties.                                            
Bij beide teams worden de behaalde punten uit de foutief gespeelde partijen verwijderd.                                                                                                   
En er volgt een administratieve heffing voor het team dat verantwoordelijk is voor het 
verloop van de wedstrijd en voor de invoer van de uitslagen in Biljart Point. 
Indien het aantal van 5 dubbelpartijen in het betreffende seizoen door een team wordt 
overschreden worden deze wedstrijden beschouwd als zijnde niet gespeeld, terwijl de 
tegenstander het maximumaantal partijpunten krijgt toegekend. Ook volgt een 
administratieve sanctie voor het onvolledige team.    
 
Aanvangstijd 
De aanvangstijd van de teamwedstrijden is 19.15 uur.  
Als op zaterdag of zondag gespeeld wordt vangen de wedstrijden aan om 13.30 uur.  
In onderling overleg mag hiervan worden afgeweken. 
 
Samenstelling teams:  
In alle klassen mogen teams met maximaal 8 spelers worden opgegeven gerangschikt op een 
moyenne van hoog naar laag. Er mogen meerdere dispensatiespelers per team worden 
aangemeld. Bij de samenstelling van een team gelden beperkingen voor dispensatiespelers. 
Zie KNBB WRLC en bij “teams” in BiljartPoint.  
Een dispensatie speler is een speler met een moyenne dat boven de bovengrens of beneden 
de ondergrens van een klasse ligt.  
De competitieleider is bevoegd om een team in een andere klasse in te delen dan is 
opgegeven. 
 
In een team mogen gastspelers uit andere clubs in dezelfde klasse/poule opgenomen 
worden, mits ze een geldig KNBB-lidnummer bezitten en in BiljartPoint op de 
gastverenigingslijst als spelend lid staan voor de betreffende competitie.  
 
Spelers mogen niet in onderlinge wedstrijden op dezelfde wedstrijddag in beide teams 
opgesteld worden. Indien beide teams zich plaatsen voor gewestelijke wedstrijden moet de 
betrokken speler vooraf een keuze maken.  
 
Wijzigen van een team opstelling  
Een speler die nog geen enkele wedstrijd gespeeld heeft kan vervangen worden door een 
nieuwe speler. 
Wijzigingen in de samenstelling van een team zijn toegestaan tot uiterlijk 4 wedstrijden voor 

het einde van de competitie. 
Wijzigingen zijn pas van kracht als de competitieleider de wijziging bevestigd heeft.  
 
Aanvangsmoyenne. 
Het aanvangsmoyenne wordt bepaald volgens de landelijke KNBB regels. 
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Uitstellen van wedstrijden  
Wedstrijden dienen gespeeld te worden voor of op de vastgestelde datum. Bij het wijzigen 
van de datum is altijd toestemming nodig van de competitieleider. Het vaststellen van een 
nieuwe speeldatum dient door het thuisspelende team te geschieden in goed overleg met de 
tegenstander en lokaliteithouder. De nieuw overeengekomen datum via e-mail versturen 
naar wedstrijdzaken@biljartdeltazuidwest.nl.  
Uitgestelde wedstrijden dienen te worden gespeeld voordat de laatste ronde van een 
competitiehelft eindigt, ook al houdt dit in dat een team dan twee wedstrijden in een week 
moet spelen. Als een verplaatste wedstrijd (binnen de laatste vier weken van een competitie 
te spelen) niet op het verstrijken van de nieuw geplande speeldatum is gespeeld, dan wordt 
deze wedstrijd uit de wedstrijdkalender verwijderend. Uitgestelde wedstrijden, die niet zijn 
gespeeld voordat de laatste ronde is gestart, komen te vervallen. In uitzonderlijke gevallen 
kan de competitieleider uitstel verlenen. Als geen uitstel wordt verleend zal in dat geval aan 
beide teams een administratieve heffing worden opgelegd.  
 
Teamleider  
De teamleider of diens vervanger van het thuisspelende team is de wedstrijdleider van die 
competitiewedstrijd.  
De teamleiders van beide teams leggen de opstelling van hun teams voor aanvang van de 
wedstrijd vast op het wedstrijdformulier.  
De teamleider van het thuisspelende team maakt voor de wedstrijd bekend in welke 
volgorde er wordt gespeeld en vult de partijen van het hoogste naar het laagste moyenne in 
op het wedstrijdformulier. 
De beide teamleiders controleren het wedstrijdformulier na het beëindigen van de wedstrijd 
en tekenen voor akkoord. Op het formulier is ruimte voor eventuele opmerkingen.  
Na het ondertekenen van het wedstrijdformulier zijn beide teamleiders verantwoordelijk 
voor de inhoud van dat formulier. Het uitspelende team ontvangt een kopie van dit 
wedstrijdformulier.  
Als er een fout is gemaakt bij de invoer, moet dat voorzien van bewijsstukken, via een e-mail 
gemeld worden aan de wedstrijdleider: wedstrijdzaken@biljartdeltazuidwest.nl.  
Wedstrijdformulieren getekend door beide teamleiders, evenals de tellijsten (eventueel 
voorzien van de naam van de arbiter/schrijver), dienen door de thuisspelende vereniging te 
worden bewaard tot de competitie in BiljartPoint is afgesloten.  
De taak van de teamleider houdt meer in dan reglementair vastgelegde regels.  
Hij is er verantwoordelijk voor dat zijn teamleden op de juiste plaats en tijd aanwezig zijn 
om de wedstrijd te spelen.  
Als door omstandigheden een speler verlaat is, let dan bij invulling van de teamopstelling op 
de juiste volgorde.  
Als een wedstrijd uitgesteld moet worden licht hij zijn medespelers, de verenigings-
wedstrijdleider en lokaliteithouder tijdig in.  
Hij is er verantwoordelijk voor dat zijn team volgens de KNBB-regels correct gekleed is en 
meldt dat indien dit niet het geval is.  
Hij draagt zorg voor een goede leiding voor en tijdens de thuiswedstrijden, het correct 
schrijven en arbitreren en zorgt ervoor dat het wedstrijdformulier volledig wordt ingevuld 
en vermeldt eventuele bijzonderheden. Hij zorgt ervoor dat de uitslag van de wedstrijd in 
BiljartPoint binnen 4 dagen wordt ingevoerd.  
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Eindstand Competitie, beslissingswedstrijden en Gewestelijke afvaardiging  
Nadat alle wedstrijden in een poule gespeeld en goedgekeurd zijn worden de uitslagen in 
het beheerssysteem van BiljartPoint ingevoerd en zijn vervolgens beschikbaar voor iedereen.  
Als er in een klasse 2 poules hebben deelgenomen, spelen de winnaars in de 2 weken 
volgend op de laatste competitieweek een uit- en thuiswedstrijd tegen elkaar en wel op de 
vaste thuisspeeldag van de teams.  
De volgorde van thuis en uit spelen wordt indien nodig door loting bepaald.  
De uiteindelijke DZW-Kampioen in die klasse wordt, als aan de voorwaarden wordt 
voldaan, ingeschreven voor het gewest Zuid 1. 
 
Administratieve heffingen en sancties  
Administratieve heffingen en sancties die in het Huishoudelijk Reglement zijn opgenomen 
zijn een aanpassing op de laatst uitgegeven versie van het Reglement van heffingen en 
maatregelen van KNBB Vereniging Carambole.  
Heffingen en sancties worden jaarlijks door het bestuur van DZW geëvalueerd en waar 
nodig aangepast.  
Wanneer aan een speler een administratieve heffing wordt opgelegd wordt de nota aan de 
desbetreffende vereniging verzonden. De vereniging dient deze rekening binnen 30 dagen 
na ontvangst te voldoen. Bij overschrijden van deze termijn volgt een verhoging van 30%.  
Alle overtredingen bij PK- en teamwedstrijden, en ook Zeeuwse Kampioenschappen worden 
door de wedstrijdleiders ter beoordeling gemeld bij de commissie DZW Algemene Zaken.  
 
PK  
PK wordt gespeeld volgens de landelijke reglementen met in sommige klassen een 
beurtenlimiet. 

Libre 4e  klasse: beurtenlimiet van 60 beurten. 

Libre 3e klasse: beurtenlimiet van 40 beurten. 

Driebanden 3e klasse: beurtenlimiet van 60 beurten. 

Bandstoten 3e klasse: beurtenlimiet van 50 beurten. 

Alle overige klassen spelen naar vaste aantallen per klasse zonder beurtenlimiet. 

PK, ZK, Team en Toernooien  
Binnen district DZW worden tijdens de Teamcompetitie in meerdere lokaliteiten ook 
wedstrijden gespeeld voor PK (persoonlijke kampioenschappen) en ZK (Zeeuwse 
kampioenschappen).  
Toewijzing hiervan gebeurt meestal op aanvraag en op vrijwillige basis.  
Opgaven voor PK geschiedt altijd door de secretaris van de betreffende vereniging.  
Het bestuur van DZW beslist over de uitzending naar het Gewest Zuid 1. (Zie HR).  
PK gaat voor de Teamcompetitie, ZK en toernooien.  
Teamcompetitie gaat voor ZK en toernooien.  
Tijdens pk-voorwedstrijden zijn de deelnemers verplicht om waar nodig te assisteren bij de 
arbitrage.  
Als een club een Zeeuws Kampioenschap, voorwedstrijden PK en/of een finale PK tegelijk 
moet organiseren kunnen er mogelijk capaciteitsproblemen voor de lokaliteit ontstaan.  
Om dit probleem op te lossen kan de organiserende club uitstel of verplaatsing van geplande 
teamcompetitiewedstrijden aanvragen bij Wedstrijdzaken.  
Als men wel aan PK-voorronden wil deelnemen maar niet aan een finale, dan dient de speler 
dit bij aanmelding aan de wedstrijdleiding PK-voorronden te melden. De wedstrijdleiding 
geeft dit vervolgens per mail door aan de competitieleider PK.  
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De planning van de PK- voorronden en finales kunt u terugvinden op DZW-website in de 

wedstrijdkalender. 
  
Bij voldoende deelneming organiseert DZW elk seizoen in alle klassen een PK- districtsfinale 
op 2 tafels met 8 spelers of op 1 tafel met 6 spelers. Als zich meer spelers opgeven dan er 
finaleplaatsen zijn, worden in alle klassen voorronden gespeeld en na afloop daarvan een 
ranglijst met de behaalde resultaten opgesteld. Vervolgens worden de nummers 1 t/m 8, dan 
wel 1 t/m 6 na controle voor die finale uitgenodigd. Als het vereiste aantal spelers van 8 of 6 
niet wordt bereikt, zal er geen finale worden gespeeld. In dat geval worden er voorronden 
georganiseerd waarbij elke speler minimaal 4 wedstrijden dient te spelen. Dit laatste wordt 
in het Gewestelijk Reglement als voorwaarde gesteld om deel te kunnen nemen aan de 
vervolgwedstrijden Gewest en NK. Het Districtsbestuur wijst de spelers aan die deelnemen 
aan de Gewestelijke Wedstrijden.  
DZW-Wedstrijdzaken adviseert om in uw thuislokaliteit de meest recente KNBB- en 
districtsreglementen en moyennetabellen beschikbaar te houden.  
 
Slotbepaling  
In alle gevallen waarin de Districtsreglementen niet voorzien, worden de reglementen van 
de KNBB gehanteerd.  
 
Wijzigingen: 
 
1 aug 2022: tijdens de ALV is besloten om het landelijke reglement te volgen. 
 
 


