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1 Reglement Interclubkampioenschap 
 

1.1 Organisatie van de competitie 
De interclubkampioenschappen worden gespeeld met heen- en terugwedstrijden volgens een vooraf 

goedgekeurde en opgestelde kalender tussen de ingeschreven clubs. Op de algemene vergadering , 

die jaarlijks voor de competitieaanvang gehouden wordt valt de beslissing of in één of meerdere 

reeksen zal gespeeld worden, en zullen de eventuele reeksen bij lottrekking bepaald worden. 
 

1.2 Speelwijze, materiaal en toebehoren 
De competitie wordt gespeeld in de discipline " vrij spel "op een klein biljart met afgesneden hoeken 

van 17-21 cm. Een andere speelwijze kan alleen mits voorafgaande goedkeuring van de meerderheid 

der clubs op de algemene vergadering. 
 

De bezoekers starten de wedstrijd met de niet-getekende of witte bal. Iedere speler heeft een gelijk 

aantal hernemingen. 
 

De thuisspelende ploeg zorgt dat de biljarttafel zich voor iedere wedstrijd in een onberispelijke staat 

bevindt, stelt een scheidsrechter en schrijver aan, zorgt voor biljartkrijt, een goed zichtbaar geplaatst 

scorebord ( al dan niet elektronisch) en een notabord voor de behaalde resultaten. 
 

1.3 Speeldagen en wedstrijdverloop 
De speeldagen zijn van maandag tot en met vrijdag, waaruit ieder ploeg een vaste avond kiest om 

zijn thuiswedstrijden te spelen. 
 

Aanvang der wedstrijden is 19.30 uur stipt. De volledige ploeg dient ten laatste om 20.00 uur 

opgegeven te zijn, en alle spelers dienen aanwezig te zijn om 20.30 uur, deze waarvan om beroeps- 

of andere gegronde redenen de tegenpartij verwittigd werd, uitgezonderd. 
 

De rangorde der spelers volgens stijgende lijn van handicappunten bepaalt de wedstrijden, dus de 

laagste speler van ploeg A speelt tegen de laagste speler van ploeg B, en dit zo verder tot de hoogste 

speler van ploeg A die tegen de hoogste speler van ploeg B speelt. Afwijking hiervan wordt bestraft 

zoals bij het opstellen van een niet gerechtigde speler. 
 

De volgorde van de wedstrijden is bij voorkeur dezelfde, maar daarvan kan, mits onderlinge 

toestemming, afgeweken worden. 
 

Bij afwezigheid of niet beschikbaarheid van één der opgestelde spelers, mag een andere aanwezige 
(reserve)speler die het dichtst het handicapcijfer van de afwezige speler benadert, deze vervangen. 

 
Indien geen andere speler aanwezig is, mag een andere opgestelde speler de afwezige vervangen, 

mits zijn punten, verhoogd met 25% te spelen. Deze speler mag dit maar 2 maal doen aan een 

verhoging van 25%, de derde maal dient 35% meer gespeeld. De speler die een wedstrijd dubbel 

speelt, is deze die de afwezige het dichtst in punten benadert. 
 

Het voorziene minimum van 175 punten blijft altijd van toepassing. In de finalewedstrijden kan niet 

dubbel gespeeld worden. 
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Bij opstelling van een niet gerechtigde speler wint de tegenstrever de partij met forfaitpunten, 

(5.200), of indien hij meer scoorde, met de werkelijk behaalde punten, plus 2 wedstrijdpunten. De 

tegenpartij behaalt 0 punten. 
 

Bij afwezigheid van twee of meer spelers worden deze wedstrijden "forfait" verklaard, en ontvangt 

de tegenpartij de punten voorzien voor 25 beurten of 5.200 punten + 2 matchpunten. 
 

Bij een volledig forfait van een ploeg ontvangt de tegenpartij het equivalent van 4 wedstrijden 

gewonnen in 25 beurten, of 20.800 punten + de 8 matchpunten. 
 

Indien een ploeg uit kompetitie stapt, of gezet wordt, zullen alle resultaten tegen deze ploeg tot 0 

herleid worden. 
 

Ingeval een wedstrijd niet op de voorziene kalenderdag kan gespeeld worden, dient zowel de 

tegenstrever als het secretariaat hiervan tijdig op de hoogte gebracht worden. Deze uitgestelde 

wedstrijd zal dan zo vlug mogelijk in onderling overleg, liefst binnen de maand en zeker voor 

herrekening der punten, gespeeld worden. 
 

1.4 Spelers en handicappunten 
Per wedstrijd stelt de ploeg vier spelers op , waarvan het gezamenlijk puntentotaal 175 moet 

bedragen. Kan dit cijfer niet bereikt worden, dan moet het tekort overbrugd worden door de hoogste 

speler. 
 

De minimumpunten per speler bedraagt 25, er is geen maximum. 
 

Spelers mogen enkel opgesteld worden indien in het bezit van een geldige aansluitingskaart. 

Clubs welke één ploeg opstellen mogen maximum 14 spelers inschrijven. 

Worden meer dan 14 spelers ingeschreven moet er met twee ploegen gestart worden. 
 

Bij het wegvallen van een speler mag deze door een andere vervangen worden, maar de vervangen 

speler mag in dat seizoen niet meer terug aangesloten worden. 
 

Nieuwe spelers: zijn spelers die nooit aangesloten geweest zijn bij de KAVVV&FEDES biljart of 

minstens drie seizoenen niet meer actief geweest zijn in het verbond. Zij kunnen tijdens de aan gang 

zijnde kompetitie aangesloten worden tot het einde van de heenronde. Spelers met een handicap 

van 300 en meer kunnen niet aansluiten bij onze afdeling. 
 

Handicappunten nieuwe spelers: Bij inschrijving van nieuwe spelers dienen de opgegeven punten 

verantwoord te worden aan de hand van een clubhandicap of enig andere competitie. 
 

Na de eerste wedstrijd worden de behaalde punten herrekend naar 25 beurten, wat de te spelen 

punten voor de tweede wedstrijd geeft. Deze berekening gaat verder van de derde tot de vijfde 

wedstrijd binnen het aan gang zijnde speelseizoen. Bij de herrekening kunnen de punten onbegrensd 

stijgen, dalen kan maximaal met 10% van het vorig aantal. 
 

Het resultaat na de vijfde wedstrijd zijn de vaste handicappunten van de speler. 
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Puntenherberekeningen voor alle spelers: 
 

Bij de puntenherberekening zal rekening gehouden worden met alle gespeelde wedstrijden, zowel 

deze in de interclubkompetitie, als die in de bekercompetitie. 
 

Ze gebeurt 4* per seizoen, na de heenronde van interclub, na de eerste ronde van de beker, na de 

terugronde van de interclub, en nog eens op het einde na de finaleavonden. Bij de berekeningen 

tijdens het seizoen is het onmogelijk om te zakken, dit zal enkel nog kunnen bij de herrekening van 

het seizoenseinde nadat een speler 2 seizoenen na elkaar zijn punten niet behaalt zoals hierna 

trouwens beschreven.1
 

 

De punten voor het nieuw seizoen worden bepaald op een speciaal te houden bestuursvergadering. 
 

Vermindering van handicappunten kan enkel: 
 

• wanneer na twee gespeelde seizoenen blijkt dat de speler zijn handicappunten niet meer 

behaalt en er minstens vijf wedstrijden werden gespeeld, zullen de punten of met maximum 

10% verminderd worden, of  beperkt worden tot het gemiddelde van de twee laatste 

seizoenen. Ze kunnen nooit onder het laagst behaald aantal zakken. 

• Spelers van méér dan 70 jaar kunnen op aanvraag van hun secretaris van een 

puntenherziening genieten. De speler start aan zijn gekende punten, en zal na iedere 

wedstrijd herrekend worden als een nieuwe speler tot de vijfde wedstrijd. 
 

Wisselspelers: Elke club die met 2 ploegen aanzet moet voor de aanvang van de competitie twee 

ploegen opgeven. Als een speler één wedstrijd voor een ploeg gespeeld heeft, moet hij het ganse 

seizoen bij deze ploeg blijven spelen. Per ploeg mogen voor de start van de competitie twee 

wisselspelers aangeduid worden, die kunnen optreden als reserve in de andere ploeg, evenwel 

beperkt tot maximum 4 wedstrijden. Het mogen geen nieuwe spelers zijn, en finalewedstrijden 

mogen zij enkel spelen voor hun oorspronkelijke ploeg. 
 

1.5   Wedstrijdbladen 
Bij elke wedstrijd wordt een wedstrijdblad opgesteld in tweevoud. Het origineel, voorzien van de 

handtekeningen van alle spelers, en desgevallend schrijver en scheidsrechter, moet onmiddellijk 

verzonden worden aan de controleur van wedstrijdbladen en handicappunten, Gunther Peeters 

indien het niet tijdig ontvangen werd zal de uitslag voor de gewone competitie opgenomen worden in 

een volgende bode, bij de bekercompetitie echter kan dit leiden tot walk over indien de uitslag 

nodig is voor de bepaling van de volgende ronde die de eerstvolgende werkdag begint. De kopij is 

bestemd voor de bezoekende club. 
 

De berekening der wedstrijdpunten gebeurt volgens de regel van 5.200, waarbij de speler die zijn te 

spelen caramboles behaalde de punten krijgt die op het wedstrijdblad vermeld staan in de eerste 

kolom naast de beurten. De punten voor de speler die niet aan zijn aantal kwam worden berekend 

door diezelfde punten uit de eerste kolom eerst te vermenigvuldigen met zijn aantal behaalde 

caramboles, daarna te delen door zijn aantal te spelen, en tenslotte dit getal af te ronden tot op het 
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derde cijfer na de komma (d.w.z. Indien het 4° cijfer na de komma kleiner of gelijk is aan 4, wordt het 

gewoon afgekapt, vanaf 5 wordt het derde cijfer met 1 verhoogd 
 

De matchpunten worden als volgt verdeeld: de winnaar krijgt 2 punten, de verliezer krijgt er geen. In 

geval van gelijk spel krijgen beiden 1 punt. 
 

Bij ondertekening van het wedstrijdblad dienen de spelers te controleren of hun handicapcijfer juist 

vermeld is; Wanneer nadien door de controle vastgesteld wordt dat er een foute vermelding is, 

worden volgende wijzigingen aangebracht: 
 

- is  de  speler  met  te  laag  opgegeven  handicapcijfer  verliezer,  worden  de  wedstrijdpunten 

berekend aan de hand van zijn werkelijk handicapcijfer. 

-    Is de speler met te laag opgegeven handicapcijfer winnaar, worden de punten herberekend aan 
de  hand  van  de  werkelijke  handicapcijfers  en  vervallen de  matchpunten.  De  tegenstrever 
behoudt zijn punten, maar verwerft geen matchpunten. 

Foutieve opgave van punten is altijd wanneer te weinig werd gegeven, teveel kan altijd; dit kan zelfs 
noodzakelijk zijn om aan het vereiste totaal van 175 te geraken. 

 

 
 

Telfouten op het wedstrijdblad, in positieve of negatieve zin , worden bij controle gewijzigd . 
 

De werkelijk gemaakte punten worden in rekening gebracht, maar de thuisspelende ploeg zal 

gesanctioneerd worden met -0.2 punten per punt teveel of te weinig genoteerd. 
 

Het wedstrijdblad moet op werkdagen ten laatste s ’anderendaags ’s avonds, en ’s 
zaterdagsvoormiddag bij de controleur der wedstrijden; email adres  gunnina@telenet.be, binnen zijn. 

 

1.6   Finales 
De finales zullen gespeeld worden onder toezicht van neutrale scheidsrechters door het bestuur aan 

te duiden. Alle finales dienen gespeeld te worden door een volledige ploeg, zijnde  vier verschillende 

spelers die tijdens het interclubseizoen minimum vijf wedstrijden gespeeld hebben. 
 

Ingeval bij een finale een speler om beroepsredenen niet te 20.30 uur aanwezig kan zijn, dient het 

afdelingsbestuur en de tegenstrever vooraf verwittigd te worden. 
 

1.7   Bekers en trofeeën 
De winnaar van het interclubkampioenschap, gespeeld in één reeks, of met finalewedstrijd in twee 

reeksen, wint de wisselbeker van de KAVVV&FEDES De spelers van de winnende club, en verliezende 

club ingeval van finalewedstrijd, ontvangen een trofee ( max 6 ). 
 

Naast het interclubkampioenschap is er jaarlijks een klassement van de matchpunten. 
 

De winnaar van de matchpunten , in één reeks, of met finalewedstrijd in twee reeksen, wint een 

wisseltrofee. Ook hier ontvangen de spelers van de club een trofee ( zie interclub ). Bij gelijke stand 

in de matchpunten tellen de punten van de interclub competitie. 
 

De winnaar of de finalisten van het interclubkampioenschap worden uitgesloten voor de 

matchpunten. De ploeg(en) met de tweede hoogste matchpunten word(en) , ingeval in twee reeksen 

gespeeld werd, finalist of winnaar. 

mailto:gunnina@telenet.be
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Ingeval in twee reeksen gespeeld wordt worden de finales interclubkampioenschap en matchpunten 

op dezelfde avond gespeeld. 
 

Indien  er  maar  in  één  reeks  gespeeld  wordt,  zal  de  interclubkampioen  het  op  de  finaleavond 

opnemen tegen de winnaar van de matchpunten voor de Supercup, en zal op dezelfde avond ook de 

bekerfinale gespeeld worden. De winnende club mag de Supercup behouden. Zowel de spelers van 

de winnende, als van de verliezende club ontvangen een trofee. 
 

De club die 3 maal een wisselbeker of trofee wint wordt er definitief houder van. 
 

Persoonlijke prijzen in het interclubkampioenschap zijn voorzien voor de spelers die minstens 5 

wedstrijden gespeeld hebben ,en die: 
 

a)   een partij uitspeelde in de kortste beurten. 
b)   De hoogste reeks neerzette. 
Nieuwe spelers (zie bepaling voorheen) komen in het eerste jaar van deelname niet in aanmerking 

voor de persoonlijke prijzen. Dit geldt ook voor spelers ouder dan 70 jaar die een herziening van hun 

punten gekregen hebben; ze worden immers als “nieuw” terug uitgerekend. 
 

Alle gewonnen bekers en trofeeën worden uitgereikt op de finaleavond. 
 

1.8   Financiële bijdragen 
Om deel te nemen aan de interclub en bekercompetitie dienen de clubs volgende bijdragen te 

voldoen: 
 

a)   inschrijvingsbedrag van € 30 per ploeg en € 7 per aan te sluiten speler (kalender inbegrepen) 
b)   Bijkomende kalenders aan € 3,25. Iedere ploeg bekomt één kalender gratis 
c)    wettelijk voorziene verzekering (decreet 1.1/97) via de KAVVV&FEDES € 1,54 per 
speler. 
De clubs ontvangen hiervoor en voor eventuele andere kosten een aantal facturen in de loop van een 

seizoen. 
 

Dergelijke facturen dienen binnen één maand na factuurdatum betaald te worden, bij voorkeur via 

het bijgevoegde voorgedrukte overschrijvingsformulier. 
 

Bij niet-tijdige betaling zal er een herinneringsschrijven verzonden worden en nog later volgt een 

aangetekend schrijven waarbij respectievelijk 5,00 € en 10,00 € kosten zullen aangerekend worden. 

Indien de club dan nog in gebreke zou blijven, zullen de resultaten van al hun spelers in alle volgende 

wedstrijden herleid worden tot 0. 
 

1.9   Klachten 
Elke klacht over een gebeurtenis in de interclub en/of bekerkompetitie dient binnen de 24 uur na de 

gespeelde wedstrijd ingediend te worden per brief of fax aan de controleur van wedstrijdbladen en 

handicappunten, Gunther Peeters. 
 

1.10 Informatie 
De uitslagen en rangschikkingen worden wekelijks gemaild aan de clubs met een e-mailadres. 

 
De clubs moeten wel het wedstrijdblad zo vlug mogelijk doormailen  aan de controle van de 

wedstrijdbladen om in dit opzet te slagen. 
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1.11 Algemene opmerkingen 
Toestanden die eventueel door dit reglement niet zouden worden afgedekt, zullen door het bestuur 
van de Biljartafdeling in een bestuursvergadering behandeld worden. 
Reglementswijzigingen en/of aanpassingen zullen gebeuren voor aanvang van het seizoen en 
voorgelegd en besproken worden op de algemene vergadering. 

 

 
2 Algemeenheden 

 
2.1 KAVVV&FEDES Biljart 
is een onderafdeling van de multisportfederatie " Koninklijke Algemene Vereniging Van 

Vriendenclubs en Federatie Dans en Sport". 
 

De afdeling biljart stelt zich tot doel de bij hen aangesloten leden in optimale voorwaarden de 

biljartsport te laten beoefenen, onder toepassing van het decreet van de niet-betaalde 

sportbeoefenaar. 
 

2.2 Het bestuur 
bestaat uit ten minste drie leden, zijnde een voorzitter, een secretaris, en één of meerdere 

raadsleden. De onderlinge taakverdeling geschiedt door de onderscheiden bestuursleden, dit na 

gemeenschappelijk overleg. Het mandaat van de bestuursleden loopt over een termijn van drie jaar 

voor alle leden. De uittredende bestuursleden zijn herkiesbaar. 
 

Het mandaat van een bestuurslid die ontslagnemend, uitgesloten of overleden is, vervalt van 

rechtswege. Hij, of zijn(haar) mandataris is ertoe verplicht alle bestuursdocumenten van de 

KAVVV&FEDES biljart onverwijld terug te bezorgen aan één van de bestuursleden. 
 

Het bestuur wordt door de voorzitter samengeroepen en voorgezeten. Het komt minstens driemaal 

per seizoen bijeen. Het beslist met meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders. Bij 

staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. De voorzitter is verplicht het bestuur 

samen te roepen telkens er twee bestuurders om verzoeken. 
 

Indien zich problemen voordoen of fouten gemaakt worden die niet in het reglement zijn voorzien, 

kan het bestuur autonoom en bij unanimiteit de nodige beslissingen nemen, en of straffen 

uitspreken. 
 

Elke kandidatuur voor een bestuursfunctie moet schriftelijk ingediend worden bij de voorzitter van 

de KAVVV&FEDES biljart en dit minstens acht dagen voor de stemmende algemene vergadering. 
 

2.3 De Algemene vergadering. 
De algemene vergadering is samengesteld door één bestuurslid per aangesloten club in de afdeling 

KAVVV&FEDES biljart die elk één stem hebben .Ieder jaar wordt tenminste één algemene 

vergadering gehouden op een dag, uur en plaats te bepalen door het bestuur. Een buitengewone 

algemene vergadering kan door het bestuur worden samengeroepen telkens het belang van de 

afdeling dit vereist. Het bestuur is daartoe gehouden wanneer minstens 1/3 van de aangesloten 

clubs er schriftelijk om verzoekt. 
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De aangesloten clubs , de bestuursleden en de voorzitter van het hoofdbestuur worden per gewone 

brief, met vermelding van de agenda die minstens 14 dagen voor de vergadering wordt verzonden, 

tot de algemene vergadering opgeroepen. 
 

Clubs die een punt op de agenda van de algemene vergadering wensen te plaatsen, verwittigen 

hiervan schriftelijk de afdelingsvoorzitter, ten minste 14 dagen voor de algemene vergadering. Een 

bestuurslid van deze club dient verplicht aanwezig te zijn op de vergadering om het punt toe te 

lichten. Bij afwezigheid vervalt het ingediend agendapunt. 
 

De algemene vergadering is bevoegd in de volgende aangelegenheden: 
 

-a) wijzigingen van de reglementen 
 

-b) benoeming en ontlasting verlenen aan het bestuur 
 

-c) vaststelling van de jaarlijkse bijdragen 
 

-d) uitsluiting van clubs en aanvaarding van nieuwe clubs. 
 

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter, of bij zijn afwezigheid door het 

bestuurslid met de meeste bestuursanciënniteit. 
 

De algemene vergadering kan geldig vergaderen wanneer 3/5 van de clubs aanwezig zijn. Indien dit 

aantal niet gehaald wordt, zal binnen de 14 dagen een volgende algemene vergadering met 

éénzelfde agenda worden samengeroepen. Een aanwezigheidquorum is dan niet meer vereist. 

Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de helft plus één van de uitgebrachte 

stemmen. Stemmingen over personen zijn geheim. Onthoudingen tellen niet als stem. Bij staking van 

stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. Voor wijzigingen van de reglementen is een 

meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte stemmen nodig. 
 

2.4 Doping. 
Elke overtreder van de dopingreglementen, vastgesteld op een definitieve wijze door de Belgische 

rechtbanken, of na een minnelijke schikking aangeboden door de Procureur des Konings, wordt, bij 

de eerste overtreding voor een periode van één jaar uitgesloten van alle activiteiten in het kader van 

de KAVVV&FEDES Bij een tweede overtreding wordt dit drie jaar, en bij een volgende herhaling 

levenslang. 
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3 Bekercompetitie 
Ieder speeljaar kan er door het bestuur, mits goedkeuring door de algemene vergadering, een 

bijkomende competitie ingericht worden naargelang de nog beschikbare tijd. 
 

Deze bekerwedstrijden zijn verplicht voor alle aangesloten clubs bij de KAVVV&FEDES, afdeling Biljart. 
 

Het systeem waarin de bekerwedstrijden gespeeld worden zal bepaald worden op de jaarlijkse 

algemene vergadering met instemming van de clubs. 
 

De bekerwedstrijden worden gespeeld na de heenronde van het interclubkampioenschap. 

De bekerfinale wordt 2 weken na het einde van de interclubwedstrijden gespeeld. 

Alle reglementspunten voor het interclubkampioenschap zijn eveneens van toepassing voor de 

bekerwedstrijden. 
 

Ingeval een ploeg in het bekertreffen forfait geeft in de kwart en/of halve finale, gaat de tegenstrever 

automatisch over naar de volgende ronde. 
 

Alle gespeelde bekerwedstrijden tellen mee voor het berekenen van het nieuw handicapcijfer. 

De geleverde prestaties tellen mee voor de persoonlijke prijzen. 

De finale wordt gespeeld aan dezelfde punten als deze in de interclubfinale. 
 

De in de finale opgestelde ploeg moet bestaan uit vier spelers die ieder minstens (interclub en 

beker) vijf wedstrijden moeten gespeeld hebben. Nieuwe spelers moeten minstens vijf wedstrijden 

gespeeld hebben in de competitie voor ze in een bekertreffen kunnen opgesteld worden. 
 

De ploeg die de bekerfinale wint ontvangt een wisseltrofee. Voor de spelers die de finale betwisten 

zijn dezelfde prijzen voorzien als in het interclubkampioenschap ( art 22). 
 

De  prijsuitreiking  zal op de finaleavond van de bekercompetitie plaatsvinden. 
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4    Scheidsrechtersreglement 
 

4.1   Spelstart van acquit. 
De aanvangstoot van acquit gebeurt met de niet getekende of witte bal ( naargelang het stel ballen) 

en mag zowel links als rechts van de getekende of gele bal, die op de middelste acquit geplaatst 

wordt, gespeeld worden. 
 

De spelers moeten uiteraard de ganse partij met dezelfde bal spelen. 
 

De aanvangstoot moet rechtstreeks van de rode bal gebeuren op een vrij te bepalen wijze, en mag 

b.v.b via een losse bandstoot gespeeld worden. 
 

4.2   Vastliggende ballen. 
Als de speelbal raakt aan één of beide andere ballen heeft de speler het alleenrecht om te beslissen 

welke oplossing hij wenst. Hij kan beslissen ofwel: 
 

- de scheidsrechter te vragen alle ballen terug op acquit te leggen 

- door via een losse bandstoot te trachten de carambole te maken 

- door met een picqué kopstoot de carambole trachten te maken 

- door, als er één bal vrij ligt, via deze vrije bal de carambole te maken. 

Opgelet: enkel de scheidsrechter mag de ballen aanraken en op acquit plaatsen. 
 

4.3   Uitspringende ballen. 
Het eigenlijke speelveld van het biljart beperkt zich tot het tafelblad binnen de banden, en de banden 

zelf, in feite dus al wat reglementair met een biljartlaken moet bekleed zijn .Verlaat een van de 

ballen bij de afstoot dit veld, dan worden alle drie de ballen door de scheidsrechter terug op acquit 

geplaatst,  en  gaat  de  beurt  over  naar  de  tegenstrever  .Werd  er  één  of  meerdere  caramboles 

gemaakt vooraleer de fout begaan werd, dan zal de scheidsrechter deze punten aanrekenen voor de 

betrokken speler. 
 

4.4   Fouten 
Een carambole kan slechts geteld worden nadat alle ballen stilliggen en er geen fouten vastgesteld 

werden. Fouten zijn: 
 

- Als er, zoals voorheen vermeld, bij het afstoten één of meerdere ballen het speelveld 

verlaten. 

- Als men afstoot voor alle ballen stilliggen. 

- Als de speler één van de ballen, met welk voorwerp ook, aanraakt. (b.v. het krijtblokje 
op een bal laat vallen). Als de ballen door een "touché" verplaatst werden, mogen zij niet 
teruggeplaatst worden, maar blijven zij liggen in hun positie. 

- Als de speler zelf een vuiltje van een bal wil verwijderen of, in geval van rakende ballen, 
zelf de ballen op acquit wil plaatsen. 

- Als de speler biljardeert of doorstoot. Er wordt gebiljardeerd of doorgestoten als de 
pommerans nog contact heeft met de speelbal op het ogenblik dat deze ,ofwel de eerst 
aangespeelde  bal,  ofwel  de  band  raakt.  Ook  bij  picquéstoten  kan  gebiljardeerd  of 
doorgestoten worden ( zie ook bondsblad "Match" nr. 447 van feb/mrt 2003). 
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- Als de speler bij het afstoten niet met tenminste één voet de grond raakt. 

- Als de speler, door een bepaalde houding aan te nemen, bij het afstoten met een voet de 
houten biljartomkadering raakt. 

- Als de speler op de een of andere manier zichtbare richtpunten aanbrengt 

- Als de speler met de verkeerde bal speelt. Zolang echter de scheidsrechter hiervoor geen 
fout aankondigt worden alle met de verkeerde bal gemaakte caramboles aan de speler 
toegewezen. Mocht de speler tijdens het spelen zichzelf verbeteren voor de 
scheidsrechter de fout aankondigt, en verder speelt met de juiste bal dan kan hij niet 
gestraft worden voor de voorafgaandelijk gemaakte fout. 
Niemand,  uitgezonderd  de  tegenstrever,  heeft  het  recht  de  scheidsrechter  er  op  te 

wijzen dat een speler in fout is. 
 

Als de scheidsrechter een fout vaststelt, dan dient hij dit duidelijk te melden uiterlijk op 

het moment van de afstoot. 
 

4.5   Algemene richtlijnen. 
De scheidsrechter dient zich tijdens de wedstrijd te onthouden van alle commentaar die niet relevant 

is voor de leiding van de wedstrijd. 
 

Hij moet onpartijdig de wedstrijd leiden, en mag nooit één van de twee spelers door zijn optreden 

bevoordeligen. 
 

Hij zal dan ook nooit aan een speler zeggen, zelfs op diens uitdrukkelijk verzoek, welke zijn speelbal 

is. Hij mag enkel de getekende bal aanduiden. 
 

Hij is allen verantwoordelijk voor de wedstrijdleiding, en moet dan ook geen enkele externe 

inmenging, van wie dan ook, dulden. 
 

Zijn beslissingen zijn onherroepelijk. Ingeval van twijfel of niet akkoord hebben enkel de spelers het 

recht de scheidsrechter hierover te interpelleren. Hij mag eventueel op zijn eerste beslissing 

terugkomen, zonder daarover aan wie ook verantwoording te moeten afleggen. 
 

De scheidsrechter zal zich steeds oordeelkundig opstellen zodat hij een goed overzicht heeft over het 

speelveld en van de balposities, en moet er zorg voor dragen dat hij de spelers niet hindert. 
 

De scheidsrechter zal bij het tellen duidelijk en luid het aantal punten vermelden. Op het einde van 

de beurt zal hij samen met de naam van de speler en/of de club het puntenaantal duidelijk aan de 

schrijver meedelen. Het is aan te raden op dat moment oogcontact te hebben met de schrijver om er 

zeker van te zijn dat de melding goed begrepen werd. 
 

De scheidsrechter zal ook de speelbeperkingen, opgelegd in de op 17 cm afgetekende hoeken, 

duidelijk aanmelden met de geijkte termen, "entré", "dedans" en eventueel "resté dedans". 
 

Opgelet: Ligt de as van een bal op de hoeklijn dan wordt dit beschouwd als "binnen", dus in het 

nadeel van de speler. 
 

De scheidsrechter zal er voor zorgen dat de sportiviteit gerespecteerd wordt. Niet allen bij de spelers, 

maar ook bij alle aanwezigen. Hij kan eventueel de wedstrijd onderbreken, stilleggen of schorsen als 

door de omstandigheden een normaal verloop van de wedstrijd niet meer kan verzekerd worden. 



Reglement 13/14 31/01/2021 
 
 

 

De scheidsrechter zal er op toezien dat het speelmateriaal in orde is. 
 

De scheidsrechter zal bij het wedstrijdeinde met de schrijver overleggen om zeker te zijn dat de 

puntennoteringen kloppen vooraleer de ballen te verzamelen. 
 

De scheidsrechter zal regelmatig het scorebord controleren, en er de schrijver op attent maken 

mocht er iets fout zijn. Ook de spelers hebben het recht daarover opmerkingen te maken. 
 

Mocht een speler, om welke reden ook, de partij niet willen uitspelen, dan zal de scheidsrechter dit 

als een forfait laten optekenen op het wedstrijdblad, en de tegenstrever tot winnaar uitroepen. 
 

Bij aanvang van de laatste vijf punten zal de schrijver dit melden aan de scheidsrechter, die zal 
starten met aftellen volgens de geijkte formule "voor vijf", " voor vier", "voor drie", enz. 

 
 
 5     Overschrijdend gedrag 
 
 

    KAVVV&FEDES voert een beleid inzake sociale verantwoordelijkheid, inzake medisch 

en ethisch verantwoord sporten, inzake de bestrijding van doping, inzake de 

bestrijding van match-fixing, inzake het statuut van de niet-betaalde sportbeoefenaar, 

inzake de deontologische code, inzake mensenhandel, inzake (seksueel) 

grensoverschrijdend gedrag conform de laatst gepubliceerde relevante regelgeving. 

Sancties 

Deze sancties kunnen afhankelijk van de zwaarte van de overtreding door de sportclub 

gaan van schrapping, schorsing of degradatie van een club. 

Voor leden – natuurlijke personen - kunnen deze sancties afhankelijk van de zwaarte 

van de overtreding gaan van uitsluiting uit de vereniging en schorsing. 

De bevoegdheid voor tuchtaangelegenheden met betrekking tot grensoverschrijdend 

gedrag wordt toevertrouwd aan het Vlaams Sport Tribunaal (VST) en dit van zodra dit 

operationeel is op 1 januari 2021.  Tuchtklachten m.b.t. grensoverschrijdend gedrag 

worden rechtstreeks bij VST ingediend.  Bij afwezigheid van een operationeel systeem 

in het VST blijft een interne procedure mogelijk. 

Zonder hiertoe beperkt te zijn, zijn onderstaande handelingen en gedragingen in het 

bijzonder tuchtrechtelijk sanctioneerbaar (hierna grensoverschrijdend gedrag 

genoemd): 

1° Seksueel grensoverschrijdend gedrag (*) 

2° Geweld (*) 

3° Pesterijen (*)  

Het hier bedoelde grensoverschrijdend gedrag heeft betrekking op grensoverschrijdend 

gedrag binnen de context van de sportorganisatie, ongeacht of dit binnen of buiten de 

sportaccommodatie of -infrastructuur werd gepleegd.  

Grensoverschrijdend gedrag gepleegd buiten de sportorganisatie kan tuchtrechtelijk 

gesanctioneerd worden wanneer er een verband bestaat met de activiteiten die binnen 

de sportorganisatie worden uitgeoefend. 

Als tuchtsancties voor grensoverschrijdend gedrag kunnen worden opgelegd de 

sancties zoals eerder vermeld. 

(*) 1° Seksueel grensoverschrijdend gedrag waaronder wordt verstaan elke vorm van ongewenst verbaal, 
non-verbaal of lichamelijk gedrag met een seksuele connotatie dat als doel of gevolg heeft dat de integriteit 
van een persoon wordt aangetast of een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende 
omgeving wordt gecreëerd. 
2° Geweld waaronder wordt verstaan elke feitelijkheid die losstaat van de specifieke aard of eigenschappen 
van de betreffende sporttak of sportcompetitie, waarbij een persoon psychisch of fysiek wordt bedreigd of 
aangevallen. Gedrag dat vermeld staat in de spelregels van de sport valt niet onder de notie geweld en dus 
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ook niet onder de notie grensoverschrijdend gedrag in de zin van dit reglement. Fysiek geweld dat losstaat 
van andere handelingen van grensoverschrijdend gedrag wordt via een interne procedure behandeld. 
3° Pesterijen waaronder wordt verstaan een onrechtmatig geheel van meerdere gelijkaardige of 
uiteenlopende gedragingen, buiten of binnen de sportorganisatie, die plaats hebben gedurende een bepaalde 
tijd, die tot doel of gevolg hebben dat de persoonlijkheid, de waardigheid of de fysieke of psychische 
integriteit van een persoon bij of in het kader van de sportuitoefening wordt aangetast, dat zijn positie in 
gevaar wordt gebracht of dat een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende 
omgeving wordt gecreëerd en die zich inzonderheid uiten in woorden, bedreigingen, handelingen, gebaren of 

eenzijdige geschriften. 
 
 
 

Het volledig reglement dient in elk clublokaal aanwezig en consulteerbaar 

zijn. 
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