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                                  Districtsreglement District West Brabant 

Art. 1;  
De te spelen teamcompetities en persoonlijke kampioenschappen worden verspeeld conform de 
geldende reglementen zoals die zijn te raadplegen bij de Vereniging Carambole .  
De Vereniging Carambole maakt deel uit van de K.N.B.B.  
Afwijkingen / aanvullingen / nadere toelichtingen op deze reglementen zijn: 

Teamcompetitie:  
Bij het opgeven van de teams voor deelname aan de districtsronde dient men kenbaar te maken wie 
“vaste” en wie “reservespelers” zijn.  
Dit om een juiste indeling van de teamcompetitie te verkrijgen. 

In de klassen waar gespeeld wordt met 3 spelers dienen tenminste 3 spelers als vaste speler te 
worden aangemeld en in de klasse met 4 spelers dienen tenminste 4 spelers als vaste speler te 
worden aangemeld. 
De indeling van de diverse poules wordt gebaseerd op teamsterkte van de vast opgegeven spelers  
waarbij de vast opgegeven spelers minimaal 10 wedstrijden dienen te spelen in een seizoen. 
Als een vast opgestelde speler minder dan 10 wedstrijden speelt zullen er op het totaal aantal 
behaalde matchpunten aan het einde van het seizoen van het betreffende team 100 matchpunten in 
mindering worden gebracht. 
Deze maatregel voeren we in om competitievervalsing tegen te gaan. 
Bovenstaande maatregel geldt niet voor de C1-klasse. 
In uitzonderlijke gevallen kan tijdens de competitie een samenstelling van een team (vaste en reserve 
spelers) worden gewijzigd. 
Teamwijzigingen in de 2e helft van de lopende competitie zijn niet toegestaan. 
Alleen in samenspraak en met goedkeuring van de competitieleiders. 
 
De te maken caramboles van een speler die invalt in een ander team in een andere  klasse is conform 
de geldende tabellen.  
 
In alle klassen wordt gespeeld met 3 spelers behalve in de C4-klasse. 
In deze klasse wordt gespeeld met 4 spelers. 
De te behalen caramboles zijn conform de geldende landelijke tabellen.  
 
In de C1-klasse geldt er een minimale ondergrens voor een opgestelde speler van 3,0 moyenne.  
Er mag 1 speler onder deze ondergrens worden opgesteld. 
Er is dus geen dispensatieregeling meer. 
Tevens mogen in deze klasse 2 spelers worden opgesteld die beide dezelfde andere spelsoort spelen 
dan libre. 
Dus bijvoorbeeld : 1 speler die libre speelt en 2 spelers die beide libre grote hoek spelen of beide 
kader. 
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Voornoemde geldt alleen voor de districtsronde. 
Bij een vervolgkampioenschap moet er weer worden voldaan aan de landelijke reglementen. 
 
Het maximaal aantal te maken beurten in de B1 en B2 klasse is met ingang van seizoen 2023-2024 
vastgesteld op 60.  
 
Voor de overige klassen worden er ook beurtenlimieten ingesteld vanuit de KNBB. 
Zie wedstrijdreglement op knbb.nl 
 
De speler die niet de aanvangsstoot had heeft altijd het recht op de gelijkmakende beurt.  
Deze gelijkmakende beurt dient aan te vangen van acquit.  

 

Het is niet toegestaan (als afwijking van het landelijk reglement) om in meer dan  
1 team uit te komen in dezelfde klasse voor meerdere verenigingen. 
Tenzij het een andere poule betreft.  
Bij het opgeven van de teams is men verplicht aan te geven of een speler uitkomt voor 
meerdere verenigingen in een bepaalde klasse. 
Dit dient men aan te geven in de kolom “opmerkingen”. 
 
Een uitzondering hierop is het uitkomen voor meerdere teams bij verschillende verenigingen 

in de C1-klasse. 
In deze klasse is er maar 1 poule en mag een speler uitkomen voor meerdere teams van 
verschillende verenigingen.    

 
De wedstrijdleider teamcompetitie is te allen tijde bevoegd om tussentijds een moyenne van een 
speler (speelster) aan te passen. 
Hetzij naar beneden , hetzij naar boven. 
 
Er mag door een team maximaal 6 dubbelpartijen worden gespeeld.  
3 in de eerste helft en 3 in de tweede helft.  
Echter in de tweede helft mogen er in de laatste 3 rondes geen dubbelpartijen meer worden 
gespeeld.  
 
De wedstrijdleiding teamcompetitie rangschikt de poules op basis van het teammoyenne van de 
vaste spelers. 
Daarbij wel rekening houdend dat er gekeken wordt of er van 1 vereniging niet teveel teams in  
1 poule staan om competitievervalsing tegen te gaan. 
 

De herziening van moyennes wordt uitgevoerd volgens de reglementen zoals die zijn 
opgesteld door de KVC/KNBB. 
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Op eigen verzoek kan een nieuwe speler een moyenneaanpassing aanvragen. 
Alleen een verhoging geen verlaging. 
 
Betreft het bepalen van het algemeen moyenne: 
 

• Een officieel moyenne wordt bepaalt na het verspelen van de 4e wedstrijd. 
• Nieuwe spelers worden gedurende de eerste 4 wedstrijden herzien ook al valt de 4e 

wedstrijd in de 2e helft van de competitie. 
(zie nieuwe wedstrijdreglement) 

• Half competitie worden alle spelers herzien mits minimaal 4 wedstrijden door de speler is 
gespeeld. 

• Het district West Brabant bepaald het algemeen gespeelde moyenne over alle 

gespeelde wedstrijden in de districtsronde tot en met de eventuele teamfinales. 
De vervolgwedstrijden (Gewestelijk / Nationaal) worden in de berekening niet 

meegenomen. 
• Het algemeen moyenne einde competitie is het startmoyenne  voor de opvolgende 

competitie. 

• In de vervolgkampioenschappen (Gewest en Nationaal) wordt het hoogst gespeeld moyenne 
gehanteerd die de speler heeft gehaald. 
Dit betreft de teamcompetitie. 
Stel: de speler is half competitie of na de 4e wedstrijd in de 2e helft verhoogd van 100 naar 
120 caramboles maar einde competitie weer gezakt naar 100 caramboles dan moet deze 
speler bij de Gewestelijke en Nationale finale 120 caramboles maken. 
De nieuwe districtscompetitie start deze speler met 100 caramboles. 
  

Daarnaast heeft de wedstrijdleider competitie altijd het recht om een moyenne van een speler aan te 
passen als blijkt dat het moyenne extreem sterk afwijkt van het op dat moment geldende moyenne.  
 
In de teamcompetitie worden de wedstrijdpunten toegekend volgens het Belgisch puntensysteem.  
(naar rato van behaalde caramboles worden de wedstrijdpunten berekend)  
Dit geldt ook voor de teamfinales in de districtsronde. 

Een uitzondering is hierop de C1-klasse. 
In deze klasse geldt de Nederlandse telling waarbij men per partij 0 (verlies), 1 (gelijk) of 2 (winst) 
punten kan behalen. 
 
Persoonlijke Kampioenschappen.  
Het opgeven voor deelname aan een PK dient te geschieden via de vereniging waarin men speelt.  
Betalingen worden achteraf geïnd bij de secretaris van de betreffende vereniging.  
Voor inschrijving dient men de door de commissie persoonlijke kampioenschappen ontworpen 
formulier te gebruiken.  
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Voor overige reglementen deelname persoonlijke kampioenschappen dit te raadplegen  via onze 
website : www.knbb-westbrabant.nl 
Link naar persoonlijke kampioenschappen en voorts regels PK. 
Let op: ook in de PK’s zijn landelijk wijzigingen doorgevoerd. 
 
Art. 2;  
Administratieve Heffingen.  
Het districtsbestuur behoud zich het recht om, conform de landelijke reglementen, administratieve 
heffingen (AH) op te leggen.  
Deze worden opgelegd conform het actuele “reglement heffingen en maatregelen”  zoals opgesteld 
door de KNBB / vereniging carambole. 
 
Art. 3;  
Districtsvergaderingen.  
 
Eénmaal per jaar belegd het districtsbestuur een algemene ledenvergadering.  
Voor aanvang van de competitie.  
 
Indien er besluiten genomen moeten worden tijdens deze vergaderingen zal een meerderheid van 
het totaal aantal leden hiervoor doorslaggevend zijn.  
De meerderheid is minimaal 2/3 van het totaal aantal leden van het district die aanwezig zijn bij de 
algemene ledenvergadering.  
 
Indien een vereniging zich niet schriftelijk (of per mail) afmeld voor een ALV wordt er een  
AH opgelegd van € 25,00. 
  
Art. 4;  
Arbitragezaken.   
 
Bij een conflict tussen verenigingen , organisaties of leden persoonlijk jegens een vereniging of het 
districtsbestuur of organisatie zal het districtsbestuur hiervan melding maken aan de  
Vereniging Carambole.  
Uitspraak  door het districtsbestuur in een geding zal worden gedaan met het onderstaande in 
achtneming : 
 

• Beide partijen (vereniging, organisatie of speler) dienen schriftelijk aan het districtsbestuur te 
melden wat hun visie is op hetgeen zich heeft voor gedaan. 

 
• Het districtsbestuur kan, na beide visies te hebben gelezen en besproken, beide partijen 

uitnodigen voor een persoonlijk gesprek. 
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Het districtsbestuur zal op een conflict een uitspraak doen die bindend is.  
 
Indien een vereniging of persoonlijk lid met de uitspraak niet akkoord gaat kan men een beroep doen 
op de I.S.R. (Instituut Sport Rechtspraak)  
De kosten die hiermee gemoeid zijn komen geheel voor rekening van de betreffende vereniging of 
individueel lid. 
 
Art.5; 
Gewijzigde kledingeisen. 
 
Als aanvulling op de kledingeisen van de KVC / KNBB hebben wij als districtsbestuur besloten de 
volgende kleding toe te staan voor het verspelen van wedstrijden op Districtsniveau. 
 

• Donkerblauwe of zwarte nette (spijker) broek. 

• Gepaste schoenen: geen gympen. 
• Overhemd, polo of vest met (bij voorkeur) embleem op de linkerborst. 

 
Het team dient te allen tijden uniform gekleed te zijn zodat zij ook als team herkenbaar is. 


