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HOOFDSTUK 2. VOORWEDSTRIJDEN 

Art.  2.1. Algemeen  

Als voor een PK-klasse meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen voor de finale, vinden er 

voorwedstrijden plaats in poules, van waaruit de deelnemers zich kunnen plaatsen voor de desbetreffende 

finale. 

 

Art.  2.2. Indeling van voorwedstrijden  

1. De deelnemers aan een voorwedstrijd, worden in poules van minimaal 2 spelers ingedeeld.  

2. In een poule wordt aanbevolen de namen van spelers altijd in alfabetische volgorde op achternaam te 

rangschikken. De betreffende districtswedstrijdleider PK bepaalt hoe de poules samengesteld worden en 

hoe de rangschikking is.  

Het is de organiserende vereniging niet toegestaan mutaties aan te brengen in poule-indelingen zonder 

voorafgaande toestemming van de districtswedstrijdleider. 

3. Indien mogelijk worden per poule zoveel spelers ingedeeld, dat een enkel speelrooster toepasbaar is.  

4. Bij de voorwedstrijden van een gewestelijk kampioenschap worden de aangemelde deelnemers ingedeeld 

door de gewestelijke wedstrijdleider. Hierbij worden de voorwedstrijden zoveel mogelijk in het eigen 

district gespeeld. 

 

Art.  2.3. Organisatie van een voorwedstrijd  

1. Bij het organiseren van een voorwedstrijd dient zoveel mogelijk rekening te worden gehouden  met de 

belangen van de deelnemers.  

2. De organisatie van een voorwedstrijd wordt door het districtsbestuur aan één of meerdere verenigingen 

opgedragen.  

3. Een vereniging, waarvan één of meerdere spelers voor een kampioenschap hebben ingeschreven, is 

verplicht, indien het desbetreffende districtsbestuur dat verlangt, een voorwedstrijd voor dat 

kampioenschap te organiseren. Niet voldoen aan deze verplichting heeft tot gevolg, dat alle spelers van 

deze vereniging - ook diegenen, die in een andere poule zijn ingedeeld - van het deelnemen aan het 

desbetreffende kampioenschap zijn uitgesloten.  

4. De datums waarop de voorwedstrijden moeten worden gespeeld, worden door de wedstrijdleider van het 

district in overleg met de organiserende vereniging(en) vastgesteld. De resultaten van de voorwedstrijd(en) 

moeten binnen 3 dagen worden aangeleverd bij de wedstrijdleider van het district. 

Bij gewestelijke voorwedstrijden moeten de resultaten binnen 3 dagen worden aangeleverd bij de 

wedstrijdleider van het gewest. 

5. Een vereniging onder wiens verantwoordelijkheid een voorwedstrijd is gespeeld, dient er voor te zorgen 

dat alle tellijsten van de gespeelde partijen worden bewaard tot het einde van het seizoen. Op deze 

tellijsten dient duidelijk te zijn aangegeven in welke volgorde de partijen zijn gespeeld. 

6. Bij het vaststellen van de partijen dient als volgt te worden gehandeld:  

- aantal te spelen partijen per deelnemer 4 of 6; minimaal vier;  

- gewestelijke voorwedstrijden: 6 partijen, tenzij dit op gewestelijk niveau is bepaald op 4; 

- de betreffende wedstrijdleider geeft in een schema aan hoe er gespeeld moet worden. 

7. Indien twee of meer spelers van dezelfde vereniging in eenzelfde poule zijn ingedeeld, dan kan/mag het 

speelrooster zodanig worden aangepast, dat die spelers éérst tegen elkaar en daarna tegen spelers van 

andere verenigingen spelen.  

8. Een deelnemer aan een voorwedstrijd is niet verplicht meer dan twee partijen achter elkaar op eenzelfde 

dag te spelen. Moeten er meer dan twee partijen op eenzelfde dag worden gespeeld, dan dient tussen 

twee partijen van eenzelfde speler een pauze van tenminste vijftien minuten te worden vastgesteld.  

9. Indien een deelnemer – ongeacht de reden – een partij niet speelt op de daarvoor vastgestelde datum 

en/of tijd en daardoor een goed verloop van de andere partijen in gevaar komt of kan komen, dan mag de 



Koninklijke Nederlandse Biljart Bond 
 

Vereniging Carambole 
 
 
Wedstrijdreglement Persoonlijke Kampioenschappen 2022-2023   (WRPK) 
 

 

WRPK seizoen. 2022-2023  (versie 21-09-2022) - 11 VAN 29 - 

 

betrokken wedstrijdleiding, na verkregen toestemming van het desbetreffende districtswedstrijdleider, die 

speler van verdere deelname uitsluiten. Dit besluit dient op het wedstrijdformulier te zijn vermeld.  

 

Art.  2.4. Berekening eindresultaten van een voorwedstrijd  

1. Er worden twee ranglijsten opgesteld: een ranglijst op basis van partijpunten en een ranglijst op basis van 

moyenne (bij intervallen: moyennepercentage). 

2. De rangpunten op basis van partijpunten worden als volgt berekend: 

a.  De speler met de meeste partijpunten krijgt 1 rangpunt, de speler met de op één na meeste 

partijpunten krijgt 2 rangpunten, enzovoort. 

b. Hebben meerdere spelers hetzelfde aantal partijpunten behaald, dan wordt het totaal van hun 

rangpunten gelijkelijk over deze spelers verdeeld. 

Toelichting: stel, de nummers 2 t/m 5 van de voorwedstrijd hebben allen 6 partijpunten. De rangpunten 

worden dan bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal spelers met gelijk aantal partijpunten. Elke 

speler krijgt dan dus (2 + 3 + 4 + 5 = 14) gedeeld door 4 = 3½ rangpunten.  

3. Op dezelfde manier worden de rangpunten op basis van moyenne(percentage) berekend. 

4. Nadat de rangpunten op basis van partijpunten en op basis van moyenne(percentage) zijn berekend, 

worden van elke speler de partij-rangpunten en moyenne(percentage)-rangpunten bij elkaar opgeteld.  

Vervolgens wordt de eindrangschikking bepaald achtereenvolgens op: 

 

Vast aantal caramboles Intervallen 

a. Laagste totaal-rangpunten 

b. Hoogste algemeen moyenne  

c. Hoogste carambolepercentage 

d. Hoogste moyennepercentage  

e. Laagste aantal beurten 

f. Hoogste serie 

a. Laagste totaal-rangpunten 

b. Hoogste moyennepercentage 

c. Hoogste carambolepercentage 

d. Hoogste algemeen moyenne 

e. Laagste aantal beurten 

f. Hoogste serie 

Let op: update 21-09-2022: als 5e criterium is hoogste vervolgmoyenne vervangen door laagste aantal 

beurten. 

 

Art.  2.5. Plaatsing voor een finale  

1. De hoogstgeplaatste spelers in bovenstaande eindrangschikking plaatsen zich voor de finale. Het maximaal 

aantal spelers dat aan de districtsfinale deel kan nemen wordt bepaald door de wedstrijdleider van het 

district.  

Let op: de volgorde van plaatsing zegt niets over de beginrangschikking in de finale, zie Art. 3.3 lid 1. 

2. Spelers die direct gepromoveerd zijn, worden uitgesloten, zie Art.  1.7. 

3. Nadat het totale aantal deelnemers aan een finale is aangewezen, worden op dezelfde wijze als in lid 1 is 

bepaald en met inachtneming van het bepaalde in lid 2, twee spelers als 1e en 2e reserve aangewezen.  
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HOOFDSTUK 3. DISTRICTSKAMPIOENSCHAPPEN 

Art.  3.1. Organisatie 

1. Districtsbesturen zijn gerechtigd namens de KVC persoonlijke districtskampioenschappen in de  erkende 

spelsoorten te organiseren of dit bestuur kan de organisatie opdragen aan een onder dat  district 

ressorterende vereniging. De winnaar van dit kampioenschap verkrijgt de titel van ‘Districtskampioen’, 

onder toevoeging van de aanduiding van het seizoen, de naam van het district, evenals de spelsoort en de 

klasse waarin die titel is behaald.  

2. Een districtsbestuur kan, op basis van evenredige belasting, een vereniging verplichten tot het  organiseren 

van een kampioenschap, ook al schrijven er géén leden van die vereniging in voor het desbetreffende 

kampioenschap.  

3. Bij het vaststellen van de datums van finales dienen de datums van de vervolgkampioenschappen, zoals 

deze door de desbetreffende gewestelijke commissie zijn vastgesteld, in acht te worden genomen.  

4. Met toestemming van het districtsbestuur is het spelen van kampioenschappen op biljarts kleiner dan  

2.30 x 1.15 m., echter niet kleiner dan 2.10 x 1.05 m., toegestaan.  

5. Is er geen mogelijkheid een districtsfinale te organiseren omdat er te weinig deelnemers zijn, dan is het 

toegestaan één of meer voor dit kampioenschap ingeschreven deelnemers, die een passend officieel 

aanvangsmoyenne hebben, af te vaardigen naar het vervolgkampioenschap. 

Afspraken die hierover binnen het gewest door de districten zijn gemaakt en zijn gepubliceerd zijn leidend, 

zie ook Art.  4.1 lid 3. 

6. Het is toegestaan tezamen met (een) ander(e) district(en) een districtskampioenschap te organiseren.  

7. De eindstand van een districtskampioenschap is bepalend voor de aanwijzing van een of meer 

afgevaardigde(n) naar het vervolgkampioenschap,  

8. De uitslagen van voorwedstrijden en finales moeten vóór een bekend gemaakte datum en op een 

vastgestelde wijze aan de gewestelijke wedstrijdleider worden door gegeven. Gelijktijdig met deze opgave 

moeten één of meer reservespelers worden opgegeven die voor deelname aan een gewestelijk 

kampioenschap in aanmerking zouden kunnen komen. 

 

Art.  3.2. Districtswedstrijdkalender  

1. Tijdig vóór de aanvang van een seizoen stelt een districtsbestuur een districtswedstrijdkalender vast.  In 

deze kalender dienen alle te organiseren kampioenschappen te zijn opgenomen.  

2. Bij de vaststelling van de wedstrijdkalender voor districts-kampioenschappen en gewestelijke 

voorwedstrijden is de wedstrijdkalender voor (inter)nationale en gewestelijke kampioenschappen leidend.  

3. De wedstrijdkalender wordt bij voorkeur zodanig samengesteld, dat deelnemers bij promotie nog in 

hetzelfde seizoen in kunnen schrijven voor het kampioenschap in de klasse waarnaar men is 

gepromoveerd.  

 

Art.  3.3. Organisatie en eindrangschikking van een finale 

1. De deelnemers worden op volgorde van startmoyenne (zie Art.  1.6 lid 6) ingedeeld, ongeacht de 

persoonlijke relatie tussen onderlinge spelers (vereniging, district, gewest, familie, etc.).  

Wordt een reservespeler alsnog als deelnemer aangewezen, dan wordt hij overeenkomstig ingedeeld, ook 

al worden daardoor andere deelnemers hoger of lager geplaatst.  

2. Voor een finale wordt het speelrooster bij voorkeur vastgesteld volgens het systeem De Bruijn (zie 

AANHANGSEL B). De WCB is bevoegd voor daartoe aangewezen kampioenschappen andere speelwijzen 

voor te schrijven 

3. Het aanvangstijdstip van elke ronde moet zodanig zijn vastgesteld, dat elke deelnemer zich gedurende ten 

minste vijftien minuten kan ontspannen.  

4. Indien een deelnemer aan een finale, door welke reden dan ook, een partij niet wil of kan uitspelen, dan is 

de wedstrijdleiding bevoegd, na verkregen toestemming van de districtswedstrijdleider, die speler het 
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verder spelen te ontzeggen. Valt een deelnemer aan een finale, door welke reden dan ook, uit, dan zijn alle 

resultaten uit de tegen hem gespeelde partijen ongeldig.  

5. De eindrangschikking van een finale wordt vastgesteld achtereenvolgens op:  

 

Vast aantal caramboles Intervallen 

a. Hoogste aantal partijpunten 

b. Hoogste algemeen moyenne  

c. Hoogste carambolepercentage 

d. Hoogste moyennepercentage  

e. Laagste aantal beurten 

f. Hoogste serie 

a. Hoogste aantal partijpunten 

b. Hoogste moyennepercentage 

c. Hoogste carambolepercentage 

d. Hoogste algemeen moyenne 

e. Laagste aantal beurten 

f. Hoogste serie 

Let op: update 21-09-2022: als 5e criterium is hoogste vervolgmoyenne vervangen door laagste aantal 

beurten. 

 

Art.  3.4. Publicatie resultaten  

De wedstrijdleider van de organiserende vereniging of het betreffende district legt de (tussen-)resultaten van 

een voorwedstrijd of finale direct of zo spoedig mogelijk erna vast in PK-Score . Is dat niet mogelijk, dan 

publiceert de districtswedstrijdleider zo spoedig mogelijk de resultaten op de website van het district. 

 

Art.  3.5. Districtsranglijst  

1. Het bestuur van een district stelt jaarlijks een districtsranglijst op. Deze ranglijst bevat per spelsoort en 

klasse in alfabetische volgorde de namen en aanvangsmoyennes van de spelers, die in dat district 

gerechtigd zijn voor PK’s in te schrijven.  

2. Het districtsbestuur dient ervoor te zorgen dat de districtsranglijst actueel is.  

3. Vóór aanvang van de inschrijvingstermijn van het nieuwe seizoen dient het bestuur van een district de 

districtsranglijst via de website van het district en/of PK-Score te publiceren.  

4. Indien een speler van district verandert, geldt zijn plaatsing op de vorige districtsranglijst eveneens voor het 

nieuwe district. Het vorige district stelt desgevraagd het bestuur van het nieuwe district van die plaatsing in 

kennis. 

5. Indien gedurende het seizoen de speelsterkte van een speler wordt aangepast, dan moet deze wijziging in 

de districtsranglijst worden opgenomen en gepubliceerd. 

 

Art.  3.6. Overige bepalingen kampioenschappen  

1. Voor districtsfinales stelt de KVC desgewenst, tegen betaling, medailles beschikbaar voor de kampioen en 

de nummers 2 en 3.  

2. Het districtsbestuur of haar vertegenwoordiger huldigt de kampioen op de laatste dag van een  finale.  

3. Indien een districtsbestuur het noodzakelijk of wenselijk acht van bepalingen in dit WRPK af te wijken, dient 

het daartoe een schriftelijk en gemotiveerd verzoek in bij de WCB.  
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HOOFDSTUK 4. GEWESTELIJKE KAMPIOENSCHAPPEN 

Art.  4.1. Organisatie  

1. Een gewestelijke commissie kan namens de KVC persoonlijke gewestelijke kampioenschappen in de 

erkende spelsoorten organiseren of de organisatie kan worden opgedragen aan een district dat onder het 

gewest ressorteert.  

De winnaar van een kampioenschap verkrijgt de titel ‘Gewestelijk kampioen’, onder toevoeging van de 

aanduiding van het seizoen, de naam van het gewest, eventueel van de afdeling van dat gewest alsmede 

van de spelsoort en klasse, waarin die titel is behaald.  

2. De districten van een gewest zijn in twee afdelingen ondergebracht. De betrokken gewestelijke commissie 

zorgt voor de indeling, die óf voor het gehele seizoen óf per kampioenschap kan gelden. 

3. Aan een kampioenschap dienen ten minste vier en ten hoogste acht spelers deel te nemen.  

Ruim voordat de overeenkomstige finales van de districtskampioenschappen worden gespeeld, deelt een 

gewestelijke commissie aan de desbetreffende districten mede, hoeveel deelnemers een district voor een 

kampioenschap mag afvaardigen.  

In afwijking van het bepaalde in de eerste zin kan het KVC-bestuur een gewestelijke commissie 

toestemming verlenen meer dan acht spelers aan een kampioenschap te laten deelnemen. Elk gewest 

bepaalt de wijze waarop aanvulling geschiedt.  

4. Indien er te weinig deelnemers zijn en aan het bepaalde in de eerste zin van lid 3 niet kan worden voldaan, 

wordt een kampioenschap niet per afdeling, maar per gewest georganiseerd.  

5. De deelnemers worden op volgorde van startmoyenne (zie Art.  1.6 lid 6) ingedeeld.  

6. Tot het deelnemen aan een gewestelijk kampioenschap zijn die spelers gerechtigd, die in hetzelfde seizoen 

aan het overeenkomstige districtskampioenschap hebben deelgenomen en door het districtsbestuur zijn 

afgevaardigd. 

Voor afvaardiging komt de winnaar van het desbetreffende districtskampioenschap als eerste in 

aanmerking. Vervolgens komt de als tweede, respectievelijk de als derde, enzovoort geëindigde speler in 

aanmerking voor afvaardiging. Indien er door onvoldoende deelname geen districtsfinale heeft plaats 

gevonden, kan het bestuur van dat district op andere wijze spelers naar de gewestelijke finale afvaardigen, 

bijvoorbeeld door play-offs, op basis van resultaten behaald in een PK-onderdeel in een ander district of op 

grond van het hoogste officiële PK aanvangsmoyenne. 

 

Art.  4.2. Gewestelijk wedstrijdkalender  

1. Tijdig voor de aanvang van een seizoen stelt de gewestelijke commissie een gewestelijke wedstrijdkalender 

samen. In deze kalender dienen alle door een gewestelijke commissie ingestelde en door of namens die 

commissie te organiseren kampioenschappen te zijn opgenomen.  

2. Deze wedstrijdkalender dient aan te sluiten op de voor dat seizoen door de KVC vastgestelde 

wedstrijdkalender voor de nationale finales. 

 

Art.  4.3. Finales van gewestelijke kampioenschappen  

1. Finales van gewestelijke kampioenschappen kunnen over meerdere dagen worden gespeeld.  

2. De voor de gewestelijke finale in aanmerking komende spelers dienen tijdig door het betreffende 

districtsbestuur te worden ingeschreven. De gewestelijke wedstrijdleider bepaalt hoe de districten de 

inschrijvingen dienen aan te leveren.  

3. De partijlengte wordt vastgesteld aan de hand van het startmoyenne zoals bepaald in Art.  1.6. 

4. Organisatie en eindrangschikking van een gewestelijke finale geschiedt op dezelfde wijze als beschreven in 

Art. 3.3. 
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Art.  4.4. Overige bepalingen gewestelijke kampioenschappen  

1. Per afdeling wijst een gewestelijke commissie de winnaar van een kampioenschap aan voor het deelnemen 

aan het overeenkomstige nationale kampioenschap. Is een kampioenschap niet per afdeling, maar per 

gewest gespeeld, dan worden twee afgevaardigden aangewezen. Na aanwijzing van de kampioen komt als 

eerstvolgende de als nummer 2 geëindigde speler daarvoor in aanmerking.  

Kan of mag de kampioen - eventueel de als nummer 2 geëindigde speler - niet aan het nationale 

kampioenschap deelnemen, dan komt de als tweede, respectievelijk de als derde, eventueel de als 

vierde, enzovoort, geëindigde speler voor die aanwijzing(en) in aanmerking.  

2. Een gewestelijk kampioenschap moet, behoudens kampioenschappen driebanden-groot, worden gespeeld 

op biljarts van 2.30 x 1.15 m.  

3. Het is toegestaan de kampioenschappen op twee dagen te spelen, waarbij geldt, dat op één speeldag niet 

meer dan vier ronden worden gespeeld.  

4. Voor de gewestelijke finales stelt de KVC medailles beschikbaar voor de gewestelijk kampioen en de 

nummer 2 en 3. De overige deelnemers ontvangen een herinneringsplaquette.  

5. De uitslagen van kampioenschappen dienen vóór een bekend gemaakte datum en op een vastgestelde 

wijze aan het bondsbureau doorgegeven te worden. Daarbij dienen de persoonlijke gegevens van de 

afgevaardigde en van ten minste één reserve te worden vermeld.  

6. Indien een gewestelijke commissie het noodzakelijk of wenselijk acht van bepalingen in dit WRPK  af te 

wijken, dient het daartoe schriftelijk en gemotiveerd een verzoek in bij de WCB. 

De WCB deelt haar gemotiveerd besluit tijdig met het verzoekende gewest.  

 

 


