HUISHOUDELIJK REGLEMENT N.V.B.V. / aangepast d.d. 11-09-2016
Zie ook verslag bondsvergadering gehouden op 8 september 2016 (nog in bewerking)

Artikel 1
Begripsbepalingen.
N.V.B.V.
: Noord Veluws Biljart Verbond (Bond)
Bondsbestuur
: Het bestuur van het N.V.B.V.
Bondsbureau
: Administratieve zetel van de Bond, tevens domicilie van het
bondsbestuur.
Leden
: Aangesloten verenigingen.
Officiële wedstrijd : Wedstrijd door de Bond, danwel namens de Bond door een
aangesloten vereniging georganiseerd, met name de
kompetitie van teamwedstrijden.

Lidmaatschap.
Artikel 2
a) Biljartverenigingen die, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3, wensen te
worden toegelaten tot de Bond, dienen zich daarvoor op een door het bondsbestuur
bepaalde wijze en, indien aanwezig, onder overlegging ter goedkeuring van een
exemplaar van haar statuten en reglementen aan te melden bij het bondsbestuur.
Onder een biljartvereniging wordt verstaan een vereniging van leden die de
biljartsport beoefenen zoals omschreven in de statuten en reglementen.
b) Het bondsbestuur zal de toelating van een vereniging of een lid van een vereniging
weigeren, indien:
1. Deze niet voldoet aan de voor toelating in statuten en reglementen gestelde
voorwaarden.
2. Deze naar oordeel van het bondsbestuur negatief heeft gehandeld met de
biljartsportbelangen.
3. Tegen toelating uit maatschappelijk oogpunt gegronde bezwaren bestaan.
4. Het klublokaal of het spelmateriaal niet aan de door het bondsbestuur gestelde
eisen voldoet of wanneer statuten of reglementen van de vereniging in strijd zijn
met die van de Bond.
5. De vereniging dezelfde naam draagt als een reeds bij de Bond aangesloten
vereniging.
6. De vereniging, naar oordeel van het bondsbestuur, een naam draagt welke het
aanzien van de Bond kan schaden.
c) Indien de toelating op grond van bepaalde in lid b) wordt geweigerd, kan het
bondsbestuur bepalen dat de toelating alsnog zal worden verleend, zodra de vereiste
verbetering of wijziging tot stand is gekomen.
d) Indien een vereniging of lid van een vereniging niet meer voldoet aan de in statuten
en reglementen gestelde voorwaarden van toelating kan het bondsbestuur een
vervallenverklaring van deze vereniging, respectievelijk lid van een vereniging,
uitspreken.
e) Bij niet-toelating door het bondsbestuur kan het aspirant-lid een beroep doen op de
algemene vergadering.
f) Toelating als bedoeld in lid a) gaat in op de dag waarop de vereniging de
verschuldigde intrede- en contributiegelden voor het lopende, danwel voor het
opvolgende verenigingsjaar heeft voldaan aan de penningmeester van de Bond.
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Artikel 3
a) Toelating van een vereniging houdt in toelating van alle leden van die vereniging,
mits zij voldoen aan de voorwaarden gesteld in statuten en reglementen.
b) Vervallenverklaring van een vereniging, respectievelijk van een lid van een
vereniging ingevolge Artikel 2, houdt in vervallenverklaring van het lidmaatschap
van alle leden van die vereniging, respectievelijk van een bepaald lid van een
vereniging.
Artikel 4
Vervallenverklaringen van verenigingen worden gepubliceerd door het
bondssecretariaat. Vervallenverklaringen van leden van verenigingen worden
gepubliceerd door de wedstrijdleiding.

Geldmiddelen.
Artikel 5
a) Leden zijn verplicht tot betalen van de vastgestelde contributie onmiddellijk bij
toelating en vervolgens voor aanvang van elk verenigingsjaar. Het bondsbestuur
kan, naar aanleiding van een met redenen omkleed verzoek, toestaan, dat de
contributie in twee gelijke termijnen wordt voldaan, waarbij de tweede termijn
uiterlijk op 1 januari van het lopende verenigingsjaar voldaan moet zijn.
b) Ereleden zijn vrijgesteld van contributie.
c) Leden van verdienste zijn niet vrijgesteld van contributie.
d) Ondersteunende leden zijn personen, verenigingen of rechtspersonen welke de Bond
jaarlijks met geldelijke bijdrage steunen.
Artikel 6
Verdere inkomsten van de Bond kunnen bestaan uit rentes, boetes en andere baten.
Artikel 7
Vorderingen op de Bond dienen te worden ingediend bij de penningmeester. Declaraties
wegens uitgaven voor de Bond dienen binnen één maand nadat de uitgaven zijn gedaan
te zijn ingediend bij de penningmeester. Na akkoordbevinding zorgt de penningmeester
voor betaling binnen één maand na indiening.
Gemaakte reis- en verblijfskosten voor de Bond worden vergoed overeenkomstig een
door het bondsbestuur daarvoor gesteld tarief.
Artikel 8
Indien een boekjaar met een nadelig saldo sluit, kan de Bond van de leden een eenmalige
financiële heffing vorderen.
Artikel 9
Leden van de Bond zijn verantwoordelijk voor de inning van bondsgelden, boetes en
andere gelden van de bij haar aangesloten leden. Alle door de leden aan de Bond
verschuldigde gelden dienen binnen de daarvoor gestelde termijn te zijn voldaan aan de
penningmeester van de Bond, tenzij bij reglementen of door bondsbestuur anders is
bepaald.
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Bondsbestuur.
Artikel 10
a) Het bondsbestuur bestaat uit een voorzitter en minimaal zes en maximaal acht
commissarissen.
b) Zij worden, met inachtneming van het bepaalde in lid c), door de vergadering
gekozen, echter de voorzitter door afzonderlijke stemming.
c) Tot bestuurslid zijn alle leden van een vereniging verkiesbaar, mits zij tenminste
twee jaar bij een bij de Bond aangesloten vereniging lid zijn geweest en tenminste
de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt.
d) Het bondsbestuur vormt het dagelijks bestuur.
Artikel 11
a) Een lid van het bondsbestuur wordt gekozen voor ten hoogste twee jaren.
b) Het bondsbestuur stelt een rooster van aftreden vast, met dien verstande, dat het
ene jaar vier leden en het andere jaar drie leden aftreden.
c) Aftredende leden kunnen zich herkiesbaar stellen.
Artikel 12
a) Het bestuurslidmaatschap eindigt in elk geval zodra het bondslidmaatschap via een
vereniging eindigt.
b) Bestuursleden die tussentijds wensen af te treden, geven daarvan schriftelijk kennis
aan het bondsbestuur.
c) In tussentijdse vacatures moet worden voorzien:
1. Binnen drie maanden, indien het de vacature van voorzitter betreft.
2. In de eerstvolgende bondsvergadering, wanneer het andere vacatures betreft.
De nieuw gekozene neemt op het rooster de plaats in van degene die hij opvolgt.
Artikel 13
Indien een bestuurslid, naar het oordeel van het bondsbestuur of de bondsvergadering,
zijn functie verwaarloost of handelingen verricht, schadelijk voor de belangen of het
aanzien van de Bond, kan deze door het bondsbestuur worden geschorst of, al dan niet
op voorstel van het bondsbestuur, door de bondsvergadering uit zijn functie worden
gezet.
Artikel 14
a) De voorzitter is belast met het presidium van de Bond.
b) Hij draagt zorg voor het naleven van statuten en reglementen en het doen uitvoeren
van alle door een bondsvergadering en bestuursvergadering genomen besluiten.
c) Hij is bij elke officiële vertegenwoordiging de woordvoerder van de Bond, maar kan
deze taak aan een ander bestuurslid overdragen.
d) Hij is gerechtigd stukken, die tot zijn competentie kunnen worden gerekend,
namens de Bond te ondertekenen.
e) Behoudens het recht van een bondsvergadering om hier wijziging in te brengen,
leidt hij een vergadering; hij bewaart daarin de orde en heeft het recht
beraadslagingen te sluiten, indien hij meent dat de vergadering voldoende is
ingelicht; hij is verplicht deze weer te openen, indien tenminste twee derde
meerderheid dit verlangt.
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f)
g)

Hij heeft het recht vergaderingen en bijeenkomsten van leden bij te wonen.
Bij afwezigheid van de (vice)voorzitter in een vergadering kiest het bondsbestuur
één van haar leden als waarnemend voorzitter.

Artikel 15
Het bondsbestuur vergadert tenminste vier maal per jaar. Oproepen voor deze
vergaderingen vermelden de te behandelen punten en worden, uitgezonderd in
spoedeisende gevallen, tenminste acht dagen voor een vergadering aan de bestuursleden
gezonden. Van het verhandelde in een bestuursvergadering worden notulen gehouden.
Artikel 16
a) Het bondsbestuur is belast met de leiding in alle bondsaangelegenheden en met de
handhaving van statuten en reglementen.
b) Het bondsbestuur is gemachtigd, tenzij statuten of reglementen anders bepalen,
besluiten te nemen.
c) De functies van secretaris, penningmeester en wedstrijdleider worden door het
bondsbestuur onderling verdeeld.
d) Indien in één van deze functies, door welke reden dan ook, tijdelijk niet wordt
voorzien, treft het bondsbestuur maatregelen, waardoor een ander bestuurslid deze
waarneemt.
Artikel 17
a) De secretaris heeft de administratie van de Bond, alsmede de correspondentie, voor
zover deze niet van financiële aard is. Hij is bevoegd, namens de Bond, alle
uitgaande stukken, voor zover deze niet van financiële aard zijn, te ondertekenen.
b) De penningmeester heeft het beheer over financiën en eigendommen van de Bond,
behoudens over die, waarvan het beheer krachtens statuten of reglementen aan
anderen is opgedragen. Hij is bevoegd, namens de Bond, alle uitgaande stukken van
financiële aard te ondertekenen, voor zover het niet betreft overeenkomsten of
orders, de Bond aan derden verbindend. Hiervoor is ondertekening door
penningmeester, voorzitter en secretaris gezamenlijk vereist. De penningmeester
dient erop toezicht te houden, dat het kasgeld een door het bondsbestuur vastgesteld
bedrag niet overschrijdt en dat gelden worden gedeponeerd bij de giro- of
bankrekening van de Bond. Hij dient, met de accountant, de jaarlijkse balans en het
financiële verslag te ondertekenen.
c) De wedstrijdleider is belast met alle aangelegenheden aangaande het
wedstrijdwezen.
Artikel 18
Een vergadering van het bondsbestuur kan slechts geldige besluiten nemen, indien een
meerderheid van bondsbestuursleden aanwezig is.
Artikel 19
Het bondsbestuur kan commissies instellen, teneinde haar bij te staan in de uitoefening
van een onderdeel van een bestuurstaak, danwel van voorlichting te dienen.
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Artikel 20
a) Het bondsbestuur brengt door middel van officiële bondsmededelingen ter kennis
aan de bij de Bond betrokkenen alle besluiten en mededelingen, waarvan publicatie
in statuten en reglementen is voorgeschreven, danwel het bondsbestuur publicatie
noodzakelijk acht.
b) In spoedeisende gevallen kan publicatie van besluiten en mededelingen als bedoeld
in vorig lid ook op andere, door het bondsbestuur doelmatig geachte wijze
geschieden, mits nadere publicatie door middel van officiële bondsmededelingen
volgt.
c) Indien circulaires of dergelijke van bondswege worden uitgegeven als officieel
rondschrijven van de Bond, worden daarin de officiële bondsmededelingen
opgenomen.

Controle op financiën (Accountant).
Artikel 21
Een accountant controleert jaarlijks de financiële verantwoording van de
penningmeester. Het accountantsrapport wordt door de penningmeester gevoegd bij zijn
exploitatieoverzicht, balans en begroting en ter goedkeuring aan de bondsvergadering
aangeboden (in januari).
Artikel 22
Op verzoek van het bondsbestuur kan op ieder moment om een extra
accountantsrapport gevraagd worden.

Bondsvergaderingen.
Artikel 23
Elk jaar wordt tussen 15 augustus en 15 september de jaarvergadering gehouden.
Een buitengewone bondsvergadering wordt gehouden, wanneer het bestuur dit
wenselijk oordeelt, of wanneer dit volgens de wet of statuten verplicht is. Het bestuur is
tot het bijeenroepen van een algemene vergadering verplicht, als ten minste één tiende
van het aantal leden dit schriftelijk aan het bestuur vraagt, met vermelding van de te
behandelen onderwerpen. Het bestuur is verplicht binnen vier weken aan dit verzoek te
voldoen. Indien zij deze verplichting niet nakomt zijn de leden gerechtigd zelf een
buitengewone vergadering te beleggen, waarin door de stemgerechtigde afgevaardigden
in de leiding wordt voorzien. Deze leiding is verplicht binnen dertig dagen na de
vergadering uitvoerig verslag te doen aan het bondsbestuur van alle behandelde punten.
Artikel 24
a) Elke vereniging zendt één van haar bestuursleden als afgevaardigde naar een
bondsvergadering. Deze mag zich laten vergezellen en bijstaan door leden van zijn
vereniging. Bondsbestuursleden kunnen geen afgevaardigde of steun in die zin zijn.
b) Een afgevaardigde is verplicht de vergadering bij te wonen tot en met de sluiting.
Indien niet aan deze verplichting wordt voldaan, of als een vereniging geen
afgevaardigde heeft gezonden, zal een boete van € 12,-- van betreffende vereniging
worden gevorderd.
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Artikel 25
a) Tot een bondsvergadering hebben toegang de bondsbestuursleden, de
afgevaardigden van de verenigingen, ereleden, leden van verdienste,
persvertegenwoordigers, evenals leden van aangesloten verenigingen, mits er
voldoende plaats is.
b) Uitgezonderd bondsbestuursleden en afgevaardigden van verenigingen heeft
niemand het recht in een bondsvergadering het woord te voeren, tenzij de voorzitter
of de bondsvergadering daartoe toestemming verleent.
Artikel 26
a) Een afgevaardigde van een vereniging kan voor deze vereniging, voor zover deze
heeft voldaan aan de haar in statuten en reglementen opgelegde verplichtingen, een
stem uitbrengen. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.
b) Bondsbestuursleden hebben slechts een adviserende stem.
c) Ereleden en leden van verdienste hebben geen stemrecht.
Artikel 27
a) Afgevaardigden in de bondsvergadering hebben het recht van initiatief, voorstel en
interpellatie.
b) Ereleden en leden van verdienste worden benoemd door het bondsbestuur, dan wel
op voordracht van leden.
Nieuw n.a.v. bondsvergadering 8 september 2016: leden die hiervoor worden
voorgedragen moeten wel het aantal gespeelde seizoenen en lid zijn van een
vereniging.
Artikel 28
a) Datum en plaats van een bondsvergadering worden bepaald door het bondsbestuur
en dienen tenminste drie weken voor de vergadering bij de leden bekend te zijn.
b) Datum en plaats van een commissievergadering (vóór 15 januari) worden bepaald
door het bondsbestuur en dienen tenminste drie weken voor de vergadering bij de
leden bekend te zijn.
In deze vergadering zullen de aangevoerde standpunten worden behandeld, om bij
de eerstvolgende jaarvergadering tot een eensluidende besluitvorming (inhoudelijk)
te komen. Voorwaarde is dat bij elke vergadering 1 persoon per vereniging
aanwezig moet zijn.
Artikel 29
a) Een bondsvergadering zal in een geheime vergadering overgaan, indien de
meerderheid van de bestuursleden of ten minste de helft van de leden dit verlangen.
b) Tot een geheime vergadering hebben alleen bestuursleden en verenigingsafgevaardigden toegang.
Artikel 30
De notulen van een bondsvergadering dienen aan de eerstvolgende bondsvergadering te
worden voorgelegd ter keuring en bij goedkeuring door de voorzitter en secretaris te
worden ondertekend. Aldus bekrachtigde notulen leveren het volledige bewijs van het
daarin omschreven.
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Artikel 31
De agenda van een jaarvergadering / bondsvergadering zal in elk geval als punten van
behandeling bevatten:
1. Notulen van de vorige vergadering (september/januari).
2. Jaarverslag van het bestuur (september).
3. Toelichting op het accountantsrapport (januari).
4. Verslag van de penningmeester (januari).
5. Vaststellen van de contributie (januari).
6. Bestuursverkiezing (september).
Artikel 32
Verkiezingen welke tot de bevoegdheid behoren van een bondsvergadering geschieden
door middel van kandidaatstelling, gevolgd door stemming en herstemming.
Kandidaatstelling kan geschieden door:
1. Het bondsbestuur.
2. Een vereniging. Dit dient schriftelijk te geschieden bij het bondsbestuur voor
aanvang van de vergadering.
Kandidaatstelling voor ander functies dan een bestuursfunctie kan (tijdens de
vergadering) mondeling geschieden door het bondsbestuur of een afgevaardigde.
De meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen is nodig om gekozen te zijn. Wordt
bij de eerste stemming geen meerderheid verkregen, dan wordt een tweede vrije
stemming gehouden. Wordt dan weer geen meerderheid verkregen, dan wordt herstemd
tussen de twee personen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen verkregen.
Staken de stemmen, dan beslist de stem van de voorzitter.
Artikel 33
a)
Over personen wordt met ongetekende briefjes gestemd, tenzij iemand wordt
aangenomen bij algemene goedkeuring zonder stemmen. Getekende briefjes zijn
ongeldig.
b) Stemmen over zaken geschiedt mondeling, tenzij de vergadering schriftelijke
toestemming verlangt.
c)
Behoudens in de gevallen waarin statuten of reglementen anders bepalen, worden
besluiten genomen met meerderheid van stemmen.
d) Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Slotbepalingen.
Artikel 34
a) Ieder lid is verplicht een exemplaar van de statuten en reglementen van de Bond aan
te schaffen en deze in haar bezit te houden; dit geldt ook voor eventuele
aanvullingen en herziene uitgaven.
b) Ieder lid is verplicht, indien bepaald is dat inzenden van opgaven moet geschieden
op door de Bond vastgestelde en beschikbaar gestelde formulieren, deze aan te
schaffen.
c) Ieder lid wordt geacht de statuten, reglementen en besluiten genomen in
vergaderingen, en officiële mededelingen van de Bond te kennen.
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Artikel 35
Het jaarlijkse Vragenformulier dient volledig ingevuld binnen de daarvoor gestelde
termijn te zijn ingeleverd. Deze termijn is voor nieuwe leden veertien dagen na toelating;
voor overige leden jaarlijks voor 1 juni.
Indien in het lopende verenigingsjaar zich wijzigingen voordoen, dienen deze binnen
veertien dagen te worden gemeld bij het bondsbestuur. Indien niet aan de in dit artikel
genoemde verplichtingen wordt voldaan, volgt een boete van € 15,-- per overtreding voor
de betreffende vereniging.
Artikel 36
Alle correspondentie, uitgezonderd wedstrijdformulieren, declaraties en rekeningen,
dient te worden verzonden aan het secretariaat van de Bond.
Artikel 37
In alle gevallen waarin volgens de reglementen een boete geheven dient te worden, kan
het bondsbestuur, indien naar haar oordeel bijzondere omstandigheden dat wettigen,
deze boete verminderen of kwijtschelden.
Artikel 38
Wijzigingen in dit reglement kunnen slechts met een meerderheid van de ter
bondsvergadering uitgebrachte geldige stemmen worden aangebracht.
Artikel 39
In alle gevallen waarin statuten of reglementen niet voorzien beslist het bondsbestuur.
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WEDSTRIJDREGLEMENT N.V.B.V.
Wedstrijdmateriaal en lokaliteit.
Artikel 1
Het biljart dient voor aanvang van een wedstrijd schoon te zijn en goed verwarmd. Het
biljart dient in redelijke staat van onderhoud te zijn.
Artikel 2
Tijdens een wedstrijd mag geen TV of muziek storend zijn voor de spelers.
Artikel 3
a) De vier hoeken van het biljart dienen door een dunne krijtlijn te worden
afgebakend op 17 cm. van de hoek.
b) Een scorebord dient tijdens een wedstrijd zichtbaar te zijn en te worden
bijgehouden.
c) Van de biljartballen, een rode en twee witte, is één witte duidelijk gemerkt; wordt
er een witte en een gele bal gebruikt, dan is de gele bal de gemerkte bal.
d) Het onderlinge gewichtsverschil mag niet meer bedragen dan één gram tussen de
lichtste en de zwaarste bal.
e) Verlichting van het biljart dient te geschieden door twee melkwitte lampen van
100 Watt met een onderlinge afstand van 80 cm.
f) Het trekken voor de beginstoot dient door beide spelers gelijktijdig en rechtstreeks
naar de bovenband te geschieden om deze eenmaal te raken en moet minimaal
terugkeren op de helft van het speelveld. De speler wiens bal het dichtst bij de
benedenband komt zonder deze te raken, heeft de keus voor de beginstoot. Liggen
de ballen gelijk aan de benedenband, dan wordt nogmaals getrokken voor de
beginstoot (acquit).
g) Raakt één van de spelers tijdens het trekken met de hem toegewezen bal een andere
bal, meer dan één keer de bovenband of geen enkele keer de bovenband, dan
bepaalt de andere speler aan wie de beginstoot wordt toegekend.
De aanvangsstoot moet van rood gespeeld worden.
Artikel 4
Spelregels libre.
Het libre-spel is aan geen beperkingen onderworpen, maar de aanvangsstoot moet van
rood gespeeld worden. Men kan een carambole maken zoals men wil, direct of over één
of meer banden. Bij officiële wedstrijden, waaronder ook de te spelen
competitiewedstrijden worden verstaan, worden in de vier hoeken door een dunne
krijtlijn driehoeken afgebakend. Deze krijtlijn verbindt twee punten op 17 cm. afstand
van de hoek. Binnen de nu ontstane vakken mogen twee caramboles gemaakt worden.
Wanneer de beide ballen, waarop gecaramboleerd moet worden, binnen een vak komen
te liggen, annonceert de arbiter ‘ENTREE’.
Wanneer na deze carambole genoemde ballen nog in dit vak liggen, is de positie
‘DEDANS’ ontstaan, en moet bij de volgende carambole één der ballen het vak verlaten,
maar mag echter in het vak terugkomen. Onder de positie ‘A CHEVAL’ verstaat men
het geval, dat de ballen, waarop gecaramboleerd moet worden, in twee aan elkaar
grenzende vakken liggen, op zeer korte afstand van de kaderlijn welke die vakken
scheidt.
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Bij uitspringen van de bal(len) moeten deze volgens beginselpositie op acquit geplaatst
worden. Bij vastliggen van de speelbal speelt men via de niet vastliggende bal of via de
band. Ook kan de speler ervoor kiezen, dat de ballen in de beginpositie geplaatst
worden. Het gebruik van hulpmiddelen is niet toegestaan.
Artikel 5
De aanvang van de wedstrijden is voor de 1e klasse vastgesteld op 19.30 uur.
Artikel 6
a) Het is niet toegestaan, dat spelers, welke tijdens de lopende competitie van de ene
aangesloten vereniging naar een andere aangesloten vereniging wensen over te
gaan, in competitieverband voor die andere vereniging biljarten.
Uitzondering op de regel v.w.b. toevoegen nieuw lid tijdens competitie bij een team of ander
team:
Bij calamiteiten (bijv. ernstige ziekte, overlijden) kan in de competitie slechts een speler bij een
team per seizoen worden toegevoegd, maar wel na overleg met de wedstrijdleider van het
N.V.B.V.

b) Andere spelers dan die welke bij de wedstrijdleiding zijn opgegeven voor een
bepaald team mogen niet in de competitie van de Bond voor dit team uitkomen.
c) Indien tijdens een lopend verenigingsjaar een lid van een aangesloten vereniging
uittreedt, danwel een lid tot een aangesloten vereniging toetreedt, dient dit binnen
veertien dagen aan de wedstrijdleiding te worden gemeld.
d) Spelers, die hun lidmaatschap bij de wedstrijdleiding voor een bepaald team zijn
uitgeschreven, mogen tijdens de lopende competitie wel weer mee spelen voor dit
team, maar wel na akkoord en overleg met de wedstrijdleider van het N.V.B.V.
e) Alle toegetreden speler(s) onder Artikel 6 a), b), c) en d) zullen ook na 3 gespeelde
wedstrijden herzien worden, omdat het gemiddelde niet bekend is.
Artikel 7.a.
Na sluitingsdatum (1 juni) indiening inschrijfformulier, zal het nieuw opgegeven lid,
binnen een week 3 partijen moeten spelen om zijn/haar gemiddelde te kunnen bepalen.
Wedstrijdleider N.V.B.V. bepaalt waar en tegen wie er gespeeld zal moeten worden.
Bij niet naleving van deze maatregel, zal het nieuw opgegeven lid niet tot de competitie
van het N.V.B.V. worden toegelaten.
Het aantal te maken caramboles van nieuwe spelers in de Bond kunnen door
wedstrijdleider N.V.B.V. verhoogd of verlaagd worden na drie partijen, welke gespeeld
dienen te zijn binnen de eerste zes wedstrijden na aanvang van de competitie.
Artikel 7.b.
Na de eerste competitiehelft wordt het aantal te maken caramboles van alle deelnemers
herzien, mits minimaal drie partijen zijn gespeeld. Na de eerste competitiehelft kan een
speler alleen verhoogd worden. Na de gehele competitie wordt het aantal te maken
caramboles bepaald welke een speler in het volgende verenigings-jaar moet maken,
wederom mits minimaal drie partijen zijn gespeeld.
Aan het einde van de competitie wordt bepaald of een speler verlaagd dan wel verhoogd
kan worden.
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Uitzondering hierop na herziening:
De speler die na de eerste competitiehelft meer caramboles moet maken speelt eerst. Het
moyenne is op dit moment niet bepalend, maar het aantal te maken caramboles wel. Aan
het einde van het seizoen wordt alles weer opnieuw berekend en dan is het moyenne wel
bepalend voor wie eerst speelt en wie daarop volgt.
Artikel 7.c.
Wedstrijdleider N.V.B.V. mag en kan een nieuwe lid cq speler ten allen tijde verhogen
cq verlagen als blijkt dat deze spe(e)l(st)er niet aan de eisen voldoet.
Wanneer mocht blijken dat een spe(e)l(st)er na 3 wedstrijden een uitzonderlijk hoger
moyenne speelt dan bij opgave, kan de wedstrijdleider NVBV bepalen dat over de
gespeelde wedstrijden betreffende spe(e)l(st)er punten in mindering gebracht worden en
naar rato punten toegekend worden aan de tegenpartij.
Artikel 7.d.
Indien een speler niet meer in de competitie van de Bond uitkomt, blijft het gemiddelde
drie jaar staan. Hierna wordt deze speler beschouwd als zijnde een nieuwe speler.
Artikel 7.e.
Bij het spelen van een handicappartij moet deze speler altijd een 1 stap meer maken dan
zijn eigen te maken caramboles (bijv. 28 car. wordt 30 car., 44 car. wordt 47 car. enz.).
Handicappartijen tellen mee voor het bepalen van het gemiddelde.
Artikel 8
Samenstelling teams.
a) De opgave van een team voor de 1e klasse moet uit 4 personen bestaan eventueel
aangevuld met 4 reserves. De reservespeler(s) mogen echter maar 5 wedstrijden
meespelen in één seizoen waarvoor ze zijn ingedeeld. Reservespeler(s) mogen echter
ook voor andere teams uitkomen, als zij zich hiervooor hebben uitgegeven. In je
eigen team speel je het hele seizoen als vaste speler mee.
Bij opgave van spelers met hetzelfde aantal te maken caramboles van 55 of meer,
bepaald het moyenne de volgorde van spelen. Geldt ook voor bovenstaande voorbeelden met hetzelfde aantal te maken caramboles.
Wedstrijdleider (bij diens afwezigheid voorzitter N.V.B.V.) kan bij calamiteiten
team of teams 1e klas verplichten d.m.v. het spelen van handicappartij
desbetreffende wedstrijd op genoemde datum uit te spelen.
Bij de opgave van een team voor de overige klassen geldt hetzelfde principe als
bovenstaand omschreven.
Het team dat met drie personen uitkomt, dient dit voor de aanvang van de wedstrijd
aan de tegenpartij mede te delen. De persoon die, na loting in bijzijn van de
tegenpartij, twee partijen speelt moet in zijn eerste partij één stap meer maken van
zijn normaal te maken caramboles. Dus m.a.w. bij 47 car. moet je dan 50 car.
maken.
De spelers biljarten in volgorde van het aantal te maken caramboles tegen elkaar

- 12 -

(van hoog naar laag); bij een gelijk aantal te maken caramboles gaat de speler met
een hoger moyenne voor.
b) Een team dat opkomt met het vereiste aantal spelers is verplicht deze te laten spelen.

d) Elke vereniging die één of 4 reservespeler(s) wil benoemen zal deze speler vooraf
moeten aanmelden bij de wedstrijdleider.
e) Een reservespeler kan en mag nimmer een handicappartij spelen.
f) De minimum leeftijd waarop een vereniging een lid voor de competitie van het
N.V.B.V. mag opgeven is bepaald op vijftien jaar.
Artikel 9
Het aftellen van een carambole is verplicht bij:
a) Het doen uitspringen van één of meer ballen. Een bal wordt geacht te zijn
uitgesprongen zodra zij niet zelf op het biljart terugkeert.
b) Het spelen van een bal voor ze alle stilliggen.
c) Biljarderen. Hieronder wordt verstaan dat de pomerans nog in aanraking is met de
speelbal op het moment dat deze een bal of de band raakt.
d) Spelen met de bal van de tegenstander of met de rode bal.
e) Spelen met de bal zonder dat één van de voeten met de vloer in aanraking is.
f) Aanraking van de ballen op een andere wijze dan met de pomerans.
g) Het maken van tekens op het biljart.
Artikel 10
Na inlevering van de teamformulieren kan er geen wijziging in de samenstelling van een
team worden aangebracht, echter bij calamiteiten (ernstige ziekte of overlijden) kan
hiervan worden afgeweken, maar wel na overleg met de wedstrijdleider van het
N.V.B.V.
Artikel 11
Wanneer een team tijdens de 1e helft van een kompetitie wordt teruggetrokken of
uitgesloten, vervallen alle tegen dat team behaalde resultaten, echter gelden wel de
resultaten uit een afgerond gedeelte daaruit.
Artikel 12
Wanneer een team tijdens de 2e helft van een kompetitie wordt teruggetrokken of
uitgesloten, vervallen alle tegen dat team behaalde resultaten uit de 2e helft, echter
gelden wel de resultaten uit de 1e helft of een afgerond gedeelte daaruit.
Artikel 13
Gespeelde wedstrijden worden volgens een puntentabel gehonoreerd, waarbij een
gewonnen partij 12 punten oplevert. Een remise 10 punten Voor het overige zie puntentabel v.w.b. behaalde punten van 1 t/m 9 die voor de gemaakte caramboles staan.
Bij een handicappartij moet de eerstvolgende berekening worden toegepast. Als
voorbeeld: een speler die 44 car. speelt moet bij een handicap 47 car. maken.
Artikel 14
Uitsluiting van het N.V.B.V. kan voorkomen bij:
a) Het bij herhaling niet opkomen voor een wedstrijd.
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b) Het in beschonken toestand deelnemen aan een wedstrijd.
c) Het niet voldoen van verschuldigde kosten en boetes aan de Bond binnen de
daarvoor gestelde termijn (één maand na datum van verzending).

d) Het niet naleven van de reglementen.
e) Het gebruiken van verbaal en/of fysiek geweld tijdens, voor, of na een wedstrijd van
het NVBV.
f) Zowel spelers alsmede bestuursleden van de NVBV worden geacht ten allen tijde
elkander met wederzijds respect te behandelen.
De uitsluiting van de Bond is voor een duur van maximaal drie jaar.
Tevens het volgende:
Mocht er een geschil ontstaan (hetzij tussen spelers/teams en bestuursleden, hetzij tussen
spelers en/of teams onderling) waar men niet uitkomt, kan dit gemeld worden bij de
bondssecretaris.
Deze zal de situatie vervolgens spiegelen aan het reglement.
Komt men hier dan nog niet uit, kan de geschillencommissie ingeschakeld worden.
Argumenten altijd vermelden op wedstrijdformulier.
Artikel 15
Boetes.
Alle door de Bond opgelegde boetes worden verzonden aan de vereniging:
a) Indien in een team anderen meespelen dan welke bij de wedstrijdleiding zijn
opgegeven wordt het resultaat ongeldig verklaard, dient de wedstrijd te worden
overgespeeld en volgt een boete van € 25,-- voor het betreffende team.
b) Indien een wedstrijdformulier onvolledig of onjuist is ingevuld: € 5,-- boete voor
beide teams.
c) Indien wedstrijdverslag te laat of niet binnen 48 uur is ingediend op Biljartpoint:
€ 10,-- boete voor het thuisspelende team.
e) Zowel thuis- dan wel uitspelende team mogen het wedstrijdverslag op Biljartpoint
plaatsen.
f) Indien een team niet of onvolledig opkomt zonder bericht € 25,-- boete voor het
betreffende team.
g) Indien instructies, gegeven door de kompetitieleiding, niet worden opgevolgd kan
een boete worden opgelegd van maximaal € 25,--.

Slotbepalingen:
Artikel 16
ARBITRAGE
 scheidsrechter moet binnen een afstand van 1 meter van de speeltafel staan;
 zich opstellen bij de verste bal en
 bij het niet correct arbitreren naar oordeel van de tegenstander kan een vervangende
scheidsrechter worden aangesteld.
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SCHRIJVER
Degene die schrijft noteert direct het aantal gemaakte caramboles die door de arbiter
gemeld zijn. Er wordt dus niet gewacht met opschrijven van gemaakte caramboles
totdat die van de tegenstander bekend is. Dit om vergissingen of ergernis te voorkomen.
Artikel 17
1. Team(s) die
 zich na inschrijving terugtrek(ken)t voor de competitie of
 zich terugtrek(ken)t tijdens of in de loop van de competitie of
 door de wedstrijdleider van de bond voor verdere deelname in de competitie
word(en)t uitgesloten
worden beboet met een bedrag van € 25,-- per team.
2. Vereniging
 terugtrekking na inschrijving of tijdens de competitie € 25,-- boete
 openstaande betalingen zullen eerst moeten worden vereffend bij toelating
hernieuwde opgave deelname competitie N.V.B.V.
Artikel 18
Indien een wedstrijd wordt uitgesteld, dient de kompetitieleider hiervan door middel
van een wedstrijdformulier, uitgemaakt door de thuisspelende vereniging, onmiddellijk
te worden ingelicht, onder vermelding van:
1. Op wiens verzoek de wedstrijd is uitgesteld.
2. Wat de reden ervan is.
3. Welke nieuwe datum is gepland.
Uitgestelde wedstrijden dienen binnen 8 dagen na de oorspronkelijke wedstrijddatum te
worden gespeeld. Kan er binnen deze termijn van 8 dagen niet gespeeld worden, dan zal
de wedstrijdavond door de wedstrijdleider worden vastgesteld.
Artikel 19.a.
Indien een team ONVERHOOPT verhinderd is om op genoemde datum te spelen, dan
wordt men geacht dit minimaal 3 uur voor aanvang wedstrijd aan desbetreffende team
en wedstrijdleider N.V.B.V. te melden. Bij in gebreke treedt Artikel 19.b. in werking.
Artikel 19.b.
Indien een team verhinderd, niet of onvolledig opkomt zonder vooraf tegenbericht aan
de tegenstander en wedstrijdleider (Bond), zijn de consequenties als volgt:
veroorzaker geen punten;
alsnog opnieuw spelen van de wedstrijd binnen een bepaalde tijd, eventueel op
een ander locatie aangewezen door wedstrijdleider N.V.B.V.;
boete van € 50,00 en
bij herhaling eventueel royering team.
Artikel 20.a.
V.w.b. de laatste 3 wedstrijdweken van de competitie zullen bij hoge uitzondering
wedstrijden mogen worden uitgesteld en dan nog alleen in overleg met wedstrijdleider
N.V.B.V. Let wel dat het wedstrijdformulier ondanks dat de wedstrijd niet gespeeld is,
altijd naar de wedstrijdleider moet worden opgestuurd, omkleed met opmerkingen
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waarom deze wedstrijd niet gespeeld is. Wordt een wedstrijd uitgesteld, dan zal dit in
dezelfde week uitgespeeld moeten worden. Dit kan zelfs op een vrijdag of zaterdag zijn.
De wedstrijd zal op een nader te bepalen tijdstip alsnog worden uitgespeeld. Bij geschil
beslist wedstrijdleider N.V.B.V.
Artikel 20.b.
Als een team bij het naderen van het einde van de competitie bij herhaling nog weigert
te spelen, dan zullen de leden van dit team voor het nieuwe seizoen na het berekenen van
hun gemiddelde, gestraft worden met een verhoging van een extra stap voor het hele
seizoen.
Dit team kan echter niet verlaagd, maar wel verhoogd worden voor de 2e helft van de
competitie. In de nieuwe competitie daaropvolgend wordt het gemiddelde genomen
waarop hij/zij is geëindigd, mits hij/zij niet verhoogd is.
Voorbeeld: volgens berekening 60 caramboles + straf wordt dit dus 67 caramboles.
Mocht aan het einde van de competitie blijken dat hij/zij voor 67 of zelfs 75 caramboles
op papier staat, dan blijft 65 of 75 gehandhaafd.
Indien hij/zij 67 caramboles (inclusief maatregel) moet maken en aan het einde van de
competitie de uitkomst lager is dan 67, dan komt hij/zij op het te maken caramboles
voor het nieuwe seizoen op 60.
Artikel 21.a.
Problemen ontstaan door bijzondere omstandigheden of incidenten mede veroorzaakt
door leden N.V.B.V. m.b.t. derden die geen lid zijn van het N.V.B.V. zullen door
tussenkomst van een geschillencommissie behandeld worden. De geschillencommissie
brengt schriftelijk verslag uit aan het dagelijks bestuur van het N.V.B.V.
Artikel 21.b.
Tijdens de jaarvergadering zal het dagelijks bestuur een geschillencommissie aanstellen
en deze zal bij toerbeurt optreden bij calamiteiten. Hierin nemen zitting de voorzitter
van een vereniging, bij diens afwezigheid de secretaris of penningmeester, behalve als
het de vereniging zelf aangaat. De namen van de leden die hierin zitting nemen worden
vooraf bekend gemaakt.
Artikel 21.c.
Bij een geschil zal de geschillencommissie binnen 14 dagen zitting houden.
Artikel 21.d.
De geschillencommissie zal na zitting, binnen 1 week uitspraak doen.
Artikel 21.e.
Na uitspraak geschillencommissie kan binnen 1 week beroep worden ingediend.
Artikel 21.f.
Het dagelijks bestuur N.V.B.V. zal binnen 14 dagen na uitspraak geschillencommissie
het advies bekrachtigen.
Artikel 21.g.
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Het dagelijks bestuur van het N.V.B.V. kan van deze maatregel en de daarop genomen
sanctie afwijken.
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Artikel 22
Er mag nooit een handicappartij gespeeld worden bij alle wedstrijden van de
Generale Kampioenschappen.
Er moet altijd een reservespeler van betreffende team aanwezig zijn.
Alle wedstrijden worden op een onafhankelijke locatie gespeeld zo ook
Finale Generale Kampioenschap.

Wedstrijd- en andere formulieren.
Artikel 23
Wedstrijdformulieren hoeven niet meer opgestuurd te worden, maar wel bewaren ter
controle, wanneer deze worden opgevraagd door de wedstrijdleider N.V.B.V.
Tegenpartij kan eventueel de wedstrijduitslagen van de gespeelde wedstrijden
meenemen.
Artikel 24
Wedstrijdformulieren dienen één jaar bewaard te worden door de vereniging.
Artikel 25
Indien, volgens de kompetitieleiding, een wedstrijd of onderdeel daarvan foutief is
gespeeld, zullen de foutief gespeelde partijen dienen te worden overgespeeld met
dezelfde spelers die op het originele wedstrijdformulier waren opgesteld. Instructies
hieromtrent worden gegeven door de kompetitieleiding.
Artikel 26
Teamformulieren dienen volledig ingevuld binnen de daarvoor gestelde termijn bij de
kompetitieleider te zijn ingeleverd. Deze termijn is voor nieuwe leden veertien dagen na
toelating; voor de overige leden jaarlijks voor 1 augustus. Indien niet aan deze
verplichting wordt voldaan volgt uitsluiting van de kompetitie.
Artikel 27
Voor alle klassen in de kompetitie worden de eerste, tweede en derde prijzen door de
Bond toegekend.
Artikel 28
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bondsbestuur of de
wedstrijdleider.

