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Colofon KNBB district Nijmegen   
 
Website: www.knbb-nijmegen.nl 

 
Voorzitter Secretaris Penningmeester 
Johan van den Hof Jan Braks Harry Rullmann 

06 - 55710841 06 - 19703509 06 - 42640120 
voorzitter@knbb-nijmegen.nl secretaris@knbb-nijmegen.nl penningmeester@knbb-nijmegen.nl 

 

 

Postadres  Bankrekening Wedstrijdleiding Algemeen 

KNBB district Nijmegen NL80 INGB 0001 0072 83 Jan Doeleman   

Peelkant 18 t.n.v. Distr Nijmegen vd 06 – 46015242 
5845 EH St. Anthonis Kon Ned Biljartbond wedstrijdleider@knbb-nijmegen.nl 

secretaris@knbb-nijmegen.nl   
 

 
PK-Wedstrijdleiding:  Jan Doeleman 06 - 46015242 wedstrijdleider@knbb-nijmegen.nl 
 

Leiding Nationale Voorwedstrijden 
Jan Doeleman  06 - 46015242 wedstrijdleider@knbb-nijmegen.nl

  
 
Competitieleiders  

Jan Doeleman A, B1, C1 06 – 46015242 wedstrijdleider@knbb-nijmegen.nl 
Johan van den Hof B2, C2, C3, C4, Band 06 – 55710841 wl-competitie@knbb-nijmegen.nl 
 

 

Arbiterscoördinator: Johan van den Hof 06 – 55710841 j.vandenhof1@telfort.nl 

Opleiding arbiters: Gert-Jan van de Ven 06 – 24395280 gjvdv@hotmail.com 
 
Ledenadministratie: Jan Braks ledenadministratie@knbb-nijmegen.nl 

 
Webmaster: Harry Rullmann webmaster@knbb-nijmegen.nl 

 
Medaillecommissie: Cees Selten 06 - 42631440 
Het bestuur reikt alleen medailles uit bij een gewestelijke finale en een NK, bij districtsfinales 

doen clubs dat zelf. 
 

Financiële Adviescommissie (FAC):  
Andre Meijer, Joep van de Ven 
 

Contributies KNBB district Nijmegen 2022/2023: 
Spelend lid avondcompetitie € 18; voor een 2e of volgend lidmaatschap € 0. 

Recreatief lid (geen deelname aan competities) € 5. 
Per PK-inschrijving € 8; na-inschrijving (vanaf 1 augustus) € 10. 
 

Bijzondere vermeldingen: 
Drager erespeld in goud KNBB: John Grootenboer 

Erelid KNBB district Nijmegen: Jos Bongers, Eef Schinning, John Grootenboer 
Lid van Verdienste KNBB district Nijmegen: Wil de Bruin-van Schaik, Marjan van Oostveen, 
 Henk Kuppen, Frank Uitterhoeve  

http://www.knbb-nijmegen.nl/
mailto:voorzitter@knbb-nijmegen.nl
mailto:secretaris@knbb-nijmegen.nl
mailto:penningmeester@knbb-nijmegen.nl
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mailto:secretaris@knbb-nijmegen.nl
mailto:wedstrijdleider@knbb-nijmegen.nl
mailto:wedstrijdleider@knbb-nijmegen.nl
mailto:wedstrijdleider@knbb-nijmegen.nl
mailto:j.vandenhof1@telfort.nl
mailto:gjvdv@hotmail.com
mailto:ledenadministratie@knbb-nijmegen.nl
mailto:webmaster@knbb-nijmegen.nl
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Woord van de voorzitter 
 
Beste leden, 

 
Gelukkig hebben we het seizoen 2021 – 2022 in maart kunnen hervatten na de opheffing van de 
coronamaatregelen. We hebben gemerkt dat het voor een aantal spelers erg moeilijk is geweest 

of nog steeds moeilijk is om het biljarten weer op te pakken, en wij als bestuur hebben daar alle 
begrip voor. 

 
De KNBB heeft besloten om alles door te laten gaan, behalve de PK bandstoten klein, om 
meer ruimte te creëren voor de rest van het seizoen – erg jammer maar begrijpelijk. 

De voorwaarde is dat de teams minimaal 10 wedstrijden hebben gespeeld en dat is wel 
gelukt. Om dit allemaal te kunnen regelen is er veel gevraagd van de wedstrijdleiders, máár 

ondanks alles heeft dit geen probleem opgeleverd, met dank ook aan de verenigingen. 
 

Begin december 2021 gaf Jos Thissen te kennen met onmiddellijke ingang zijn functie als 
wedstrijdleider neer te leggen. 
Na wat gesprekken met Sven Nabuurs en Jan Doeleman heeft Jan ja gezegd om de nieuwe 

wedstrijdleider te worden van district Nijmegen, met steun van Sven als technische man. 
Eind december was de website van het district Nijmegen níét meer te bereiken, dus moesten 

Sven en Jan direct aan het werk om een nieuwe website voor district Nijmegen te maken. 
Ook alle nog te spelen wedstrijden heeft Jan op een rijtje gezet en in samenwerking met het 
bestuur zijn de nodige maatregelen genomen, en hetzelfde geldt voor de PK-wedstrijden. 

Dit alles is gelukt met dank aan de verenigingen en alle PK-spelers. 
Jan en Sven, bedankt voor jullie tijd en inbreng bij al deze werkzaamheden. 

 
Zoals jullie wel hebben gemerkt zijn er tijdens dit seizoen géén herzieningen geweest, 
dit omdat er voor de herzieningen te weinig wedstrijden zijn gespeeld. 

Voor het seizoen 2022-2023 zijn er wel herzieningen, en dat betekent dat je eindmoyenne 
van het afgelopen seizoen je beginmoyenne voor het volgende seizoen is. 

Dit geldt voor alle spelers die 4 of meer wedstrijden hebben gespeeld.  
 
Ook dit seizoen zullen in district Nijmegen weer de tabellen worden aangehouden zoals de  

KNBB-afdeling Carambole deze heeft opgesteld, zodat er geen verschillen meer bestaan in de 
aantallen caramboles die je moet maken in het district en in de gewestelijke finales of hoger. 

 
Ook het komende seizoen maken we voor de teamcompetitie weer gebruik van Biljartpoint. Voor 
de PK-wedstrijden is er nieuwe software waarvan district Nijmegen gebruik zal maken. 

 
De sportiviteit staat bij ons hoog in het vaandel en een aantal regels hierover staat in 

deze Piqué. Houd je hieraan, dan blijven we met zijn allen plezier beleven aan het spel. 
Mede namens de andere bestuursleden wens ik iedereen een leuk, sportief, succesvol en  
een gezond seizoen toe. 

 
 

Johan van den Hof 
voorzitter district Nijmegen. 
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Belangrijke mededelingen wedstrijdleiding 
 

Beste sportvrienden en -vriendinnen, het biljartseizoen staat op het punt te beginnen en iedereen 

staat te popelen om weer de strijd aan te gaan tegen zijn of haar tegenstander en eigenlijk ook 
wel tegen zichzelf. Ook wij staan klaar om alle resultaten, van zowel de teams alsook persoonlijk, 
op een snelle en correcte manier te verwerken, maar wij willen uw aandacht vragen voor een 

paar belangrijke zaken: 

 

1. Ook in komend seizoen wordt alles in BiljartPoint verwerkt 
Alle teamleiders kunnen een inlogcode aanmaken in Biljartpoint waarmee de thuisspelende 

vereniging de uitslag van een wedstrijd moet invullen. De teamleiders van uitspelende teams 
mogen ook de uitslagen invoeren. Dit moet binnen een termijn van 72 uur na speeldatum 

gedaan worden. Daarna sluit het wedstrijdformulier zich, en dient de teamleider contact op te 
nemen met de wedstrijdleiding. 
Alle tussentijdse wijzigingen worden middels Biljartpoint aan iedereen kenbaar gemaakt. Het 

is dus zaak om, voorafgaande aan een wedstrijd, Biljartpoint te raadplegen om te 
zien of er bij uw team of bij uw tegenstander, een mutatie heeft plaatsgevonden. 

 Programma en de te maken caramboles in Biljartpoint zijn bindend. Niet de vermeldingen in 
de Piqué. De gegevens in de Piqué kunnen namelijk achterhaald zijn i.v.m. wijzigingen. 

 

2. Spelers die het seizoen starten met een niet officieel vastgesteld 
gemiddelde worden na 4 partijen herzien 
Dit is normaal geen probleem, maar indien zo’n speler op één avond een dubbelpartij moet 

spelen, en deze partij is tevens de vierde partij van het seizoen, of men speelt een 
competitiewedstrijd op vrijdag en de volgende wedstrijd op maandag, dan kunnen wij een 
eventuele verhoging nooit tijdig schriftelijk bevestigd hebben. Het is daarom ook een taak van 

de teamleider om in de gaten te houden wanneer een speler deze vierde partij speelt. Indien 
men het moyenne over alle partijen bijgehouden heeft, kan men zelf ook uitrekenen of de 

speler verhoogd moet worden of niet. En zo ja, vanuit de intervaltabel kan men dan afleiden 
hoeveel caramboles er gemaakt dienen te worden. Na het verwerken van het resultaat van 
deze vierde partij, zal in het Biljartpoint programma het eventueel herziene moyenne verwerkt 

worden. Uiteraard kan men ook tussendoor per e-mail contact opnemen met de 
wedstrijdleiding. 

 

3. Aan het einde van de eerste helft van de competitie wordt door de wedstrijdleiding 
berekend of een speler voor een aanpassing van het moyenne en daardoor een 

verhoging van het aantal te maken caramboles in aanmerking komt 

Om het een en ander in goede banen te leiden, dient men aan 2 punten te denken: 

a) Alle wedstrijden uit de eerste helft moeten voor het einde van de eerste helft gespeeld 

zijn. 

b) Alle mutaties worden middels Biljartpoint kenbaar gemaakt. Het is dus zaak om voor 
     aanvang van de tweede helft deze site te raadplegen. 

 

4. Voor opgestelde spelers die een moyenne hebben dat boven de klassengrens ligt, 
geldt nog steeds dat er in zo’n voorkomend geval slechts 1 speler opgesteld mag 
worden. 
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5. Spelers moeten minimaal 4 wedstrijden in het betreffende team gespeeld hebben 
om in aanmerking te komen voor afvaardiging naar eventuele play-offs en naar de 

gewestelijke finale. 

 

6. Hoofdregel is dat er geen wedstrijden uitgesteld mogen worden. Er moet echt een 
noodsituatie zijn voor uitstel, en dan alleen na goedkeuring van wedstrijdleider Jan 

Doeleman. De wedstrijd eerder spelen dan de geplande datum mag altijd.  
In de laatste 3 weken van de competitie mogen er sowieso geen wedstrijden 
uitgesteld worden.  

Men dient reserves in te zetten om op de vastgestelde data te spelen. De teamleiders 
dienen zich aan de regels m.b.t. een eventueel uitstel van een wedstrijd te houden. Het 

niet naleven van deze voorschriften kan punten in mindering tot gevolg hebben, en 
eventueel een administratieve heffing. 

 

7. Gemeenschappelijke A, B1, C1 en bandstoot competities 
     De Driebanden groot A-klasse, de B1, de C1-klasse en de bandstootklasse zijn 

gecombineerde competities van teams uit district Nijmegen en uit district Veluwezoom. In 
de B1 worden de teams uit district Veluwezoom zoveel mogelijk ingedeeld in één poule. Dit 

wordt gedaan om de reisafstanden voor alle teams te beperken. Voor de juiste speellocatie 
van deelnemende teams kijkt u op Biljartpoint of de adressenlijst verenigingen (pag.  e.v.) 

in dit blad. Het hoogst geëindigde team uit Nijmegen is de kampioen van district Nijmegen, 
het hoogst geëindigde team uit Veluwezoom is de kampioen van district Veluwezoom. Deze 
beide teams worden afgevaardigd naar de gewestelijke teamfinale, behalve voor 

bandstoten, want daarin bestaat helaas nog geen gewestelijke finale. Het hoogst eindigende 
team in de A-klasse ontvangt de wisselbeker welke door district Nijmegen ter beschikking is 

gesteld. 
 

8. Play-offs 

 Het komend seizoen 2022/2023 worden er in alle klassen met meer poules play-offs gespeeld 
voor bepaling van de districtskampioen en afvaardiging naar de gewestelijke finale. 

 

9. De wedstrijdleiding voor de Landscompetitie is ook dit seizoen in handen van: 
Jan Doeleman: A, B1 en C1 
Johan v.d. Hof: B2, C2, C3, C4 en Bandstoten 

 
Wij verzoeken u dan ook om bij vragen, opmerkingen en eventuele problemen met hen te 
overleggen (liefst per e-mail).  

 

Zorg ervoor dat er in de JUISTE teamvolgorde gespeeld wordt!! 
 

DENK AAN DE MAATREGELEN DIE GELDEN ZOLANG CORONA HEERST! 

 

Wij zullen er alles aan doen om uw seizoen zo soepel en sportief mogelijk te laten verlopen, 
maar wij kunnen dit niet zonder uw medewerking en begrip. 
Alvast bedankt hiervoor en veel succes! 

  
 

De wedstrijdleiding 
  

https://www.biljartpoint.nl/index.php?district=48
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Competitie Mededelingen en Regels KNBB district Nijmegen 2022/2023 
 

1. Aanmelding van een teamwijziging 

a. Wijzigingen c.q. aanvullingen van een team worden alleen geaccepteerd na schriftelijke 

mededeling of mededeling per e-mail aan de betreffende competitieleider of aan de 
wedstrijdleiding van de competitie. 

b. Nieuwe spelers, die aan de competitie deelnemen, moeten aangemeld worden bij het 

Bondsbureau te Nieuwegein. Hiervoor heeft uw secretaris een inlogcode ontvangen, de 
wijzigingen dienen door de secretarissen zelf doorgevoerd te worden. Het district 

ontvangt daarna een mutatie-overzicht van het Bondsbureau. 
 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van ons district. 

 
2. Dubbelpartij 

Bij het spelen van een dubbelpartij speelt de laagst geplaatste speler de 3de partij (bij 
driebanden, libre in C1, C2, C3, C4, en bandstoten) met één interval-verhoging tegen de 
laagst geplaatste speler van de tegenpartij (zie kolom Dpcar in Biljartpoint). 

Zie de lijst met moyenne-intervallen. 

 
3. Wijzigingen van de partijlengte tijdens de districtsronden 

a. Van spelers die met een no ( niet officieel vastgesteld moyenne) zijn aangemerkt, wordt na 
vier partijen het moyenne aangepast. Bovendien worden zijn punten in mindering gebracht, 

echter alleen van die partijen waarin hij inderdaad 10% of meer (driebanden klein) en 20% 
(libre en bandstoten) hoger heeft gespeeld dan de maximum algemeen gemiddelde grens 

van het desbetreffende interval. 
b. Indien een speler met een niet officieel vastgesteld moyenne na beëindigen van de 

competitie minder dan vier partijen heeft gespeeld, is genoemde onder punt a ook van 

toepassing op de door hem gespeelde partijen. 

 
4. Vaststelling en herberekening van partijpunten 

a. In de libre- en bandstootcompetitie wordt voor het vaststellen van de uitslag van een 

partij het 10-puntensysteem toegepast. Voor elke behaalde 10% van de partijlengte 
wordt een partijpunt toegekend. 

b. In de driebandencompetitie wordt voor het vaststellen van de uitslag van een partij het 

3-puntensysteem toegepast. Voor nadere uitleg zie elders in deze Piqué. 
c. Voorbeeld: speler met een niet-officieel moyenne van 1.52 = 50 caramboles (interval 

1.50 tot 1.60) 
 
 

Partij Car Brt 1,61 Pnt 20% hoger dan de maximumgrens in het 

1 50 31 1,61 10 interval 1.50 tot 1.60 (libre) is 1.92. 

2 50 26 1,92 10  

3 48 23 2,08 9 Van de partij die met een moyenne van 1.92  
of hoger is gespeeld, worden de 

4 50 29 1,72 10 punten als volgt in mindering gebracht. 

Tot. 198 109 1,83 39  



7 
 

Oorspronkelijke berekening Na correctie 

Partij  Partij Gemaak- Punten Partij Punten 
 
 

8 
7 
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Punten in 

 lengte te car. lengte   lengte mindering 

2 50 50 10 62 2 

3 50 48 9 62 2 

4 50 50 10 62 2 

totaal 6 

 

De in de partijen 2, 3 en 4 in mindering gebrachte punten worden toegekend aan de 
respectievelijke tegenstanders, met dien verstande dat het maximale totaal van 10 

punten (bij libre) of 3 punten (bij driebanden) niet mag worden overschreden. 
 

d. Alle spelers worden, indien er ten minste vier partijen zijn gespeeld, op het eind van de 
eerste helft van de competitie herzien. Bij een moyenneverhoging wordt hun partijlengte 

zo nodig aangepast. 
e. Heeft een speler pas in de tweede helft zijn 4 partijen gespeeld, dan wordt het moyenne 

op dat moment herzien. 

5. Aanvang der wedstrijden: ma t/m vr: 19.30 uur. 

Zijn er om 20.00 uur van een team van drie spelers geen twee spelers aanwezig, dan wordt 
dat team als niet opgekomen beschouwd en krijgt het resp. 10 punten (driebandenteam 3 
punten) in mindering gebracht, alsmede een administratieve heffing opgelegd. De wedstrijd 

wordt NIET meer ingehaald. 
In bovengenoemd geval dient door het wel aanwezige team het uitslagformulier te worden 

ingezonden met invulling van de rubriek: "Bijzonderheden en/of eventuele protesten". 

6. Het spelen van een wedstrijd 

a. In een team mag ten hoogste één speler worden opgesteld die op grond van zijn algemeen 
gemiddelde behoort tot een hogere klasse; hij dient het aantal caramboles te maken dat op 

grond van zijn algemeen gemiddelde is vastgesteld. 
b. Deze spelers zijn met een * sterretje aangemerkt en zijn er meerdere in één team, 

dan mogen zij niet gelijktijdig uitkomen in dat team. 

c. In een team mogen meerdere spelers worden opgesteld die op grond van hun algemeen 
gemiddelde behoren tot een lagere klasse. Hij/zij dient het laagste aantal caramboles te 

maken van die klasse. 
d. Plaats de spelers op volgorde van moyenne. Bij een gelijk moyenne is alfabetische volgorde 

van toepassing. 

e. Noteer bij een dubbelpartij het juiste aantal te maken caramboles. 
f. Een speler mag maximaal de helft van het totale aantal wedstrijden van de betreffende 

klasse-groep een partij dubbel spelen. 
g. Een speler die op grond van het vastgestelde moyenne behoort in een lager gelegen klasse, 

en die eveneens ingedeeld is bij een hoger team, mag onbeperkt bij dat hogere team 

spelen. 
h. Een speler die op grond van het vastgestelde moyenne behoort in een hoger gelegen klasse, 

en die eveneens is ingedeeld bij een lager team, mag onbeperkt bij dat lagere team 
meespelen, waarbij de regel geldt dat er maximaal één speler mag meespelen met een 
moyenne boven de klassengrens. 
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i. Een speler mag in meerdere teams in dezelfde klasse zijn ingedeeld en worden opgesteld, 
uitgezonderd wedstrijden tussen teams waarvoor een speler allebei uitkomt. 

 

7. Uitslagformulieren en tellijsten 

a. De uitslag moet binnen 72 uur na de vastgestelde datum zijn ingevoerd in Biljartpoint. 

b. Het origineel ingevulde uitslagformulier (SC 11) dient door beide teamleiders 
ondertekend en door de thuisspelende vereniging bewaard te worden, ten minste tot na 
afloop van de gewestelijke finale. De kopie is voor het uitspelend team. 

c. De tellijsten dienen eveneens bij het thuisspelende team, tot en met de gewestelijke 
finale van de teams, bewaard te blijven. 

d. Als aan de punten a, b of c niet wordt voldaan, kunnen maatregelen volgen. 
Tegelijkertijd wordt een administratieve heffing opgelegd. (Zie elders in deze Piqué: 
administratieve heffingen). 

 
8. Kleding tijdens officiële wedstrijden. 

Kledingvoorschriften moeten beter worden nageleefd, zowel in de teamcompetities als de PK-
wedstrijden. De kledingvoorschriften zijn weliswaar versoepeld, maar teamgenoten dienen 
tijdens de gehele wedstrijd gekleed te gaan in dezelfde blouse (met of zonder hesje) of 
poloshirt. Er mag wat dat betreft dus geen verschil zijn. Op blouse of polo dient het clublogo te 
staan. Wanneer spelers zich niet houden aan de kledingvoorschriften, noteert de tegenstander 
dit op het wedstrijdformulier. 
 

9. Uitstel van wedstrijden 
Competitiewedstrijden mogen niet meer worden afgezegd of verzet. 

Speelkalender is speelkalender, datum is datum. Indien er sprake is van 
onvoorziene, dringende omstandigheden kan de wedstrijd bij uitzondering naar een 
latere datum worden verschoven, maar dit kan alleen in overleg met de wedstrijdleiders. 

Zij beoordelen of de wedstrijd in aanmerking komt voor verplaatsing naar een latere 
datum. De verzette wedstrijd dient binnen 2 weken gespeeld te worden. 

 
a. Wedstrijden die eerder worden gespeeld dan op de vastgestelde datum behoeven geen 

mededeling aan de wedstrijdleiding. Wedstrijden uit de tweede helft mogen niet worden 

gespeeld vóór 1 januari 2023. 
b. Wanneer een team niet komt opdagen of op de wedstrijddag afzegt voor een wedstrijd, 

wordt deze wedstrijd als verloren beschouwd voor het team dat niet is verschenen. 
Deze wedstrijd word niet ingehaald en wordt in Biljartpoint als gewonnen 
aangegeven voor het andere team en wel met het maximale aantal punten (30 - 0 

volgens het Belgische puntensysteem en 6 – 0 volgens het 2-0-systeem). Bovendien 
wordt een financiële sanctie opgelegd. 

c. Alle wedstrijden met een vastgestelde datum vóór 25 december 2022 moeten voor deze 
datum zijn gespeeld in verband met de herzieningen halverwege de competitie. Ook de 
teams in de groepen met 1½ competitie moeten op 24 december 2022 alle wedstrijden 

gespeeld hebben. Ook deze worden herzien uiterlijk op 24 december. 
d. Alle wedstrijden met een vastgestelde datum na 1 januari 2023 en voor 1 mei 2023 

moeten voor deze datum zijn gespeeld in verband met herzieningen. Ook de teams in 
de groepen met 1½ competitie moeten voor 1 mei 2023 alle wedstrijden gespeeld hebben. 
Ook deze worden herzien op 1 mei. 
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Coronaregels Competitie en PK District Nijmegen 

 

Er gelden al geruime tijd geen beperkingen meer, maar het RIVM benadrukt de 

volgende adviezen: 
- Heb je klachten: doe z.s.m een zelftest. Is die positief, blijf dan thuis. 
- Houd 1,5 meter afstand van anderen. 

- Was vaak je handen, hoest en nies in je elleboog. 

- Schud liever geen handen, maar geef een boks. 

KNBB district Nijmegen neemt de adviezen van de RIVM over, en blijft natuurlijk de 
ontwikkelingen rondom Corona in de gaten houden. Zodra er aanvullende maatregelen 

nodig zijn zullen wij u informeren. Bezoek daarom ook geregeld onze website, daar 
wordt nieuws inzake Corona (en natuurlijk ook ander nieuws) zo snel mogelijk 

gepubliceerd. 
 

Onthoud: onze gezondheid gaat boven alles. Respecteer daarom de keuze van je 

tegenstander als die zich aan de RIVM-adviezen wenst te houden. 

 
 

Bestuur KNBB district Nijmegen 
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Bepaling Klassenkampioenen 2022/2023 District Nijmegen 
   

A Eén poule. Het hoogst geëindigde team van district Nijmegen is daarmee kampioen 
  van district Nijmegen, het hoogst geëindigde team van district Veluwezoom kampioen 

  van district Veluwezoom. Aan het als nummer 1 in deze poule geëindigde team 
  wordt de wisselbeker uitgereikt. 
 

B1 Drie poules, waarvan de nummers 1 tegen elkaar spelen om het kampioenschap van 
  district Nijmegen. Bij het team met het hoogste percentage zal dan op deze locatie 

  de teamfinale  worden gespeeld.  
   
  

    B2 Twee poules, waarvan de nummers 1 tegen elkaar spelen om het kampioenschap van 
  district Nijmegen. Bij het team met het hoogste percentage zal dan op deze locatie de 

  teamfinale worden gespeeld. 
 

    C1  Eén poule. Het hoogst geëindigde team van district Nijmegen is daarmee kampioen 
   van district Nijmegen, het hoogst geëindigde team van district Veluwezoom  
   kampioen van district Veluwezoom. Aan het als nummer 1 in deze poule geëindigde  

   team wordt de wisselbeker uitgereikt.  

 
    C2 Twee poules, waarvan de nummers 1 tegen elkaar spelen om het kampioenschap van 
  district Nijmegen. Bij het team met het hoogste percentage zal dan op deze locatie de 

  teamfinale worden gespeeld. 
                   

 
     C3 Twee poules, waarvan de nummers 1 tegen elkaar spelen om het kampioenschap van 
  district Nijmegen. Bij het team met het hoogste percentage zal dan op deze locatie de 

  teamfinale worden gespeeld. 
                   

  
     C4  Eén poule, de nummer 1 van deze poule is districtskampioen van Nijmegen. 
 

     Band  Eén poule, de nummer 1 van deze poule is districtskampioen van Nijmegen. 
 

                   
 

     Wedstrijdleiding KNBB district Nijmegen 
     Jan Doeleman 
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Puntentelling Driebanden 

 
Ter verduidelijking volgt hieronder een opsomming van de wijze van berekening van het 

aantal behaalde wedstrijdpunten: 
 

  1. 
Het 3-puntensysteem is gebaseerd op het algemeen vastgesteld moyenne van de speler, zoals 
dat in Biljartpoint is weergegeven. 

 
  2. 

Een speler/speelster krijgt als volgt punten toegekend voor zijn/haar partij: 
 

3 punten bij winst én partijmoyenne is gelijk aan of hoger dan vastgesteld moyenne;  

2 punten bij winst én partijmoyenne is lager dan vastgesteld moyenne; 
2 punten bij remise én partijmoyenne is gelijk aan of hoger dan vastgesteld moyenne;  

1 punt bij remise én partijmoyenne is lager dan vastgesteld moyenne; 
1 punt bij verlies én partijmoyenne is gelijk aan of hoger dan vastgesteld moyenne;  
0 punten bij verlies én partijmoyenne is lager dan vastgesteld moyenne. 

 
  3. 

Bij spelers/speelsters die bij aanvang van het seizoen een niet-officieel vastgesteld moyenne 

hebben (zie vermelding ‘no’ achter zijn/haar naam), wordt na hun 4e partij  
het moyenne officieel vastgesteld. 
Indien het officieel moyenne hoger is dan de maximumgrens van het desbetreffende interval 

waar het officieuze moyenne onder ressorteert + 10%, dan worden bij alle partijen die hij/zij 
gespeeld heeft met een partijmoyenne dat hoger ligt dan die maximumgrens +10%, opnieuw 
berekend met als basis het partijmoyenne t.o.v. het nieuwe officieel vastgesteld moyenne. 

De eventueel in mindering gebrachte (bonus)punten worden aan zijn/haar tegenstander/ster 
toegekend, met dien verstande dat het maximaal aantal te behalen punten van 3 niet wordt 

overschreden. 
 

Voorbeeld: 

niet-officieel moyenne: 0.510 intervalgrens: 0.550 10%-grens: 0.605 

 

AANVANG COMPETITIE NA VASTSTELLING OFF. MOYENNE 

partij car brt   moy   pnt w/r/v tmc car brt moy  pnt pnt 
min  
1 30 50   0.600   3  w 
2 30 60    0.500   2 w  

3 30 45  0.666   2 r 35 30 45 0.666 1 -1 

4 27 40  0.675   1 v 35 27 40 0.675 1 -0 

5 30 45  0.666   3 w 35 30 45 0.666 1 -2 

 ----    ---- -------      

tot. 147    240   0.612      

 
te maken caramboles na officieel vastgesteld moyenne: 35 

 

Mocht U nog vragen c.q. opmerkingen hebben, dan verzoek ik u contact met mij op te nemen. 
 

Jan Doeleman 
Wedstrijdleiding Landscompetitie 
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Toelichting klassengrenzen gewestelijke en nationale teamfinales 

 
Bij deelname aan gewestelijke en/of nationale teamfinales gelden de volgende klassengrenzen. 
Deze kunnen afwijken van de gehanteerde grenzen in het district Nijmegen. 

 
A 0,00 tot onbeperkt, drietallen. 
 

B2 0,000 tot 0,600 drietallen, 1 speler met moyenne tot 2,100 toegestaan. 
 

B1 0,440 tot onbeperkt, drietallen.  
 
C4 0,00 tot 1,40 drietallen, 1 speler met moyenne tot 2,00 toegestaan. 

 
C3 1,00 tot 2,40 drietallen, 1 speler met moyenne tot 4,00 toegestaan. 

 
C2 2,00 tot 7,00 drietallen, 1 speler met moyenne tot 11,00 toegestaan. 

 

C1 3,00 tot 15,00 drietallen, boven 15,00 moyenne zie hieronder. 
 
Voorbeeld: 
Wordt een speler in het team opgesteld bij aanvang van de competitie in de C4 met 

een moyenne van 2.20, dan wordt deze speler uitgesloten van eventuele 
vervolgwedstrijden in de gewestelijke finale en de nationale finale. Het team waarvan 
de spelers binnen de toegestane grenzen vallen, mag hier niet de dupe van worden en 

mag wel doorgaan in de vervolgrondes. 
 

C1 klasse: In de C1-klasse mogen teams ook worden samengesteld met spelers in de 
spelsoorten libre-grote hoek, kader 38/2, kader 57/2 en bandstoten. De opstelling van 
het team moet ten minste bestaan uit twee libre-spelers, waarvan maximaal één speler 

libre-grote hoek. Voor alle spelsoorten geldt dezelfde intervaltabel (Reglement 
Landscompetitie Aanhangsel A).  

Het maximum aantal spelers voor de opstelling van een C1-team per spelsoort:  
− libre (gemiddelde tussen 3,000 en 15,000): 3 spelers  
− libre-grote hoek (gemiddelde tussen 9,000 en 15,000): 1 speler  

− kader 38/2 (gemiddelde tussen 9,000 en 15,000): 1 speler  
− kader 57/2 (gemiddelde tussen 9,000 en 15,000): 1 speler  

− bandstoten (gemiddelde tussen 5,000 en 15,000): 1 speler 
Bij uitzondering mag men ook kader 57/1 spelen, alleen als dat bij de 
wedstrijdleiding is aangevraagd 

− kader 57/1 (gemiddelde tussen 9.000 – 10.000): 1 speler  
 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 

Wedstrijdleiding KNBB district Nijmegen 

Jan Doeleman 
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Gedragsregels tijdens de biljartwedstrijd 

 
In artikel 5.2 lid 4 van het Spel- en Arbitragereglement worden voorbeelden genoemd van 

“onjuist gedrag” van een speler. De arbiter heeft tot taak de speler op zijn gedrag aan te 
spreken en indien nodig maatregelen te nemen. De gedragsregels zijn: 

 
1. het niet op de aangewezen stoel plaatsnemen tijdens de beurt van de andere speler; 

 

2. het maken van luide opmerkingen of geluiden; 
 

3. het op incorrecte wijze protesteren tegen een beslissing van de arbiter of deze beslissing 
aanvechten terwijl aan de juistheid daarvan niet hoeft te worden getwijfeld; 
 

4. het op onbehoorlijke wijze laten blijken het niet eens te zijn met een beslissing van de 
arbiter; 

 
5. het meer dan één keer van de arbiter verlangen zijn beslissing opnieuw te overwegen; 

 

6. het zich bemoeien met de actieve arbitrage; 
 

7. het naar het oordeel van de arbiter met opzet overtreden van de spelregels; 
 

8. het naar het oordeel van de arbiter met opzet niet maken van caramboles; 

 
9. het niet naleven van de kledingvoorschriften; 

 
10. het niet naleven van maatregelen van orde; 

 

11. het (toevoeging bestuur: bovenmatig) gebruik van alcoholhoudende dranken. 
 

 
Daarnaast zijn er een aantal fatsoensregels waar u zich tijdens elke wedstrijd aan dient te 
houden: 

 
a) Een hand geven (niet zo'n slap handje) met oogcontact, voor en na de wedstrijd, is een 

normale sportieve uiting van wederzijds respect; → vervalt zolang corona heerst 
 

b) Wees altijd sportief, ook als u verliest; 
 

c) Waardeer het spel van uw tegenstander (toon ook interesse als u niet aan de beurt bent); 
 

d) Wees geen stoorzender wanneer uw tegenspeler zich probeert te concentreren. Dus bijv. 

vragen aan arbiter of schrijver over de stand op het scorebord of tellijst, dit mag enkel en 
alleen in uw eigen tijd (wanneer u aan de beurt bent); 

 
e) Ga tijdens de wedstrijd nooit in discussie met de arbiter over de vraag of een bal goed of 

fout was; 

 
f) Vraag aan de arbiter of u gebruik mag maken van het toilet wanneer uzelf aan de beurt 

bent. Dus niet wanneer uw tegenspeler aan het spelen is; 
 

g) Houd uw eigen concentratie vast en verstoor die van uw tegenspeler nooit. Dus ook geen 

luide zelfkritiek op uw eigen falen, waardoor uw tegenstander uit balans raakt met zijn 
concentratie; 
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h) Blijf altijd beheerst: niet praten, schelden of stampen met de keu; 
 

i) Neem uw krijtje mee naar uw zitplaats wanneer uw beurt voorbij is; 
 

j) Ook de gelijkmakende beurt is nog deel van de partij, dus wacht met de keu uit 
elkaar draaien en schenk aandacht aan uw tegenstander. Wacht met felicitaties in 
ontvangst nemen tot de partij geheel is beëindigd. 

 

k) Als de partij is afgelopen gaat u éérst naar de tegenstander om diens felicitaties in 
ontvangst te nemen (als u heeft gewonnen) of om die te feliciteren (bij verlies). Daarna 

bedankt u de arbiter en de schrijver en daarna ontvangt u de felicitaties van anderen. 
 

l) Neem ten slotte op een gepaste wijze afscheid van de tegenstanders (waarbij de uitslag 
geen rol speelt) en bedank ze voor de gezellige avond. Een handdruk is vanzelfsprekend 

en misstaat nooit. → geen handdruk zolang corona heerst 

 

Het is prettig om tijdens de wedstrijden de mobiele telefoons uit te zetten, dit geldt ook voor 
toeschouwers. Het kan storend zijn en het getuigt van weinig respect voor de biljarters die aan 
het spelen zijn als iemand de hele avond met z’n mobieltje zit te spelen. 

 
Een overtreding van deze regels kan door uw tegenstander op het wedstrijdformulier geplaatst 
worden, het bestuur is bevoegd naar aanleiding daarvan een onderzoek in te stellen en 
passende sancties op te leggen. 

 
 

Bestuur KNBB district Nijmegen 
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Sancties en administratieve heffingen 

 
Hieronder een opsomming van de belangrijkste verzuimen bij competitiewedstrijden in het 

“Reglement heffingen en maatregelen” van de KNBB: 
 

Sanctie 

a) het zonder toestemming van de wedstrijdleiding wijzigen € 25,00 
 van de samenstelling van een team  

b) het niet opkomen van een team; € 50,00 
 en aftrek van wedstrijdpunten*.  

c) het uitstellen van een vastgestelde wedstrijd; 
aftrek van wedstrijdpunten 

€ 25,00 

d) het onjuist en/of onvolledig en/of te laat invoeren van de uitslag € 10,00 

 in Biljartpoint;  

e) het spelen van een partij door een foutief opgestelde € 25,00 
 speler; en aftrek van wedstrijdpunten*.   

f) het niet (uit)spelen van een begonnen wedstrijd; 
en aftrek van wedstrijdpunten*. 

€ 50,00 

g) het niet (uit)spelen van een (begonnen) partij; 
en aftrek van wedstrijdpunten*. 

€ 25,00 

h) het niet spelen van een wedstrijd, alhoewel het betrokken € 50,00 
      team wel aanwezig is; en aftrek van wedstrijdpunten*.  

i) het niet of niet volledig naleven van de kledingeisen. € 25,00 

 

 

De wedstrijd moet op tijd beginnen! Kan dit niet omdat spelers te laat zijn, dan kan het 
districtsbestuur een sanctie opleggen. 

 

* Indien wedstrijdpunten in mindering gebracht worden, zijn dat 10 punten bij libre en  
bandstoten, en 3 punten bij driebanden. Komt een team helemaal niet opdagen dan gaan 
alle wedstrijdpunten naar de tegenstander, de wedstrijd wordt niet ingehaald. 

 
Bovenstaande opsomming is niet volledig, het districtsbestuur is te allen tijde 
gerechtigd disciplinaire en wedstrijdtechnische maatregelen te nemen bij niet genoemde 

verzuimen, ook indien coronaregels worden geschonden. Overtreding kan tot uitsluiting 
van thuiswedstrijden leiden! 

 
Wij verwachten van u een sportieve bijdrage in het gehele competitiegebeuren en wensen u een 
gezond, prettig en sportief seizoen toe. 

 
Wedstrijdleiding competitie district Nijmegen 
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Teamsamenstellingen in Biljartpoint 
 
Met ingang van seizoen 2022-2023 nemen we in de Piqué alleen de verwijzingen naar de 

diverse klassen in Biljartpoint op. Zo kunt u snel door het klikken op de verwijslink bij de 
gezochte klasse komen, én u ziet in Biljartpoint direct de meest actuele gegevens.  
 

 
DRIEBANDEN GROOT A-KLASSE 

 
DRIEBANDEN B1 POULE 1 
 

DRIEBANDEN B1 POULE 2 
 

DRIEBANDEN B2 POULE 1 
 

DRIEBANDEN B2 POULE 2 
 
LIBRE C1 

 
LIBRE C2 POULE 1 

 
LIBRE C2 POULE 2 
 

LIBRE C3 POULE 1 
 

LIBRE C3 POULE 2 
 
LIBRE C4 

 
BANDSTOTEN 

 
 
Voor diegenen die interesse hebben in de nationale competities door clubs uit ons 

district: 
 

TOPTEAM 1E DIVISIE (BV MOIRA) 
 
KADERCOMPETITIE POULE 4 (VRIENDENKRING/AUTOBEDRIJF COPPES) 

 
KADERCOMPETITIE POULE 6 (WOEZIK EN CAMBRINUS/VTS/VAN DER VEN) 

 
  

https://biljartpoint.nl/index.php?page=stand&poule=1&compid=6306&district=48
https://biljartpoint.nl/index.php?page=stand&poule=1&compid=6307&district=48
https://biljartpoint.nl/index.php?page=stand&poule=2&compid=6307&district=48
https://biljartpoint.nl/index.php?page=stand&poule=1&compid=6309&district=48
https://biljartpoint.nl/index.php?page=stand&poule=2&compid=6309&district=48
https://biljartpoint.nl/index.php?page=stand&poule=1&compid=6311&district=48
https://biljartpoint.nl/index.php?page=stand&poule=1&compid=6312&district=48
https://biljartpoint.nl/index.php?page=stand&poule=2&compid=6312&district=48
https://biljartpoint.nl/index.php?page=stand&poule=1&compid=6314&district=48
https://biljartpoint.nl/index.php?page=stand&poule=2&compid=6314&district=48
https://biljartpoint.nl/index.php?page=stand&poule=1&compid=6316&district=48
https://biljartpoint.nl/index.php?page=stand&poule=1&compid=6317&district=48
https://www.biljartpoint.nl/index.php?page=stand&poule=1&compid=6447&district=24
https://www.biljartpoint.nl/index.php?page=stand&poule=4&compid=6451&district=24
https://www.biljartpoint.nl/index.php?page=stand&poule=6&compid=6453&district=24
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Biljartkalender District Nijmegen, Gewest en Nationaal 

Zie website district. 

 

 

Volg alle PK wedstrijden van het district in 

PK-Livescore - Inschrijvingen (knbb-livescore.nl) 

 

 

Kalender Gewest Midden-Nederland 2 

Gewestelijke PK-Kalender 

 
  

https://www.knbb-nijmegen.nl/wp-content/uploads/2022/08/Kalender-Totaal-2022-2023.pdf
https://knbb-livescore.nl/sign-ups
https://gewest-mn.knbbcarambole.nl/page/148-informatie-pks
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PK-mededelingen 2022/2023 

 
De PK-wedstrijden die door district Nijmegen worden georganiseerd, zijn integraal onderdeel 

van de nationale kampioenschappen van de KNBB. Daarom zijn hierop in eerste instantie de 
reglementen van toepassing zoals te vinden op de website van de KNBB. Dit, en nog veel meer, 

is te raadplegen op:  
 
https://www.carambole.nl/organisatie/reglementen-0 

 
Uitleg over zaken als moyennebepaling, intervaltabellen en klassengrenzen is te vinden in een 

PowerPoint-presentatie die te raadplegen is via de homepagina van district Nijmegen:  
 
https://knbb-nijmegen.nl/cmsms/uploads/KNBB/pdf_docs/PK/19-20/CBC-INTERVALSYSTEEM-

11-04-2019%20(1).pdf 
 

Alle administratie omtrent de PK’s wordt met ingang van seizoen 2022/2023 landelijk online 
verwerkt via  knbb-livescore. We hebben afscheid genomen van Biljartprof omdat dit programma 
teveel storingen en frustratie opleverde.  

 
Binnen de hierboven genoemde reglementen zijn bovendien een aantal afspraken binnen het 

district vastgelegd op de ALV, die een aantal vooral huishoudelijke zaken regelen.  
Het district Nijmegen overhandigt medailles aan de club die een districtsfinale organiseert, die club 
zorgt zelf voor de prijsuitreiking en finalesluiting. Bij gewestelijke finales en NK’s zal een bestuurslid 

van district Nijmegen de prijsuitreiking doen. 
 

Belangrijke wijzigingen met ingang van seizoen 2022/2023: 
• PK-voorwedstrijden, 4 wedstrijden per speler. Meeste districten hanteren dit al. 

• Verenigingen die op een locatie met 1 biljart spelen en zich opgeven voor PK-wedstrijden: 

deze verenigingen voortaan niet meer apart tellen om vast te stellen of ze in aanmerking 

komen voor de organisatie van PK-wedstrijden, maar de PK-opgaves van deze verenigingen 

bij elkaar optellen en zo bepalen hoeveel PK’s ze gezamenlijk moeten organiseren.  

• Verenigingen die op een locatie met 2 biljarts spelen en 4 of meer spelsoorten opgeven voor 

een PK, zowel District als Nationaal, verplicht stellen ten minste 1 PK te organiseren. Indien 

men dit weigert worden deze spelers niet toegelaten om PK-wedstrijden te spelen.  

• Locaties met 1 biljart inschakelen voor het houden van PK-voorwedstrijden met poules van 4 

spelers. Reden is dat er steeds minder locaties met 2 biljarts zijn. 

• Aan verenigingen kan worden gevraagd om op een andere locatie met 2 biljarts PK- 

voorwedstrijden te organiseren. Reden is om de verenigingen die daar spelen te ontlasten. 

 
Te spelen partijen zoals afgesproken tijdens ALV: 

 

• Hoofdklasse Libre-klein, Driebanden-klein en Bandstoten-klein: gewestelijke 
voorwedstrijden, inschrijving via wedstrijdleiding district Nijmegen; op basis van 

een rankinglijst plaatsen de beste 8 spelers zich voor de gewestelijke finale. 
 

• Overige klassen: districtsfinale met 6 spelers, die zich vanuit voorwedstrijden 

plaatsen; op basis van een rankinglijst gaan de nummers 1 en 2 naar de 
gewestelijke finale.  

 
• Libre en bandstoten overige klassen: vier voorwedstrijden op twee tafels. De 

arbitrage wordt verzorgd door drie leden van de organiserende vereniging. De 

spelers zelf zorgen voor het schrijven. 
 

 

https://www.carambole.nl/organisatie/reglementen-0
https://knbb-nijmegen.nl/cmsms/uploads/KNBB/pdf_docs/PK/19-20/CBC-INTERVALSYSTEEM-11-04-2019%20(1).pdf
https://knbb-nijmegen.nl/cmsms/uploads/KNBB/pdf_docs/PK/19-20/CBC-INTERVALSYSTEEM-11-04-2019%20(1).pdf
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• Driebanden, alle klassen: vier voorwedstrijden op twee tafels. De arbitrage wordt 
verzorgd door twee leden van de organiserende vereniging vanaf de schrijversstoel. 

 

• Indien er voor een bepaalde klasse onvoldoende spelers inschrijven, wordt een 
directe finale gespeeld met maximaal 8 spelers; hierover beslist de 

wedstrijdleiding. 
 

 

Plaatsing voor de Gewestelijke Finale 
Van elk district van het Gewest MN-2 plaatsen de nummers 1 en 2 van de District finale, zich 

plaatsen voor de Gewestelijke finale. Dit geldt voor alle klassen. 
 
 

Kledingvoorschriften tijdens de PK: 
Kledingvoorschriften worden strenger gehandhaafd tijdens de PK-wedstrijden. De 

kledingvoorschriften zijn weliswaar versoepeld, maar een speler dient tijdens de gehele 
wedstrijd gekleed te gaan in het tenue van zijn club.  

 
Volgens de KNBB-reglementen geldt: 
1. Kleding van spelers dient schoon en representatief (in principe nette vrijetijdskleding) te 

zijn, mag geen aanstoot geven of schade kunnen veroorzaken aan de biljarttafels, en mag 
niet hinderlijk zijn voor andere spelers of bezoekers.  

2. Spelers die aan een door of namens de KVC georganiseerde officiële wedstrijd deelnemen, 
individueel of in teamverband, dienen te dragen:  
a.  Een nette effen lange broek of spijkerbroek. In plaats van een lange broek is het 

  dames toegestaan een rok te dragen die minimaal tot op de knie valt. De kleur van de 
  broek of rok is dus vrij.  

b.  Een effen poloshirt of overhemd met korte of lange mouw. Lange mouwen mogen 
  opgerold zijn. Het is toegestaan over een overhemd een (smoking)vest, trui of een 
  slip-over te dragen. Indien geen strik of stropdas wordt gedragen, is het toegestaan 

  een of twee knoopjes van het overhemd of van het poloshirt los te laten. Eventuele 
  bretels dienen niet zichtbaar te worden gedragen.  

c.  Nette (sport-)schoenen in combinatie met sokken. Het spelen op slippers, op blote 
  voeten, of op klompen of ander schoeisel dat bovenmatig lawaai produceert, is niet 
  toegestaan. 

 Toelichting: onder ‘nette’ kleding wordt verstaan: schoon en zonder slijtageplekken, 
 scheuren of gaten.  

3.  Het is verplicht een clubembleem zichtbaar op borsthoogte te dragen:  
  − hetzij op het poloshirt;  
  − hetzij op het overhemd, indien uitsluitend in overhemd wordt gespeeld;  

  − hetzij op het kledingstuk dat over het overhemd wordt gedragen. 
 

Indien een speler niet aan de kledingvoorschriften voldoet, kan de wedstrijdleider van die PK 
deze speler uitsluiten van (verdere) deelname. 
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PK – Mededelingen van huishoudelijke aard 
 

 

1. Afmelding: Dit is in het algemeen teleurstellend, maar hoe later, hoe erger. Kijk dus 

meteen na waar en wanneer je moet spelen (of arbitreren). Afmelding van een speler leidt 
altijd tot roosteraanpassing. Daarom: schrijf, bel of e-mail zodra je ziet aankomen dat je 

niet kunt naar de PK-wedstrijdleider van het district. Bij afmeldingen binnen een week 
voorafgaande aan de voorwedstrijden, dien je eveneens het betreffende lokaal te bellen en 
de wedstrijdleider van de vereniging. 

 
2. Kleding: Tijdens de partijen, de openings- en sluitingsceremonie geldt de verplichting tot 

het dragen van officiële biljartkleding zoals voor je vereniging voor dit seizoen bepaald is. 
 

3. Wedstrijdleiding, arbitrage en schrijven: Bij districtsfinales zorgt de organiserende 

vereniging voor tellers, schrijvers en een wedstrijdleider. Bij nationale voorwedstrijden en 
gewestelijke finales zorgt de organiserende vereniging voor schrijvers en een 

wedstrijdleider. De organiserende vereniging is ook verantwoordelijk voor de naleving van 
de kledingvoorschriften door de deelnemers. De organisatie zorgt gedurende de partijen 
voor vrije zitplaatsen voor deelnemers en schrijvers. 

 

4. Aanvang van wedstrijden: De aanvangstijd van de wedstrijden is te vinden op de 

uitnodiging, die tevoren per e-mail wordt verstuurd aan de deelnemers en clubsecretaris, 

en kan daarnaast ook via de website geraadpleegd worden. Zowel spelers als arbiters 
dienen telkens ten minste 15 minuten voor de genoemde aanvangstijd aanwezig te zijn en 
zich te melden bij de wedstrijdleider. Deze kan een speler het recht op deelname 

ontzeggen als de speler zonder toestemming te laat komt, of als hij niet correct gekleed is, 
en ook als hij op het laatste moment, bij aanvang, met problemen of extra roosterwensen 

komt. Zie mede hierom nogmaals punt 1. 
 

 

5. Tellijsten/Uitslagen: Tellijsten dienen volledig en leesbaar te worden ingevuld. Vergeet 

niet de datum op de tellijst in te vullen. Vergeet niet de tellijst te ondertekenen. De 
uitslagen worden direct online verwerkt in het geautomatiseerde systeem en zijn daardoor 

tijdens het verloop van de wedstrijden al online te volgen. Wedstrijdleiders ontvangen 
toegang tot dit systeem en instructies hiervoor vanuit het district. 

 

6. Sancties en administratieve heffingen: Het niet opvolgen of incorrect uitvoeren van 

maatregelen en bepalingen kan sancties tot gevolg hebben, en/of er kan een 
administratieve heffing worden opgelegd. 

 

 

Tot slot: het bestuur en de wedstrijdleiding van KNBB district Nijmegen wensen alle 
betrokkenen een sportief en plezierig seizoen toe.  
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Arbiterslijst 2022/2023 
            

Bnr.         M/V Naam Email Niveau 

 
202668 M Gert-Jan v. d. Ven gjvdv@hotmail.com Arbiter 3 

180896 M Paul Kolkman p.kolkman59@gmail.nl Arbiter 3 

181996 M Stef Geurts sa.geurts@hotmail.com Arbiter 3 

208460 M Johan v. d. Hof j.vandenhof1@telfort.nl Arbiter 3 

236840 M Raoul Hulzink raoulhulzink@hotmail.com Arbiter 2 

160715 M Jan van Sambeek vansambeekjan@gmail.com Arbiter 2 

205507 M Frans Thijssen franciscus59@hotmail.com Arbiter 2 

172502 M Twan v Balkum  cajanssen@home.nl Arbiter 2 

130963 M Tiny v Duijnhoven duijn386@planet.nl   Arbiter 2 

215528 M Stan Meeuwsen stan.meeuwsen@ziggo.nl Arbiter 1 

219580 M Chris van Oeffelt info@oeffelt.net Arbiter 1 

159706 M Cees Selten c.selten2@chello.nl Arbiter 1 
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Adressenlijst verenigingen 2022/2023 district Nijmegen 
 
 

Clubnaam Adres clublokaal 
 
BC Bemmel – Café 61 Café 61 

15914C61 Dorpsstraat 61 
 6681 BL Bemmel 

 0481-461128 
 
Café Boslust Café Boslust 

10348BOS Nijmeegsebaan 12 
 6561 KG Groesbeek 

 024-8452802 
 

De Breedeweg Café De Goeij Kamer 
14137BRE St. Antoniusweg 8c 

 6562 GM Groesbeek 

 024-8486012 
 

De 3Sprong Café De Driesprong 
157693SP Koninginnelaan 28 

 6542 ZT Nijmegen 

 06-46848182 
 

Caramba Café West-End 
10342CAR Molenweg 145 
 6543 VB Nijmegen 

 024-3771312 
 

De Corner Café Boslust 
12556COR Nijmeegsebaan 12 
 6561 KG Groesbeek 

 024-8452802 
 

De Laatste Stuiver Café Oomen 
10333DLS Reestraat 4 
 6562 LK Groesbeek 

 024-3971637 
 

De Doorkijk Wijkcentrum De Doorkijk 
13462DRK Langstuk 2 
 6651 ZJ Druten 

 0487-516363 
 

D.W.S. Central Café De Driesprong 
10322DWS Koninginnelaan 28 
 6542 ZT Nijmegen 

 06-46848182 
 

’t Hart MFA ’t Hart 
13629HAR Den Elt 17 

 6644EA Ewijk 
 0487 521340 
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Heideroosje Café Ons Thuis 

10339HRO Heidebloemstraat 7 
 6533 SL Nijmegen 
 024-3553310 

 
Juliana Café West-End 

10325JUL Molenweg 145 

 6543 VB Nijmegen 
 024-3771312 

 
Kaketoe ’80 SSOVN 

10351K80 Tollensstraat 233 
 6531 AD Nijmegen 
 024-6794922 

 
De Klok Café De Klok 

15679KLK Markt 1  
 6691 BK Gendt 

 0481-421551 
 
’t Klosje Café Goei Volluk 

11601KLO Grotestraat 23a  
 5431 DG Cuijk 

 0485-314984 
 
De Kuul Café-Biljarts De Kuul 

13529KUU Wagenweg 12e 
 6852 DW Huissen 

 06-51934152 
 
Luctor Café La Marmotte 

11309LUC Vloetweg 27 
 5841 AS Oploo 

 0485-382121 
 
Moira Jan Massinkhal 

10334MOI Nieuwe Dukenburgseweg 5 
 6534 AD Nijmegen 

 024-3564260 
 
Oefening Baart Kunst Café De Roskam 

15584OBK Dorpsstraat 95 
 6681 BM Bemmel 

 0481-461477 
 
Ons Genoegen Cuijk Café Kansas 

11598OGC Kerkstraat 7 
 5431 DS Cuijk 

 0485-313994 
 
Stichting Biljartevenementen Biljarthome Verploegen 

Wijchen Woeziksestraat 100 
12605SBW 6604 CM Wijchen 

 024-6431000 
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De Treffers Café Cambrinus  

11608TRF Spoorstraat 34 
 5831 CM Boxmeer 
 0485-575191 

 
Vriendenkring Dorpshuis De Zandloper 

10343VRK De Weem 1 
 6617 BC Bergharen 
 0487-532072 

 
De Viersprong Wijkcentrum O.Z.O. 

10336VSP Urnenveldseweg 10 
 6603 AE Wijchen 
 024-6414836 

 
De Wester Buurthuis De Wester 

13580WES Havikstraat 1 
 5451 XG Mill 

 0485-455021 
 
Woezik Biljarthome Verploegen 

10335WOE Woeziksestraat 100 
 6604 CM Wijchen 

 024-6413000 
 
De Zwaan Café ‘t Zwaantje    

13467ZWA Vriezeweg 10 
 6653 AJ Deest 

 0487-512582 
 
’t Zwaantje Café Zaal Groentjes 

11605ZWN Kapelstraat 3A 
 5447 AA Rijkevoort 

 0485-371201  

 
De Zwijntjes D’n Boerenbond 
15530ZWY Boterdijk 59 
  5853 BW Siebengewald 

  0485-213845 
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Adressenlijst verenigingen 2022/2023 district Veluwezoom  
 
 

Clubnaam Adres clublokaal 
 
BV Gelre Het Kleine Verzet 

910394 Horsterweg 5 
 6715 CT Ede 

 0318-621111 
 
De Grenspost Biljartcentrum De Grenspost 

915469 Konijnenweg 18a 
 6823 KZ Arnhem 

 026-4452680 
 

D.V.S. Biljartcentrum De Snelpost 
910387 Agnietenstraat 88 
 6822 JW Arnhem 

 026-7854419 
 

Paperclip De Paperclip 
913544 Eiberstraat 14 
 6883 EJ Velp 

 026-3640366 
 

Petersberg Biljartcentrum De Snelpost 
912554 Agnietenstraat 88b 
 6822 JW Arnhem 

 026-7854419 
 

BV Renkum Biljartcentrum Renkum 
910402 Groeneweg 30 
 6871 DD Renkum 

 06-12671738 
 

West-Peter Biljartcentrum Westpeter 
915849 Westpeterstraat 49 
 6822 AB Arnhem 

 026-4433040 
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WCB Teamcompetitietabellen 
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Overgangstabellen C1 
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Berekening wedstrijdpunten libre 
 

C
a
r
. 

Libre Berekening Aantal Wedstrijdpunten 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 
13 2 3 4 6 7 8 10 11 12 13 
14 2 3 5 6 7 9 10 12 13 14 
15 2 3 5 6 8 9 11 12 14 15 
16 2 4 5 7 8 10 12 13 15 16 
17 2 4 6 7 9 11 12 14 16 17 
18 2 4 6 8 9 11 13 15 17 18 
19 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 
20 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 
21 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 
22 3 5 7 9 11 14 16 18 20 22 
23 3 5 7 10 12 14 17 19 21 23 
24 3 5 8 10 12 15 17 20 22 24 
25 3 5 8 10 13 15 18 20 23 25 
26 3 6 8 11 13 16 19 21 24 26 
27 3 6 9 11 14 17 19 22 25 27 
28 3 6 9 12 14 17 20 23 26 28 
29 3 6 9 12 15 18 21 24 27 29 
30 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 
31 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 
32 4 7 10 13 16 20 23 26 29 32 
33 4 7 10 14 17 20 24 27 30 33 
34 4 7 11 14 17 21 24 28 31 34 
35 4 7 11 14 18 21 25 28 32 35 
37 4 8 12 15 19 23 26 30 34 37 
38 4 8 12 16 19 23 27 31 35 38 
39 4 8 12 16 20 24 28 32 36 39 
40 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 
41 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 
42 5 9 13 17 21 26 30 34 38 42 
43 5 9 13 18 22 26 31 35 39 43 
44 5 9 14 18 22 27 31 36 40 44 
45 5 9 14 18 23 27 32 36 41 45 
46 5 10 14 19 23 28 33 37 42 46 
47 5 10 15 19 24 29 33 38 43 47 
49 5 10 15 20 25 30 35 40 45 49 
50 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 
52 6 11 16 21 26 32 37 42 47 52 
53 6 11 16 22 27 32 38 43 48 53 
55 6 11 17 22 28 33 39 44 50 55 
56 6 12 17 23 28 34 40 45 51 56 
57 6 12 18 23 29 35 40 46 52 57 
58 6 12 18 24 29 35 41 47 53 58 
59 6 12 18 24 30 36 42 48 54 59 
60 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 
61 7 13 19 25 31 37 43 49 55 61 
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62 7 13 19 25 31 38 44 50 56 62 
65 7 13 20 26 33 39 46 52 59 65 
66 7 14 20 27 33 40 47 53 60 66 
69 7 14 21 28 35 42 49 56 63 69 
70 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 
72 8 15 22 29 36 44 51 58 65 72 
73 8 15 22 30 37 44 52 59 66 73 
75 8 15 23 30 38 45 53 60 68 75 
77 8 16 24 31 39 47 54 62 70 77 
78 8 16 24 32 39 47 55 63 71 78 
79 8 16 24 32 40 48 56 64 72 79 
83 9 17 25 34 42 50 59 67 75 83 
84 9 17 26 34 42 51 59 68 76 84 
85 9 17 26 34 43 51 60 68 77 85 
86 9 18 26 35 43 52 61 69 78 86 
87 9 18 27 35 44 53 61 70 79 87 
88 9 18 27 36 44 53 62 71 80 88 
90 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 
91 10 19 28 37 46 55 64 73 82 45 

92 10 19 28 37 46 56 65 74 83 92 

93 10 19 28 38 47 56 66 75 84 93 

95 10 19 29 38 48 57 67 76 86 95 

96 10 20 29 39 48 58 68 77 87 96 

97 10 20 30 39 49 59 68 78 88 97 

100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

101 11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 

102 11 21 31 41 51 62 72 82 92 102 

105 11 21 32 42 53 63 74 84 95 105 

106 11 22 32 43 53 64 75 85 96 106 

107 11 22 33 43 54 65 75 86 97 107 

109 11 22 33 44 55 66 77 88 99 109 

110 11 22 33 44 55 66 77 88 99 110 

111 12 23 34 45 56 67 78 89 100 111 

114 12 23 35 46 57 69 80 92 103 114 

115 12 23 35 46 58 69 81 92 104 115 

117 12 24 36 47 59 71 82 94 106 117 

118 12 24 36 48 59 71 83 95 107 118 

119 12 24 36 48 60 72 84 96 108 119 

124 13 25 38 50 62 75 87 100 112 124 

125 13 25 38 50 63 75 88 100 113 125 

126 13 26 38 51 63 76 89 101 114 126 

132 14 27 40 53 66 80 93 106 119 132 

133 14 27 40 54 67 80 94 107 120 133 

135 14 27 41 54 68 81 95 108 122 135 

137 14 28 42 55 69 83 96 110 124 137 

141 15 29 43 57 71 85 99 113 127 141 

145 15 29 44 58 73 87 102 116 131 145 

147 15 30 45 59 74 89 103 118 133 147 

149 15 30 45 60 75 90 105 120 135 149 

150 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 

157 16 32 48 63 79 96 110 126 142 157 
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160 16 32 48 64 80 96 112 128 144 160 

162 17 33 49 65 81 102 114 130 146 162 

165 17 33 50 66 83 102 116 132 149 165 

166 17 34 50 67 83 102 117 133 150 166 

173 18 35 52 70 87 108 122 139 156 173 

175 18 35 53 70 88 108 123 140 158 175 

177 18 36 54 71 89 108 124 142 160 177 

180 18 36 54 72 90 108 126 144 162 180 

186 19 38 56 75 93 114 131 149 168 186 

190 19 38 57 76 95 114 133 152 171 190 

 

 
 
 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

192 20 39 58 77 96 120 135 154 173 192 

200 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 

205 21 41 62 82 103 126 144 164 185 205 

206 21 42 62 83 103 126 145 165 186 206 

207 21 42 63 83 104 126 145 166 187 207 

222 23 45 67 89 111 138 156 178 200 222 

225 23 45 68 90 113 138 158 180 203 225 

226 23 46 68 91 113 138 159 181 204 226 

230 23 46 69 92 115 138 161 184 207 230 

246 25 50 74 99 123 150 173 197 222 246 

250 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 

255 26 51 77 102 128 156 179 204 230 255 

275 28 55 83 110 138 168 193 220 248 275 

300 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 

325 33 65 98 130 163 198 228 260 293 325 

350 35 70 105 140 175 210 245 280 315 350 

375 38 75 113 150 188 228 263 300 338 375 

400 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 

425 43 85 128 170 213 258 298 340 383 425 

450 45 90 135 180 225 270 315 360 405 450 

500 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 


