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1. ALGEMEEN REGLEMENT 

 

 

HOOFDSTUK 1. LIDMAATSCHAP 
 

 

Artikel 01.01.  Opgave 

 

Conform de statuten kan een team het lidmaatschap aanvragen, mits: 

- een team minimaal bestaat uit 4 poolbiljarters en maximaal bestaat uit 12 poolbiljarters 

- de aanmelding bij voorkeur via de website ofwel per inschrijvingsformulier bij het 

secretariaat gebeurt voor een opgegeven datum aan het einde van het seizoen. 

 

 

Artikel 01.02.  Inschrijfformulieren 

 

01. Teams 

Een team is verplicht om bij opgave het “inschrijfformulier voor teams” in te vullen, hierop 

dienen te worden vermeldt: 

- naam van het team 

- naam thuislokaal 

- adres thuislokaal 

- telefoonnummer thuislokaal 

- voorkeur thuisspeeldag 

- teamcaptain, naam, telefoonnummer, e- mailadres, andere bond speler 

- teamleden naam, ander bond speler 

 

02. Extra spelers 

Indien een team een extra speler opgeeft voor het competitieseizoen, is deze meteen 

inzetbaar voor de wedstrijden. Het competitieseizoen is formeel begonnen als de eerste 

wedstrijd is gespeeld of gespeeld had moeten worden volgens de wedstrijdkalender. 

Tot 24december 00.00 zal er ingeschreven kunnen worden voor de 2de seizoen helft en voor 31 

december 0:00 moeten deze spelers op de website staan. 

Indien een ploeg voor welke reden dan ook onder de 6 spelers zakt mogen zijn ten alle tijden 

het aantal aanvullen tot 6 spelers. Deze extra spelers zijn onmiddellijk inzetbaar. 

Geschrapte spelers kunnen niet meer her-ingeschreven worden, ook niet bij een ander team. 

 

 

Artikel 01.03.  Kosten 

 

01. Team 

De kosten voor een team m.b.t. het lidmaatschap kan jaarlijks gewijzigd worden voor 

het volgende seizoen. Deze wordt bekend gemaakt op de algemene ledenvergadering. 

De teamcaptain is hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van het 

teamcontributiegeld. Het huidige inschrijvingsbedrag is € 115. 

 

 

02. Spelers 

Er zijn geen extra kosten aan de spelerslicenties. Deze zitten vervat in de teamkosten. 

 

03. Teams 

Actie radius voor toetredende teams is 30km 
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Artikel 01.04  Beëindiging van het lidmaatschap van de WPB 

 

Conform de statuten eindigt het lidmaatschap van de WPB door: 

- Schriftelijke opzegging door het lid aan het bestuur. Hiervan krijgt het lid een 

bevestiging van het bestuur. Er vind hierbij geen verrekening van de contributiegelden 

plaats 

- Royering door de ALV of door het bestuur (zie hfdst. 4 art. 01.06) 

 

 

HOOFDSTUK 2. Competitie/ Toernooien 

 

 

Artikel 02.01.  Teamcompetitie 

 

01. Competitie 

- De 8-Ball teamcompetitie, deze competitie loopt van de eerste week na Weert Kermis 

t/m juni. 

- The Cup, deze loopt parallel aan de 8-Ball competitie, incl. Finale op de feestavond. 

- Zomercompetitie, deze competitie loopt in de zomerstop en staat volledig los van de 8-

ball competitie. Begint in juni en eindigt in september. 

 

 

Artikel 02.02.  Individuele Toernooien 

 

01. 4 jaargetijden toernooi 

- 4 koppeltoernooien doorheen het jaar, elk jaargetij eentje. 

- Er wordt 8-ball gespeeld. 

- Koppels kunnen gevormd worden door leden van de WPB, ongeacht welk team ze zijn 

ingeschreven. 

- Er wordt gespeeld in poules, verdeelt over verschillende locatie van minimum 3 en max 

6 koppels. 

- De beste koppels gaan door naar HOB waar er afhankelijk van het aantal deelnemers 

een systeem (poules of enkel knock out) gespeeld. 

- Inschrijfgeld is € 10 per koppel incl. 4 consumpties 

- Het prijzengeld is afhankelijk van het aantal deelnemers 

 

02. WPB 8- Ball toernooi 

- Een individueel toernooi voor alle WPB leden. 

- Afhankelijk van het aantal deelnemers worden de divisies opgedeeld. Er zal gespeeld 

worden in double Knock Out 

- Inschrijfgeld is € 5 per persoon 

- Het prijzengeld wordt aan het begin van het seizoen vastgesteld en is afhankelijk van 

het deelnemersaantal 

 

03. Individuele TOP 10 

- Een individueel toernooi aan het einde van het seizoen waar de hoogst gerangschikte 

spelers per divisie het tegen elkaar opnemen in halve finale en finale. 

- Er wordt 8-ball gespeeld. 

- De locatie’s en datum worden bepaald op de algemene vergadering. 

- De ene poule bevat de even nummers, de andere poule de oneven poule. 

- Spelers die zich afmelden worden vervangen door nr 11 tem 16. Daarna stopt het 

oproepen van deelnemers door de DB. 

- Tot en met 4 spelers in poule wordt er een BO5 gespeeld, bij 5 spelers een BO3. 

- De eerste 2 van elke poule gaan door naar de finale-poule. 

- Indien 2 of meer spelers van dezelfde vereniging zijn, horen zij eerst tegen elkaar te 

spelen. 

 

04. Kampioen der kampioenen 
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- Een individueel toernooi voor alle kampioenen van de verschillende verenigingen, incl. 

de regerend kampioen der kampioen. 

- Er wordt 8-ball gespeeld. 

- Spelers worden opgegeven voor een te bepalen datum op de algemene vergadering. 

- Afhankelijk van het aantal spelers worden ze verdeelt in poules. 

- Tot en met 4 spelers in poule wordt er een BO5 gespeeld, bij 5 spelers een BO3. 

- De eerste 2 van elke poule gaan door naar de finale-poule. 

 

05. Bingelkes Cup 

- Koppeltoernooi doorheen het seizoen. 

- Er wordt 8-ball & 9-ball gespeeld. 

- Koppels kunnen gevormd worden door spelers uit dezelfde vereniging. 

- Inschrijving gebeurt op de algemene vergadering aan het begin van het seizoen, 

waarna de loting gebeurt. 

- Er wordt gespeeld in een enkel ko systeem, met een heen en terugwedstrijden, in de 

finale zal zowel een uit en thuis wedstrijd gespeeld worden bij de finalisten. 

- Inschrijving is € 5 euro per koppel. 

- Koppels spreken zelf een datum af voor een heen- en terugwedstrijd, zolang de 

wedstrijd maar gespeeld zijn voor de vastgestelde datum. Lukt dit niet worden beide 

koppels uit het toernooi gehaald. 

- Per wedstrijddag worden er 4 individuele 8-ballwedstrijden gespeeld, 2 individuele 9-

ball wedstrijden, 1 koppel 8-ball en 1 koppel 9-ball. 

- 8-ball is BO 3, 9-ball BO 5. Race lengte mag in onderling overleg aangepast worden. 

- Indien na 2 wedstrijden de uitslag 8-8 (4-4) is zal er een beslissingskoppelwedstrijd 8-

ball gespeeld worden BO 5. 

 

 

Artikel 02.03.  Promoveren/ Degraderen 

 

01. Promoveren 

De hoogst genoteerde teams aan het eind van de 8-ball competitie, promoveren naar een 

divisie hoger. Dit met uitzondering van de ere divisie. 

 

02. Degraderen 

De laagst genoteerde teams aan het eind van de 8-ball competitie, degraderen naar een divisie 

lager. Dit met uitzondering van de laagste divisie. 

 

03. Uitzonderingen 

De WPB houdt zich het recht voor om hierop een uitzondering te maken indien deze regels 

ervoor zorgen dat er te weinig of teveel teams overblijven in de verschillende divisies. Tevens 

kan het bestuur nieuwe teams op basis van hun speelniveau indelen in verschillende divisies. 

 

 

HOOFDSTUK 3. Speelgerechtigheid 

 

 

Artikel 03.01.  Teamwisseling 

 

In het lopend seizoen is het niet mogelijk om als speler van team te verwisselen. 

 

 

Artikel 03.02.  Speelgerechtigdheid 

 

01. Met ingang van het seizoen 

Team Een team is speelgerechtigd zodra de teamcontributie is ontvangen en het 

bestuur een schriftelijke bevestiging heeft afgegeven. 

Individueel Een speler is speelgerechtigd zodra het bestuur de spelerspas heeft afgegeven. 
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02. Tijdens het seizoen 

Team Een nieuw team kan niet tijdens een lopend seizoen aan de teamcompetitie 

toegevoegd worden. 

Individueel Een speler is speelgerechtigd zodra het bestuur de spelerspas heeft afgegeven. 

Wanneer spelers kunnen ingeschreven worden, is omschreven in Artikel 01.02. 

 

 

 

 

HOOFDSTUK 4. VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN 

 

 

Artikel 04.01.  Algemene Ledenvergaderingen 

 

Minimaal eenmaal per jaar, roept het bestuur van de WPB een algemene ledenvergadering op. 

Alleen teamcaptains van teams die geen openstaande contributie hebben, hebben op de 

algemene ledenvergadering stemrecht. 

 

 

Artikel 04.02.  Buitengewone algemene ledenvergadering 

 

Het bestuur kan, indien men dit nodig acht, te allen tijden een buitengewone ledenvergadering 

oproepen. De aangesloten leden hebben dit recht eveneens. ( Zie statuten WPB ) 

 

 

Artikel 04.05.  Prijsuitreiking 

 

Jaarlijks organiseert het bestuur de prijsuitreiking op de feestavond. De locatie wordt bepaald 

op de algemene vergadering door middel van loting. Locaties worden daarna 5 jaar 

weerhouden bij de loting.  

Deze feestavond wordt gecombineerd met de The Cup finale. 

 

 

HOOFDSTUK 5. STRAFFEN EN BOETES 

 

 

Artikel 05.01.   Voorafgaande bepalingen Straffen en Boetes 

 

- De bevoegdheid tot het opleggen van straffen en boetes, alsmede de bepaling van de 

hoogte daarvan, is met uitsluiting van andere organen voorbehouden aan het Dagelijks 

Bestuur (DB). 

- De hoogte van een opgelegde straf of boete welke maximaal kan worden opgelegd 

blijkt uit de artikelen 05.03 tot 05.06. 

 

 

Artikel 05.02.  Voorafgaande bepalingen Administratiekosten 

 

Door het DB kunnen aan een team administratiekosten in rekening worden gebracht in de 

gevallen als omschreven in artikel 05.06. 

 

 

Artikel 05.03.  Overtredingen; competitie of bekercompetitie 

 

Als overtreding zal worden bestraft: 

- het als team in een officiële wedstrijd laten uitkomen van een daartoe ongerechtigde 

speler: gespeelde wedstrijd wordt aangemerkt als een verlieswedstrijd met een 

maximale winstscore. 
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- maximaal 2 wedstrijden mogen uitgesteld worden. Bij 3x uitstellen wordt er een verlies 

partij geschreven van 9-0 en bij 4x wordt het team geroyeerd 

.  het als team voor de eerste en tweede maal niet opkomen dagen tijdens een 

competitiewedstrijd: tegenpartij claimt deze wedstrijd met de volledige winst. 

Daarnaast krijgt het team -4 punten. 

- het als team voor de derde en volgende maal niet opkomen tijdens een 

competitiewedstrijd: dit team wordt verwijderd uit de competitie in overleg met het 

bestuur. 

- het als team niet tijdig afmelden (d.w.z. binnen 24 uur voor aanvang van de 

competitiewedstrijd): de wedstrijd wordt met volledige winst geboekt voor de 

tegenstander. Daarnaast krijgt het team -4 punten. 

- het als team tijdig afmelden (d.w.z. voor 24 uur voor aanvang van de 

competitiewedstrijd): de wedstrijd moet als verzet worden doorgegeven aan de 

DB, tevens moet er aangegeven worden welk team in gebreken is gebleven. Binnen 1 

week na afzeggen van de teamcompetitiewedstrijd moet schriftelijk een nieuwe datum 

worden doorgegeven aan de DB. 

- het als team in een team-competitieseizoen meer dan 3 openstaande inhaalwedstrijden 

op eigen initiatief hebben zonder een nieuw afgesproken datum is verwijdering uit alle 

disciplines van de teamcompetitie. 

- het als teamcaptain van een team wijzigen van de teamopstelling nadat de 

opstellingsgegevens zijn uitgewisseld zonder overleg met de tegenstander: de 

betreffende partij wordt als verlieswedstrijd aangemerkt. 

- het als thuisspelende team niet tijdig ( d.w.z. binnen 48 uur na de gespeelde wedstrijd 

) doorgeven van de uitslag van een wedstrijd via de website: de wedstrijd wordt met 

volledige winst geboekt voor de tegenstander.  

- het als uitspelende team niet tijdig (d.w.z. binnen 1 week na de gespeelde wedstrijd) 

de uitslag bevestigd via de website: de wedstrijd wordt met volledige winst geboekt 

voor de tegenstander.  

- Fysiek geweld gebruiken tijdens de wedstrijd wordt ook gezien als een overtreding. Hier 

staat een schorsing op voor 3 wedstrijden voor een betreffende speler. Tevens moet 

deze speler meteen het lokaal verlaten. Let op met materialen gooien geldt ook als 

fysiek geweld. 

- Let op als er een wedstrijd geclaimd wordt er alleen de teamuitslag verwerkt en worden 

er wel individuele scores verwerkt op de site.  

 

 

Artikel 05.04.  Overtredingen; toernooien 

 

Als overtreding zal worden bestraft: 

- het als speler niet tijdig afmelden (2 uur voor aanvang) voor een toernooi: inschrijfgeld 

alsnog voldoen. 

- het als speler niet (tijdig) opkomen dagen tijdens een toernooi: uitsluiting van het 

betreffende toernooi. Tevens moet het inschrijfgeld alsnog voldaan worden.  

-  Fysiek geweld gebruiken tijdens de wedstrijd wordt ook gezien als een overtreding. Hier 

staat een schorsing op voor de rest van de individuele toernooien voor de rest van het 

seizoen voor een betreffende speler. Tevens moet deze speler meteen het lokaal 

verlaten. Let op met materialen gooien geldt ook als fysiek geweld. 

 

 

Artikel 05.05.  Administratiekosten 

 

Administratiekosten worden in rekening gebracht, indien: 

- als team terugtrekken uit de competitie: volledige waarborg. Tevens vervallen dan alle 

rechten die dit team ten aanzien van klasse indeling had verworven. 

- als team wijzigen van speellokaal tijdens de competitie: € 15,- 

- als team van thuisspeeldag willen veranderen, per verandering: € 25,- 
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Artikel 05.06.  Schulden na opheffing 

 

 - Indien een team na opheffing nog schulden heeft bij de WPB, dan heeft de WPB het 

recht om deze schulden te verhalen op de op het moment van opheffing ingeschreven 

leden van dat team, welke leden hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de volledige schuld. 

Tevens is de WPB gerechtigd de bijkomende administratie- en incassokosten te 

verhalen. 

  

 

Artikel 05.07.  Algemeen 

 

- Iemand die het bestuur van de WPB of personen uit het bestuur in diskrediet brengt, of 

verbaal dan wel non-verbaal beledigd of bedreigd, kan, na gehoord te zijn door de 

geschillen commissie, geschorst worden voor deelname aan alle activiteiten van de 

WPB. Deze schorsing kan zowel een voorwaardelijke als een onvoorwaardelijke 

schorsing zijn. 

- Het meedoen aan de competitie of aan de individuele toernooien van de WPB is geheel 

voor eigen risico en de WPB draagt geen verantwoording voor het verlies of diefstal van 

uw persoonlijke eigendommen. 

 

 

HOOFDSTUK 6. DIENSTEN 

 

 

Artikel 06.01.  Wedstrijdmappen 

 

Een maal per seizoen ontvangt iedere team, kosteloos, een wedstrijdmap. In deze map zitten 

voldoende wedstrijdformulieren om het hele competitie seizoen te spelen. Deze formulieren 

zijn ook te bestellen bij het secretariaat. De kosten voor deze dienst worden doorberekend aan 

het team inclusief eventuele verzendkosten. 

 

 

Artikel 06.02.  Huishoudelijk reglement 

 

Het huishoudelijke reglement (HHR) is in te zien op de site. Indien een team wenst te 

beschikken over een exemplaar van het HHR van de WPB dan kunnen die worden besteld via 

het secretariaat. De kosten voor deze dienst worden doorberekend aan het team inclusief 

eventuele verzendkosten. 

 

 

Artikel 06.03.  Aanvraag van diensten 

 

Indien men gebruik wenst te maken van een van de aangeboden diensten, dan kan U contact 

opnemen met het secretariaat omtrent informatie betreffende kosten etc. 

 

 

Artikel 06.04.  Uitslagendienst 

 

De uitslagen van de diverse speelweken kunnen op de volgende manieren worden opgevraagd: 

- Internet op de site 

 

 

Artikel 06.05.  Informatievoorziening 

 

Mededelingen van de organisatie worden bekend gemaakt via de website en via een mailing 

naar de teamcaptains. Het is de eigen verantwoordelijkheid van het team om op de hoogte te 

zijn van de hierop vermelde veranderingen en besluiten van de organisatie. 
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Heeft een team en haar leden geen toegang tot het internet, dan kunnen zij tegen een 

vergoeding van €15,- per speler per seizoen de nieuwsbrieven per post ontvangen. Zij dienen 

dit voor aanvang van het seizoen schriftelijk aan te vragen bij de secretaris en het bedrag voor 

de start van het seizoen over te maken o.v.v. “nieuwsbrief WPB” en de naam en adres van 

toezending. 

 

 

HOOFDSTUK 7. BIJZONDERE REGELS EN OMSTANDIGHEDEN 

 

 

Artikel  07.01. Toegang lokaliteit waar de wedstrijd moet worden gespeeld 

 

01. Toegang 

Iedere team moet ervoor zorgen dat aan een team/speler toegang tot het speellokaal wordt 

verleend en dient ervoor te zorgen dat het team/speler onder normale omstandigheden 

zijn/haar wedstrijden kan spelen. 

 

02. Wettelijk café verbod 

Indien een speler wettelijk café verbod heeft, dan dient het team, via de kastelein, van het 

thuislokaal een kopie van het wettelijke café verbod op te sturen naar de WPB. Vóór de te 

spelen wedstrijd! 

De wedstrijd waarop dit wettelijke café verbod betrekking heeft, zal op een neutrale 

poolbiljarttafel worden afgewerkt. De DB beslist welke lokaliteit hiervoor wordt gekozen. 

 

 

HOOFDSTUK 8. ALGEMENE BEPALINGEN 

 

 

Artikel 08.01.  Bestuur 

 

Een team dan wel een speler is te allen tijden verplicht in geval van een conflict, hetzij met het 

bestuur, hetzij met een ander team of speler, de volledige rechtsgang volgens het 

huishoudelijke reglement te doorlopen. 

In alle gevallen waarin het huishoudelijke reglement niet voorziet beslist het bestuur van de 

WPB met in achtneming van haar bevoegdheden. (zie statuten WPB). 
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2. COMPETITIE REGLEMENT 
 

 

HOOFDSTUK 1. INSCHRIJFFORMULIEREN 
 

 

Artikel 01.01.  Inschrijfformulier voor teams 

 

Indien een team zich wil aanmelden voor deelname aan de competitie van de WPB dan dient 

uiterlijk voor de laatste vrijdag van de maand augustus, van het betreffende jaar, een 

inschrijfformulier voor teams ingediend te worden. 

Op dit inschrijfformulier voor teams dienen te worden ingevuld: 

- de naam van het team; 

- het totale aantal spelers dat het team opgeeft; 

- de speeldag waarop het betreffende team de thuiswedstrijden afwerkt; 

- de personalia gegevens van deze spelers; 

- betreft het hier een mannelijke of vrouwelijke deelnemer; 

- eventuele overige spelers, eveneens met personalia gegevens, man of vrouw; 

- of spelers in een andere poolbond ingeschreven zijn. 

 

 

HOOFDSTUK 2. COMPETITIE - INDELING 

 

 

Artikel 02.01.  Opbouw 

 

De competities worden onderverdeeld in een aantal divisies, naar gelang het aantal 

aanmeldingen en indelingen. Een divisie bestaat uit maximaal 14 teams.  

De competitie bestaat uit 2 team competities 

 

8-Ball 

-  Deze competitie loopt het gehele seizoen en de punten die men hierbij haalt zorgen 

opgeteld voor een eindklassering voor de promotie/degradatie regeling. 

-  Ieder team speelt in principe 1x thuis en 1x uit tegen iedere tegenstander in de 

divisie. Hiervan kan worden afgeweken indien de competitie hierom vraagt ( bijv. bij 

te weinig teams). 

- Er worden 8 individuele wedstrijden 8-ball gespeeld BO 3, en 1 koppelwedstrijd 8-ball 

waar de racelengte bepaald wordt door de bezoekers (BO 3 of BO 5) 

 

The Cup 

- Deze competitie loopt gelijk aan het 8-ball seizoen. 

- Deelname is niet verplicht, men kan zich uitschrijven aan het begin van het seizoen. 

- Afhankelijk van het aantal teams in de gehele competitie zal er een speelschema 

opgesteld worden met de beschikbare speeldatums. Dit kan een poule systeem zijn 

of een knock out systeem. 

- In de knock out bepaald de loting bepaald welk team thuis speelt, m.u.v. indien het 

gaat over twee teams uit verschillende divisies, dan heeft het team uit de laagste 

divisie het thuisvoordeel. 

- In de poule systeem bepaald de loting welk team thuis speelt.  
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- De twee laatst overgebleven teams spelen de finale op de feestavond. De locatie 

wordt bepaald op de algemene vergadering. 

- de volgende wedstrijden worden gespeeld4x 8-ball, 4x 9-ball en 2 koppel wedstrijden 

 

Artikel 02.02.  Indeling 

 

Voor elk competitiejaar worden de divisies door het bestuur ingedeeld. Dit met in acht name 

van de indeling van het voorafgaande jaar en de promotie - degradatie regeling. 

 

 

01. Aantal teams per divisie 

Iedere divisie bestaat in beginsel uit maximaal 14 teams, maar het bestuur heeft het recht 

hiervan af te wijken indien de situatie dit vraagt. 

 

02. Opvullen van opengevallen plaatsen in een divisie 

Indien er, voor aanvang van het competitieseizoen, door het wegvallen van teams, door b.v. 

opheffing van teams, plaatsen in een divisie vrijkomen dan heeft het bestuur het recht om 

deze plaatsen op te vullen met teams die het bestuur capabel acht om deze plaats in te 

nemen. 

Verder kunnen teams op het inschrijfformulier voor teams wensen omtrent de indeling 

aangeven. Indien aan deze wensen, op een verantwoorde basis, gevolg kan worden 

gegeven, dan zal hiermee rekening gehouden worden. 

 

 

Artikel 02.03.  Promotie & degradatie regeling 

 

Het promoveren/ degraderen geschiedt volgens de regels beschreven in het algemene 

reglement artikel 02.03. 

 

 

Artikel 02.04.  Promotie & degradatie regeling bij een gelijke stand 

 

Bij een gelijke stand (in punten) in de competitie, wordt er gekeken naar het aantal 

winstwedstrijden. Diegene met de meeste winstwedstrijden zal boven de andere staan en is 

dus altijd in het voordeel. Indien meerdere teams gelijk eindigen dan zal/zullen er 

beslissingswedstrijd(en) gespeeld worden. Deze wedstrijd wordt op neutraal terrein 

gespeeld. Individuele wedstrijden tellen niet mee voor de individuele TOP 10. 

  

HOOFDSTUK 3. HET TEAM 

 

 

Artikel 03.01.  Aantal spelers 

 

01.  Volledige competitie: 

Een team bestaat uit minimaal 4 spelers en max 12 spelers die allen lid zijn van de WPB 

voor dat betreffende seizoen. 

 

 

Artikel 03.02  Captains 

 



 

Weerter Poolbiljart Bond – Huishoudelijk Regelement P 11 / 26 
Versie 23-09-2018   

01. Bij de inschrijving wordt aangegeven wie de teamcaptain is. Contacten 

tussen het dagelijks bestuur en het team verlopen via de teamcaptain. Een 

teamcaptain moet daarom te allen tijden telefonisch en/of per e-mail 

bereikbaar zijn. De teamcaptain moet bij zijn/haar afwezigheid of 

onbereikbaarheid aan het dagelijks bestuur een telefoonnummer e e-

mailadres opgeven van een plaatsvervangende teamcaptain (bij voorkeur een 

teamlid). 

02. De teamcaptain draagt de verantwoordelijkheid voor het team, de 

informatievoorziening over de te spelen wedstrijden, de wedstrijdformulieren 

en de financiële verplichting die het team aangaat, zowel het inschrijfgeld 

van de teamcompetitie als aan het team opgelegde sancties. 

03. Indien de teamcaptain tijdens een wedstrijd niet aanwezig is, dient voor 

aanvang van de wedstrijd een plaatsvervangend teamcaptain aan de 

tegenstander kenbaar gemaakt te worden. 

04. Wanneer een team van captain wisselt verhuizen alle verantwoordelijkheden 

en verplichtingen mee naar de nieuwe teamcaptain zodra deze captainwissel 

bekend gemaakt is bij het wedstrijdsecretariaat. 

Beide teamcaptains zijn verantwoordelijk voor een soepel verloop van de wedstrijd. 

 

 

Artikel 03.04.  Invalbeurten in een ander team 

 

Een team heeft het recht om, indien nodig, een speler uit hetzelfde speellokaal en 
een lagere divisie op te stellen bij een competitiewedstrijd. Dit recht is niet van 

toepassing bij de finale wedstrijden, promotiewedstrijden, degradatiewedstrijden, 

testwedstrijden, .... 

 
Het is voor een speler toegestaan om max 3 wedstrijden per seizoen bij een team uit 

hetzelfde lokaal en uit een hogere divisie in te vallen. 

 

Artikel 03.05.  Controle ongerechtigde spelers 

 

Het DB controleert de wedstrijdformulieren op ongerechtigde spelers. Indien de speler niet 

speelgerechtigd is zullen er sancties worden opgelegd. ( Zie Algemeen Reglement Hoofdstuk 

5 ). 

 

 

Artikel 03.06.  Terugtrekken team 

 

Indien een team zich terugtrekt uit de competitie, dan worden alle wedstrijduitslagen van 

het desbetreffende team uit de stand verwijderd. In overige gevallen besluit het bestuur. 

Tevens verliest het betreffende team zijn licentie voor de divisie en zal indien met in het 

volgend seizoen weer wilt starten 2 divisies lager opgepikt worden. 

 

 

 

HOOFDSTUK 4. DE SPEELDAG 
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Artikel 04.01.  De thuisspeeldag 

 

Ieder team bepaalt zelf de speeldag waarop een team haar thuiswedstrijden wil afwerken. 

Er kan gekozen worden van maandag t/m vrijdag. De thuisspeeldag wordt aan het begin 

van de competitie vastgelegd en kan uitsluitend worden gewijzigd na schriftelijke 

toestemming van het bestuur en na betaling van €25,- aan administratie kosten.  

 

01. Vrijdag als thuisspeeldag 

De vrijdag als thuisspeeldag wordt enkel aanvaart wanneer dit om horeca-redenen 

aangevraagd moet worden. Tevens moeten de wedstrijden in normale omstandigheden 

gespeeld kunnen worden (ruimte rond de tafel, muziekvolume,...). 

 

02. De uitspeeldag 

Bij uitwedstrijden dient men zich aan te passen aan de thuisspeeldag van de tegenstander. 

 

 

      

HOOFDSTUK 5. KLEDING 

 

 

Artikel 05.01.  Kledingvoorschrift 

 

Tijdens de competitiewedstrijden geldt voor alle divisies geen dresscode, echter is het zeer 

gewenst om in teamkleding te spelen. 
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HOOFDSTUK 6. DE WEDSTRIJD 

 

 

Artikel 06.01.  Aanvangstijdstip 

 

01. Het aanvangsuur is in principe om 19.30 uur maar dient voor 20.00 uur te beginnen. 

Is een team om 20.00 uur niet aanwezig dan heeft dit team de wedstrijd 

reglementair met 9-0 verloren. Er moeten minstens drie spelers aanwezig zijn om 

volledig te zijn. De vierde speler (en eventueel de vijfde en zesde speler) kunnen hun 

aanwezigheid uitstellen tem 22.00 uur. 

02. Indien teams in onderling overleg vooraf besluiten om het aanvangstijdstip te 

vervroegen/verlaten dan is dit toegestaan. 

 

 

Artikel 06.02.  Tegenstander niet aanwezig 

 

Indien een team om 19.45 uur niet aanwezig is, dan dient de captain van het thuisspelende 

team eerst contact op te nemen met de teamcaptain van de tegenpartij om te vragen of het 

betreffende team onderweg is. Indien dit het geval is, dient men te wachten tot 20.00 uur. 

Indien de tegenstander dan nog niet aanwezig is staat het thuisteam met 2 winstpartij voor. 

Indien de tegenstander om 20.30 uur nog steeds niet aanwezig is, mag de wedstrijd worden 

geclaimd en dient dit gemeld te worden bij de DB. Er moeten minstens drie spelers 

aanwezig zijn om volledig te zijn 

 

 

Artikel 06.03.  Wat te doen bij te weinig spelers 

 

Vanaf heden is het ook toegestaan om de wedstrijd met 2 personen te spelen met in 

achtneming van 4 verlies partijen. Is een team aanwezig met twee spelers om 20.00 uur en 

zal er nog minstens 1 speler aanwezig zijn voor 22.00 uur kan de wedstrijd reglementair 

gespeeld worden maar dan zijn er 2 individuele partijen verloren, ook al zouden er 4 of 

meer spelers aanwezig voor 22.00 uur. Mocht om 22.00 uur niet minstens drie spelers 

aanwezig mag de volledige wedstrijd geclaimd worden. Vroeger weg speel je als eerste of 

tweede en als je later komt als derde of vierde 

 

Artikel 06.04.  Het invullen van het wedstrijdformulier 

 

Voor aanvang van de wedstrijd wordt het wedstrijdformulier door de teamcaptain van het 

thuisspelende team ingevuld. Hij vult eveneens de opstelling van zijn team in. Indien alle 

gegevens zijn ingevuld, dan dient de teamcaptain van het uitspelende team de opstelling 

van zijn team bekend te maken. Hij doet dit door het speelschema dubbel te vouwen en 

blind in te vullen. Indien het wedstrijdformulier volledig is ingevuld en uitgewisseld door 

beide teams, dan kan de opstelling door geen van beide teams meer veranderd worden. 

Gebeurt dit toch dan volgen er sancties. ( Zie Algemeen Reglement Hoofdstuk 5) 

 

01. Later arriveren van spelers  

Indien spelers later komen dan is de captain verplicht de tegenstander hiervan in kennis te 

stellen. De betreffende speler mag op elke plaats op het wedstrijdformulier ingevuld worden. 

Om lange wachttijden te voorkomen worden de overige wedstrijden gewoon gespeeld. De 
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speler die later komt dient echter uiterlijk om 22.00 uur aanwezig te zijn. Is dit niet het 

geval dan zijn die betreffende partij verloren, of kan deze speler niet meer gebruikt worden 

als reserve speler. 

 

02. Overmacht 

Indien een wedstrijd niet gespeeld of tijdig verzet kon worden door overmacht wordt deze 

wedstrijd zo snel mogelijk ingehaald. 

Onder overmacht wordt verstaan: 

Onder overmacht verstaan wij de begrippen zoals omschreven in het Burgerlijk Wetboek 

(BW). Hieronder verstaan wij bijvoorbeeld uitzonderlijke weersomstandigheden, waardoor 

het niet verantwoord is om zich in het verkeer te begeven; directe aangelegenheden met 

betrekking tot gezondheid van leden en of naasten van leden; daarnaast aantoonbare 

zaken, zoals auto pech of ongevallen 

Onder overmacht wordt niet verstaan een plotselinge “griep”, overwerken, etc. 

 

In alle overige gevallen besluit het bestuur, rekening houdend met de definities zoals 

beschreven in het BW. 

 

 

Artikel 06.05.  Puntentelling per wedstrijd 

 

01.  8-ball competitie 

- Indien een team de wedstrijd winnend afsluit dan ontvangt dat team per gewonnen 

partij 1 punt. 

- Indien een team de wedstrijd verliest dan ontvangt dat team per gewonnen partij 1 

punt. 

- Er worden in totaal 9 partijen gespeeld dus er zijn in totaal 9 punten te winnen. 

 

02.  The Cup 

- indien een team de wedstrijd winnend afsluit dan ontvangt dat team per gewonnen 

partij 1 punt. 

- indien een team de wedstrijd verliest dan ontvangt dat team per gewonnen partij 1 

punt. 

-  Er worden in totaal 10 partijen gespeeld dus er zijn in totaal 10 punten te winnen. 

 

 

Artikel 06.06.  Onenigheden tijdens de wedstrijd 

 

Indien er onenigheid is omtrent spelregels dan dient het betreffende frame meteen 

stilgelegd te worden. De betreffende teamcaptain neemt onmiddellijk contact op met het 

DB. De teamcaptain van het andere team dient altijd volle medewerking te verlenen en mag 

dus NIET weigeren om de DB telefonisch te bereiken. 

 

De uitspraak van de DB is bindend en dient opgevolgd te worden. 

 

Er wordt gespeeld volgens de poolspelregels van de WPA deze spelregels zijn ook na te 

lezen op de site  

 

Artikel 06.07.  Ondertekening van het wedstrijdformulier 
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Na de betreffende wedstrijd dienen beide teamcaptains het wedstrijdformulier te 

ondertekenen. Als het wedstrijdformulier niet door beide teamleiders is ondertekend, dan is 

de uitslag niet bindend. De DB zal na overleg met beide partijen een bindende uitslag 

invullen 

 

Artikel 06.08.  Doorgeven van de uitslag 

 

Alle uitslagen dienen na de gespeelde wedstrijd bekend te zijn bij de DB. De uitslag moet 

door beide teams doorgegeven worden. 

 

Het thuisspelende team moet de uitslag binnen 24 uur telefonisch of op de site plaatsen of 

per sms, email of fax doorgeven aan de DB.  

 

Het uitspelende team moet het wedstrijdformulier binnen 1 week opsturen naar het DB. Als 

het niet akkoord is zij kunnen 

-    het wedstrijdformulier per e-mail naar info@weerterpoolbiljartbond.nl versturen. 

- het wedstrijdformulier per fax naar  het secretariaat versturen. 

- het wedstrijdformulier per post naar het secretariaat versturen. 

 

 

 

Artikel 06.09.  Protest 

 

Protesten tegen de gang van zaken tijdens een wedstrijd zijn in principe niet mogelijk. 

Indien de DB niet bereikt kan worden, dan is de beslissing van de op dat moment leidende 

scheidsrechter bindend, indien uiteraard de geldende regels in acht worden genomen. De 

teamcaptain kan eventueel het probleem waar het om gaat kort omschrijven onder 

opmerkingen.  

 

Als de wedstrijd gespeeld is, dient de teamcaptain die het oneens is met het besluit van de 

scheidsrechter, een brief/email naar het WPB bestuur te sturen waarin kort en duidelijk 

wordt uitgelegd wat er is gebeurd. 

 

Protesten achteraf worden alleen dan behandeld indien is gebleken dat U getracht heeft de 

DB te bereiken.  

 

Indien er niet tot een bevredigend resultaat voor beide partijen gekomen kan worden. Zal 

de geschillen commissie in uiterste gevallen een beslissing nemen. 

 

 

Artikel 06.10.  Scheidsrechters 

 

Van de scheidsrechters wordt verwacht dat zij eerlijk en objectief een wedstrijd leiden.  

 

 

Artikel 06.11.  Het verzetten van wedstrijden 

 

Wedstrijden worden in principe gespeeld op de datum voorzien in het officiële speelschema. 

Het is toegestaan om wedstrijden vervroegd te spelen als de twee ploegen het hier over 

eens zijn. Dit moet wel minimaal 24 uur voor aanvang van de wedstrijd gemeld worden aan 

de DB. Moet een wedstrijd om een of andere reden worden uitgesteld, dan moet de 
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teamcaptain dit minimaal 24 uur voor aanvang melden bij de captain van de tegenpartij en 

bij de wedstrijdsecretaris. De captain van de thuisspelende ploeg moet daarna maar binnen 

één week de captain van de uitspelende ploeg en de DB een voorstel doen van 3 data 

verspreid over 4 speelweken na de oorspronkelijke speelweek. Is dit voorstel niet uiterlijk 

zondagavond 20.00 uur in de speelweek na de oorspronkelijke speelweek dan betekent dit 

een boete voor de thuisploeg van € 12,50 die binnen 14 dagen betaald dient te zijn. 

Hetzelfde geldt ook voor de uitspelende ploeg indien ook zij niet schriftelijk reageren. Indien 

na 4 speelweken de wedstrijd niet is  

gespeeld dan betekent dit een 9-0 overwinning voor de ploeg die wél kon spelen op de 

oorspronkelijke  

kalenderdatum. 

Een team mag per seizoen in totaal maximaal 4 competitiewedstrijden verzetten. Gaat een 

team een vijfde wedstrijd verzetten dan wordt het team uit de competitie gezet. In het 

geval van overmacht kan het DB besluiten om een uitzondering toe te laten. 

 

Artikel 06.12.  Andere bond spelers 

 

01. Van heden is er geen maximum van spelers uit andere bonden. 

 

 

Artikel 06.13.  Algemeen 

 

01. Verblijf rond biljarttafel 

- Zodra de tos (lag) gaat beginnen, is het verblijf rond het biljart, voor iedereen 

verboden. 

 Als een speler niet aan de beurt is, dan dient op een speciaal daarvoor gereserveerde 

zitplaats, plaats te nemen. Deze zitplaats dient zodanig te zijn dat de betreffende 

speler geen overleg kan plegen met zijn team genoten. 

 

02. Advies geven aan spelers 

- Het luid en duidelijk advies geven aan een speler is verboden. Gebeurt dit toch, dan 

is de tegenpartij verplicht de betreffende persoon een waarschuwing te geven. Ieder 

volgend vergrijp houdt automatisch een foul in. 

 

03. Wisselen van speellokaal tijdens seizoen 

Indien een team tijdens een lopend seizoen van lokaal wenst te wisselen, dan is dit 

mogelijk indien: 

- Alle spelers van dat team meegaan naar het nieuwe lokaal. ( De WPB toetst dit aan 

de hand van de wedstrijdformulieren. Hieruit moet duidelijk blijken dat het om 

dezelfde spelers gaat ) 

- De teamnaam ongewijzigd blijft. 

- De wijziging is pas van kracht zodra de teamcaptain een schriftelijke bevestiging 

heeft gehad van de DB en de administratiekosten van €15,- heeft voldaan. 

 

04. Invullen van open plaatsen in divisies 

Wanneer er door een fusie van twee teams of niet meer deelnemen van een team, plaatsen 

openvallen in een divisie, dan heeft het DB van de WPB het recht deze plaats op te vullen 

met een of meerdere teams die gezien haar kwaliteiten geschikt is om voor deze plaats(en) 

in aanmerking te komen. 
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05. Onoplosbare problemen team 

Wanneer in een team onoplosbare problemen zijn ontstaan, waardoor het team uit elkaar 

valt in twee partijen, waarvan de ene partij naar een andere lokaliteit gaat, dan zal de WPB 

de volgende regel hanteren: 

 

Dat gedeelte van het team dat bestaat uit 2/3 van het oude team zal de rechten van de 

team behouden. (Toetsing zal plaatsvinden aan de hand van de op dat moment voorhanden 

zijnde ledenlijst bij het secretariaat.) Hier wordt dan beoordeeld naar alle opgegeven leden, 

of men nu wel of geen bindende wedstrijden heeft gespeeld, van dat moment.) Is er geen 

2/3 meerderheid dan beslist het dagelijkse bestuur wat er gaat gebeuren. 

 

06. Onsportief gedrag 

Spelers die zich tijdens poolactiviteiten schuldig maken aan onsportief gedrag kunnen 

worden uitgesloten van verdere deelname van activiteiten binnen de WPB. Onsportief 

gedragende teams kunnen wedstrijdpunten in mindering gebracht krijgen, die bij herhaling 

kunnen oplopen tot diskwalificatie van het team. 
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3.  TOERNOOI REGLEMENT 
 

 

HOOFDSTUK 1. OPGAVE EN DEELNAME 

 

 

Artikel 01.01.  Toernooien 

  

De WPB organiseert, indien het bestuur hiertoe besluit, zelf jaarlijks evenementen voor 

individuele spelers.  

 

Artikel 01.02.  Wedstrijdleiding 

 

Bij de toernooien wordt de wedstrijdleiding door of namens de WPB verzorgd. 

 

 

HOOFDSTUK 2. REGLEMENTEN 

 

 

Artikel 02.01.  Spelregels 

 

01. Toernooien 

Er wordt gespeeld volgens de officiële reglementen van de WPA (zie ook 6. Spelregels). 

 

 

Artikel 02.02.  Toernooi reglementen 

 

De toernooi reglementen kunnen gewijzigd c.q. aangepast worden door de organisatie. 

 

01. Inschrijven toernooien 

Inschrijven is mogelijk via: 

- telefonisch bij de toernooileiding, het nummer is te vinden op de website. 

- op andere wijze zoals bekend gemaakt voor de start van het toernooi. 

-  De inschrijving moet vrijdags om 18.00u voor aanvang van het toernooi binnen zijn.  

 

02. Loting toernooien 

Nadat de loting is verricht, is het dan ontstane toernooischema bindend en kan niet meer 

veranderd worden. 

 

 

03. Afmelden 

Afmelden is mogelijk tot uiterlijk twee uur voor aanvang van het toernooi. Indien men te 

laat de afmelding doorgeeft is men het inschrijfgeld alsnog verschuldigd. De WPB houdt de 

deelnemer verantwoordelijk voor het betalen van de factuur. 

 

04.   Verdere verloop toernooien 

Iedere speler is zelf verantwoordelijk voor zijn aanwezigheid op de juiste datum en tijdstip 

gedurende het verdere verloop van de toernooien. Indien men deze regel overtreedt, dan 

dient men de consequenties te aanvaarden.  

 

05. Te laat aanwezig 
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Indien men op het tijdstip waarop men aanwezig had moeten zijn, niet aanwezig is, dan 

worden door de organisatie de vooraf bekend gemaakte sancties toegepast (uitsluiting 

toernooi, frameverlies e.d. ) 

 

 

Artikel 02.03.  Inschrijfgeld 

 

01. Toernooien  

De hoogte van het inschrijfgeld per deelnemer wordt kenbaar gemaakt voor aanvang van 

het nieuwe  seizoen. 

 

 

Artikel 02.04.  Speelmodus 

 

01.  Toernooien 

Op de toernooien wordt in principe gespeeld met een best of systeem. De toernooileider 

bepaald aan de hand van het aantal deelnemers over welke afstand een best of per ronde 

gespeeld wordt. Hij maakt dit wel voor aanvang van het toernooi bekend ( onder meer door 

vermelding op de wedstrijdschema’s). 

 

 

Artikel 02.05.  Prijzenpot 

 

01. Toernooien 

De prijzenpot per toernooi wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. 

 

 

 

 

HOOFDSTUK 3. BIJZONDERE REGLEMENTEN 

 

 

Artikel 03.01.  Toernooi 

 

01.  Toernooien 

Er zijn de volgende bijzondere reglementen opgesteld om een zo soepel en zo eerlijk 

mogelijk verloop van de toernooien te garanderen. 

 

 

Artikel 03.02.  Algemeen 

 

01.  Toernooien 

Het evenement wordt zonder scheidsrechters afgewerkt.  

Indien er zich situaties voordoen waarbij men problemen verwacht dient men vooraf de 

toernooileiding erbij te roepen. 

Indien er zaken gebeuren tijdens de wedstrijd waar een van beide spelers het niet mee eens 

is, dan dient de betreffende speler de wedstrijd onmiddellijk stil te leggen en het probleem 

voor te leggen aan de op dat moment zittende wedstrijdleider. (Zijn / haar uitspraak is 

bindend) 
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Artikel 03.03.  Bingelkes Cup 

01. Het koppel wordt gespeeld door 2 spelers van dezelfde vereniging, niet perse 

dezelfde team. 

02. het koppel wordt gespeeld met stootwissel; dat wil zeggen dat per stoot (en dus niet 

per beurt) wordt gewisseld; eenzelfde speler is dus nooit twee keer achter elkaar aan 

stoot. Ter verduidelijking: Als spelers A van koppel X heeft gespeeld, is de volgende 

stoot (eventueel nadat het andere koppel heeft gespeeld) voor speler B van koppel 

X. Men speelt dus om en om. De break wordt ook gezien als een stoot 

 

 

Artikel 03.04.  4 jaargetijen toernooi 

 

Voor de 4 jarengetijen toernooi gelden aan aantal aanvullende bepalingen, te weten: 

01. het koppel wordt gespeeld door 2 spelers; deze spelers behoeven geen lid te zijn van 

een en dezelfde team van de WPB. De spelers dienen wel lid te zijn van de WPB. 

02. het koppel wordt gespeeld met stootwissel; dat wil zeggen dat per stoot (en dus niet 

per beurt) wordt gewisseld; eenzelfde speler is dus nooit twee keer achter elkaar aan 

stoot. Ter verduidelijking: Als spelers A van koppel X heeft gespeeld, is de volgende 

stoot (eventueel nadat het andere koppel heeft gespeeld) voor speler B van koppel 

X. Men speelt dus om en om. 
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4.  TAAKOMSCHRIJVING BESTUUR 
 

 

1. Voorzitter 

 

De taak van de voorzitter is het coördineren van de werkzaamheden van het bestuur. Hij 

roept de bestuursvergaderingen bijeen, leidt deze en heeft het recht discussies te sluiten. 

Hij ondertekent, indien gewenst, uitgaande stukken, samen met de secretaris worden door 

de voorzitter de notulen van elke vergadering vastgesteld en ondertekend. Tevens opent de 

voorzitter de toernooien door middel van een welkomstwoord. 

 

2.  Secretaris 

 

De secretaris verzorgt de correspondentie in de vorm van nieuwsbrieven en inhoudelijke 

tekst website, houdt het archief bij, waaronder de ledenadministratie, notuleert alle 

bestuurs- en ledenvergaderingen en zorgt voor de bekendmaking van de besluiten. Tevens 

verzorgt hij het jaarverslag en leest dit samen met de notulen van de vorige jaarvergadering 

voor, of publiceert dit voordien in de nieuwsbrieven en op de website.  

 

3.  Penningmeester 

 

De penningmeester verzorgt het financiële verslag van het afgelopen jaar en stelt in 

samenwerking met het bestuur en commissies een begroting op voor het komende jaar, die 

ter goedkeuring wordt voorgelegd bij de algemene ledenvergadering. 

 

4. Ere leden 

 

De WPB kan onderscheidingen toekennen in name van Ere Lid. Dit als erkenning voor de 

inzet van verenigingsvrijwilligers met een lange staat van dienst. Ere leden zijn altijd 

uitgenodigd om de activiteiten van de WPB. De DB kan een persoon voordragen op de 

algemene vergadering, waarna een stemming gebeurt. 

 

5. Teamcaptains 

 

Contacten tussen het dagelijks bestuur en het team verlopen via de teamcaptain. Een 

teamcaptain moet daarom te allen tijden telefonisch en/of per e-mail bereikbaar zijn. De 

teamcaptain moet bij zijn/haar afwezigheid of onbereikbaarheid aan het dagelijks bestuur 

een telefoonnummer e e-mailadres opgeven van een plaatsvervangende teamcaptain (bij 

voorkeur een teamlid). 

De teamcaptain draagt de verantwoordelijkheid voor het team, de informatievoorziening 

over de te spelen wedstrijden, de wedstrijdformulieren en de financiële verplichting die het 

team aangaat, zowel het inschrijfgeld van de team-competitie als aan het team opgelegde 

sancties. 

Indien de teamcaptain tijdens een wedstrijd niet aanwezig is, dient voor aanvang van de 

wedstrijd een plaatsvervangend teamcaptain aan de tegenstander kenbaar gemaakt te 

worden. 
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Wanneer een team van captain wisselt verhuizen alle verantwoordelijkheden en 

verplichtingen mee naar de nieuwe teamcaptain zodra deze captainwissel bekend gemaakt 

is bij het wedstrijdsecretariaat. 

De teamcaptain is verantwoordelijk voor het aanmelden van nieuwe spelers bij de DB. 

 

6.  Wedstrijdleiding 

 

De wedstrijdleiding is verantwoordelijk voor het organiseren van toernooien. Prijzengeld 

aanvragen bij penningmeester. De eventueel gemaakte onkosten te declareren tot een 

vooraf goedgekeurd bedrag. 

De inschrijvingen en uitslagen door te geven aan het bestuur. 

Tijdens de toernooien dient de wedstrijdleiding aanwezig te zijn om alles in goede banen te 

laten leiden. 

Bij het niet aanwezig zijn van het bestuur is de wedstrijdleiding bevoegd de benodigde 

maatregelen te treffen om het toernooi in goede banen te leiden. 

De wedstrijdleiding zorgt tevens voor het nakomen van de huishoudelijke reglementen 

tijdens de evenementen. Tijdens de competitie is de wedstrijdleiding het aanspreekpunt 

voor technische vragen. 

 

7.  Geschillencommissie 

 

Geschillencommissie wordt in werking gesteld bij: 

Geschillen tussen leden onderling 

Geschillen tussen teams 

Geschillen tussen bestuur en leden 

Geschillen tussen bestuur en teams 

De geschillencommissie bestaat uit minstens 3 personen die niet betrokken zijn in het 

geschil. 

 

8.  Kascommissie 

 

Zorgt voor een jaarlijkse controle van de penningmeester. 

 

 

Note: de leden omschreven in punt 1 tem 3 behoren tot het dagelijks bestuur. Zij zorgen 

voor de dagelijks werking van de WPB. Hiervoor ontvangen zijn een jaarlijkse vergoeding 

van € 300. Dit bedrag kan jaarlijks gewijzigd worden op de algemene vergadering. 
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5.  KEURING REGLEMENT 
 

 

 

 

HOOFDSTUK 1. BENODIGDHEDEN 

 

 

Artikel 01.01.  De poolbiljarttafel 

 

Om deel te nemen aan de competities binnen de WPB is ieder merk poolbiljarttafel 

toegestaan mits deze voldoet aan de normen gesteld door de WPB.  

Deze normen zijn: 

 

 

Artikel 01.02.  Grootte van de poolbiljarttafel 

 

De grootte van de wedstrijdtafel is onbelangrijk in de WPB competitie 

 

Artikel 01.03.  Grootte van de Pockets 

 

- De hoek pockets dienen tussen 12 en 13 cm groot te zijn. 

- De midden pockets dienen tussen 13 en 14 cm groot te zijn. 

 

 

Artikel 01.04.  De bekleding van het biljart 

 

01. Het speelveld 

Het speelveld dient te worden voorzien van een kwalitatief goed en deugdelijk laken  

02. De banden 

De banden of te wel speelveld begrenzing dient met hetzelfde merk en soort laken bekleedt 

te worden als het speelveld. 

 

 

Artikel 01.05.  Speelballen 

 

Er moet met genummerde ( 1-15 ) ballen gespeeld worden. De zwarte bal dient nummer 8 

te dragen. De wedstrijdballen dienen een doorsnee te hebben van 57 mm. Het gebruik van 

een gestippelde cue bal (witte bal) is toegestaan. 

 

 

Artikel 01.06.  Markeringen 

 

Op het biljart dienen de volgende markeringen te worden aangebracht: 

- Het voetpunt, dit is het punt waarop de voorste bal in driehoek wordt geplaatst. 

- De koplijn, die het einde van het kopveld aangeeft. 

 

 

 

 

HOOFDSTUK 2. VERLICHTING 
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Artikel 02.01.  Algemeen 

 

Er dient een goede verlichting boven de speeltafel te zijn die gelijkmatig wordt verdeeld 

over het gehele speelveld, en die geen schaduw inval heeft. TL. buizen en alles wat daar op 

lijkt zijn toegestaan mits voldoende watt. Tevens mogen er geen kappen, omhulsels etc. om 

de lamp worden gehangen. 

 

 

Artikel 02.02.  Wattage 

 

De wattage van de gloeilampen in iedere lamp, of men nu twee of vier lampen boven het 

biljart plaatst, dient minimaal 100 Watt te zijn. Spaarlampen zijn toegestaan mits deze een 

vergelijkbare wattage, aangegeven in de beschrijving van de spaarlamp, van 100 Watt bij 

een gewone gloeilamp kunnen aantonen. 

 

 

Artikel 02.03.  Hoogte van de lampen t.o.v. het biljart 

 

De lampen dienen tussen 75 en 80 cm boven het speelvlak te worden geplaatst. 

 

 

Artikel 02.04.  De afstand tussen de lampen uitgaande van 2 lampen 

 

De WPB adviseert om een lamp aan te brengen, op de goede hoogte,  boven het voetpunt, 

en van daaruit 125 cm haaks naar het koppunt de tweede lamp te hangen. Uit ervaring is 

gebleken dat het licht op deze manier en op deze hoogte optimaal is. Normale afstand 

tussen de lampen moet zijn tussen de 115 en de 130 cm. 

 

HOOFDSTUK 3. RUIMTE OM HET BILJART 

 

 

Artikel 03.01. 

 

De ruimte tussen de wedstrijdtafel en de muren of pilaren dient zodanig te zijn, dat het spel 

hier geen overmatige hinder ondervindt. Of de ruimte rond het biljart voldoende is voor 

deelname aan de competitie binnen de WPB bepaald het Dagelijks Bestuur. 

 

HOOFDSTUK 4. HULPSTUKKEN 

 

 

De volgende hulpstukken dienen aanwezig te zijn: 

 

 

Artikel 04.01.  Driehoek 

 

In iedere lokaliteit waar competitie en/of andere officiële evenementen van de WPB worden 

gespeeld dient een houten of kunststof driehoek aanwezig te zijn die benodigd is voor het 

racken van de ballen. 
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Artikel 04.02.  Brugstuk / hulpstuk (oma) 

 

In iedere lokaliteit waar competitie en/of andere officiële evenementen van de WPB worden 

gespeeld, dient een brugstuk /hulpstuk (in het biljartjargon ook wel 'oma' genoemd), 

gemonteerd op een keu, aanwezig te zijn. 

Indien een speler gebruik wenst te maken van dit hulpstuk is men ten alle tijd verplicht de 

speler deze mogelijkheid te bieden. 

 

 

Artikel 04.03.  Korte keu 

 

Indien de ruimte rond het biljart zodanig is dat in extreme gevallen niet met een keu van 

normale lengte gespeeld kan worden, dan dient in deze lokaliteit een korte(re) keu aanwezig 

te zijn, om een fatsoenlijke stoot uit te kunnen voeren. 
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6.   SPELREGELS  
 

Voor uitgebreide spelregels verwijzen wij naar de site waar de volledige poolspelregels 

vermeldt staan van de WPA, deze regels gelden ook bij de WPB. Indien er situaties zijn 

waarin die regels niet voorzien beslist de wedstrijdleiding. 

 

In alle zaken waarin dit huishoudelijke reglement niet voorziet beslist het bestuur van de 

WPB.  

De WPB stelt zich niet aansprakelijk voor het verlies, vernieling of diefstal van eigendommen 

tijdens evenementen georganiseerd onder de naam van de WPB. 


