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Amai, het gaat vlug 

vandaag … 

Ik zal mij maar haasten 
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• VERONTSCHULDIGD: 

Frans Bastanie, Wim en Kenny De Smet 

 

• VERSLAG VORIGE VERGADERING: 

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd zonder enige opmerking. 

• ONTSLAG EN NIEUWE LEDEN: 

Status Quo, geen ontslagen maar ook geen nieuwe leden 

• HANDICAP: 

De handicap 2018 - 2019 kan vanaf vandaag van start gaan 

• SPORT: 

Er wordt even stilgestaan bij het overlijden van François die voor ons Gewest veel 

heeft betekend. 

De sportbestuurder zal de spelers tijdig verwittigen als hun speel lijst online staat bij 

KBBB Antwerpen. 

De voorronde voor vrijspel in klasse 7 (40 punten) en klasse 6 (55 punten) worden dit 

jaar op Gewestniveau gespeeld. 

De aanpassing van het acquitpunt dat thans 13,5 cm ipv 15 cm van de beneden acquit 

ligt. 

Er wordt nog even de aandacht gevestigd op de arbitrage. Zorg ervoor dat je present 

bent op jou arbitrage moment. Indien je alsnog verhindert bent, zorg JE ZELF voor 

vervanging. 

FINANCIËN: 

Penningmeester Jan Peeters zal in januarie 2019 meer info geven ivm de financiën 

van de club. Zoals het er nu uitziet zou het boekjaar afsluiten met een verlies van 

€ 1000 (een begroot verlies) 

Op de spaarrekening prijkt € 10.000. 
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• MATERIAAL EN BILJARTS: 

Er werden 5 sets driebandballen aangekocht waarvan 1 set voor de nieuwe ADL 

ploeg. 

Lokaalhouder Steve vraagt de leden om zorgvuldig met de nieuwe lakens op de 

biljarts om te springen. 

• WEBSITE: 

Voorzitter Willem De Smet zegt dat hij ondanks de zorg voor zijn moeder, hij er in 

geslaagd is om de arbitrage en de biljartbezetting op de website te zetten. 

Hij vraagt hulp van een van de leden om de website te onderhouden. 

Tom De Haes die het besturingssysteem JUMLA kent wil Willem helpen. 

• SOUPER: 

Er is gekozen voor de zelfde traiteur. 

Vorig jaar was het eten oké maar was de bedienning van het water en de wijn 

allesbehalve, de wijn was eveneens aan verbetering toe. 

In samenspraak met de traiteur zou dit nu opgelost zijn. 

Vergeet je niet tijdig in te schrijven. 

• RONDVRAAG: 

Emiel Celis vraag waarom dat Kenny De Smet en zijn broer Wim niet wat meer naar 

de clubavond komen. 

De voorzitter zegt dat er nog ander leden zijn die zich dinsdagavond wat meer 

moeten laten zien. 

Jan Plasmans laat weten dat er nog steeds oude driebandballen sets te koop zijn aan 

de gunstig prijs van € 10. 

Roger Van De Ven maakt de vergadering attent op de topwedstrijden die 

DRIEBANDCLUB DE LEUG 1 SOLANA, speelt in de 1e afdeling van NIDM. 

Op 26 september kan je Frédéric Caudron en Jean-Paul De Bruyn en hun 

teamgenoten van KBC DE GOEDE QUEUE, in Aartselaar komen bewonderen. 

Stephan Van Rumst 
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ADENDUM 

 

ENKELE ARTIKELS VAN DE ARBITRAGEREGLEMENTEN 

 

Artikel 8. WEDSTRIJDVERLOOP  

… 

3. Beproeven van het biljart 

 

a. De spelers mogen voor de officiële aanvang van de wedstrijd het biljart om beurt 

gedurende vijf minuten beproeven.   

b. Bij minnelijke schikking of bij toss wordt bepaald welke speler als eerste het biljart 

gedurende vijf minuten mag beproeven. 

c. Bij het ingaan van de laatste (5de minuut) waarschuwt de scheidsrechter de speler 

(dernière minute).  

d. Wanneer deze vijf minuten om zijn geeft de scheidsrechter de beurt aan de 

tegenstrever of beëindigt het beproeven van het biljart.  

 

4. Begin van de partij De partij begint wanneer de scheidsrechter de ballen plaatst 

voor het trekken naar de band. Vanaf dit ogenblik kan een speler de ballen niet meer 

aanraken, dan wel voor het stoten met de “procedé”.   

 

5. Trekken naar band (CEB3002) 

 

a. De scheidsrechter plaatst de twee witte ballen (of de witte en de gele) voor het 

trekken naar de band op de startlijn links en rechts van het onderste middenpunt, op 

ongeveer 20 cm van elke lange band. De rode bal wordt op zijn acquit geplaatst. 

(mouche haute)  

b. De speler, waarvan de terugkomende bal zonder gemaakte fout, het korst stil valt 

bij de onderste band (bande de départ) wint het trekken naar de band. De bal mag de 

onderste band raken en terug in het speelvlak komen. De speler welke het trekken 

naar de band wint beslist wie de partij begint, hijzelf of de tegenstrever. De speler 

welke de partij begint speelt met de volledig witte bal.De spelers behouden hun bal 

gedurende gans de partij.  
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c. De spelers stoten te gelijker tijd af naar de bovenste band. De twee ballen moeten 

in beweging zijn voor er een van de ballen de bovenste band raakt. Indien dit niet het 

geval is, wordt het trekken herhaald. De speler welke twee maal een herhaling 

veroorzaakt, verliest de keuze. Het trekken met dubbele afstand (twee maal de 

bovenband) is verboden.  

d. Wanneer de ballen in aanraking komen verliest de in fout zijnde speler (deze 

waarvan de bal zijn rechte lijn heeft verlaten) de keuze. 

e. Wanneer de twee ballen in aanraking komen zonder dat men kan bepalen welke 

speler in de fout ging of als de speelballen op gelijke afstand liggen zal de 

scheidsrechter opnieuw naar de band laten trekken. 

f. Wanneer de bal van een speler de rode bal of de lange band raakt verliest deze 

speler de keuze. Is dit het geval voor beide spelers wordt er opnieuw getrokken. 

g. De speler welke de partij begint met de totaal witte bal, behoudt deze voor gans 

duur van de partij, zelfs wanneer er opnieuw moet naar de band getrokken worden 

of er verlengingen zijn. 

6. Aanvangstand, speelbal 

 

a. De partij begint bij het trekken naar de band. Aanraken van een bal is verboden na 

het plaatsen van de ballen voor het trekken naar de band.   

 

7. Tijdens de wedstrijd  

a. De speler speelt altijd met zijn bal. Indien bij het opzetten van de ballen op het 

acquit, door de scheidsrechter een omwisseling van de ballen gebeurt, is de fout toch 

ten laste van de speler en niet van de scheidsrechter. 

b. De scheidsrechter geeft de beurt aan de tegenstrever wanneer alle ballen stil 

liggen.   

c. Indien na het missen van een punt of een fout, de speler met de hand een bal of 

meerdere ballen raakt (in beweging of stil liggend), zal de scheidsrechter de geraakte 

ballen zo kort mogelijk leggen waar zij normaliter zouden liggen. Idem, wanneer op 

elk ogenblik van de partij, het lopen of de positie van de ballen is veranderd door 

buitenstaande invloed. 

10. Uitspringende ballen (CEB3009) Wanneer één of meerdere ballen uit het biljart 

springen ( raken van de omlijsting of bovenste kader, (zelfs als zij terug op het 

speelvlak terug komen) zullen alle ballen op acquit gelegd worden en gaat de beurt 

over naar de tegenstrever.  
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Bij driebanden:  

 

a. Wanneer een of meerdere ballen uit het speelvlak springen zullen enkel deze 

ballen op acquit gelegd worden, als volgt: 

De rode bal op het bovenacquit speelbal 

De speelbal  op het onderste middenacquit 

De derde bal (tegenstrever) op op het centrale acquit of middenpunt  

 

Zie Schema F:  https://www.eurobillard.org/fileadmin/regelwerk/en/B8_eng.pdf 

 

b.  Indien het toegewezen acquit van de bal bezet is of bedekt, zal de bal de acquit 

innemen van de bal die op zijn ingenomen plaats ligt.  

c.  Indien de drie ballen uit het speeloppervlak springen, moeten zij geplaatst worden 

volgens punt a  en niet zoals voor de opgangstoot.  

d.  Wanneer de speelbal vast ligt op bal 2 of 3 of beiden, mag de speler verder spelen 

of, de scheidsrechter vragen de ballen op acquit te leggen identiek als de uit het 

biljart gesprongen ballen. 

11. Pauze tijdens de partij  

 

a. Indien een speler aan de scheidsrechter een pauze vraagt in de helft van de partij, 

zal deze toegestaan worden. Hij kan deze pauze echter vragen wanneer zijn 

tegenstrever een fout heeft gemaakt en hij zelf aan de beurt komt. Deze pauze is 

tevens geldig voor de tegenstrever welke op zijn beurt geen aanvraag meer kan doen.   

b. Bij sets kan een pauze gevraagd worden na de tweede (2) en de vierde (4) set.    

c. Een pauze kan niet gevraagd worden tijdens een reeks, noch voor de hervatting 

van een verlenging.   

d. De pauze zal niet langer duren dan 5 minuten. 

e. Bij uitzonderlijke omstandigheden (televisie) kan de directie van het tornooi, in 

samenspraak met de afgevaardigde van de CEB, anders beslissen.   
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Pauze met controle  

Onderbrekingen worden enkel toegelaten, op de plaats en in tijdsduur, voorzien door 

de reglementen. De scheidsrechter zal waken op de onderbreking en mag geen 

andere pauze toestaan op andere tijdstippen of verlengingen van onderbrekingen. 

15. Fouten 

 

a. Wanneer een speler niet precies aanwezig is bij het hernemen van de wedstrijd na 

een toegestane pauze, sanctioneert de scheidsrechter voor een te laat komen tot 3 

minuten “faute retard – avertissement”. Indien recidive of te laat komen van meer 

dan drie minuten, kondigt de scheidsrechter “interruption pour dépassement du 

temps” en eindigt de partij onafhankelijk van de situatie ten voordele van de 

tegenstrever. De onderbreking wordt vermeld op het matchblad.  

b. Wanneer een speler zonder toelating het biljart verlaat geldt het deel a. van dit 

deel van het artikel. 

c. Indien een speler niet precies aanwezig is bij het begin van de partij, zal de 

scheidsrechter voor een te laat komen tot drie minuten, de aankondiging “faute 

retard – avertissement” doen. Deze opmerking blijft een verwittiging gedurende de 

rest van de partij. Na een te laat komen van meer dan 3 minuten, doet de 

scheidsrechter de aankondiging “interruption pour dépassement du temps” en 

beëindigt de wedstrijd ten voordele van de tegenstrever.   

 

Er is fout en de beurt gaat over:  

 

a. Indien bij de afstoot één of meerdere ballen uit het biljart springen “billes dehors”  

b. Wanneer de speler speelt voordat de ballen totaal stil liggen “billes en 

mouvement”  

c. Wanneer de speler afstoot met om het even welk deel van de keu buiten de  

“procedé”.   

d. Wanneer de speler buiten het gewoon afstoten van de speelbal om een punt te 

maken, een bal aanraakt of tweemaal de aanspeelbal stoot “touché”. In dit geval 

blijven de drie ballen op de ingenomen plaats liggen. Dit geldt tevens wanneer de 

speler een van de ballen raakt met even wat en om het even hoe. (uitgezonderd zijn 

bal één maal raakt met de procedé).  

e. Wanneer de speler een bal verplaatst om een vreemd voorwerp te verwijderen, in 

plaats het aan de scheidsrechter te laten doen “touché”. 
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f. Indien de keu, de speelbal en tweede bal of de band samen in contact zijn 

“queuté”.  

 

Er is doorstoot:    

• als de pomerans nog in contact is met de speelbal als deze al de tweede bal of 

band raakt.   

• als er rechtstreeks gespeeld wordt op een vastliggende bal of band. 

De doorstoot kan o.m. opgemerkt worden:  

• Het gehoor. Het raken van speelbal en aanspeelbal maakt één enkel geluid. 

• De snelheid van bal twee is gelijk aan deze van de speelbal.   

Opmerking: De scheidsrechter zal aandachtig toekijken op mogelijke doorstoot 

wanneer de speelbal van de speler uiterst kort op de aanspeelbal ligt bij het afstoten.  

g. Wanneer De speler afstoot zonder met minimum een voet de grond te raken “pied 

au sol”  h. Wanneer de speler op het speelvlak, de band of het kader punten of een 

voorwerp (krijt) als herkenning aanbrengt “marque visible”.   

i. Wanneer bij het overgaan van de beurt of tijdens een reeks de scheidsrechter 

vaststelt dat bij het afstoten de speler met de verkeerde bal speelt “erreur bille” j. 

Indien de speler de specifieke regels van de verschillende spelsoorten niet naleeft 

“selon les règles en question”    

 

Opzettelijke fouten  

Indien een fout van voornoemde reeks opzettelijk wordt gemaakt zal de speler welke 

niet in fout is de beurt overnemen en mag hij de scheidsrechter vragen de ballen zo 

goed mogelijk op de originele plaats te leggen. Voor zolang hij oordeelt dat dit voor 

hem voordeel brengt. Er is tevens opzettelijke fout als de speler te lang wacht om af 

te stoten nadat de scheidsrechter hem heeft verzocht om te spelen, de speler heeft 

maximum 30sec de tijd voordat de scheidsrechter de beurt overlaat aan de 

tegenstrever. ”non joué”  
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Niet vastgestelde vragen – niet ten laste van de speler   

a. Indien en carambole wordt gespeeld na deze waar een fout werd gemaakt maar 

niet tijdig vastgesteld behoudt de speler de beurt en speelt verder.  

b. Elke fout begaan door de tussenkomst van een derde persoon, zelfs de 

scheidsechter, wordt niet ten laste gelegd van de speler. In dit geval zullen de ballen 

zo goed mogelijk op hun initiale plaats teruggebracht worden.  

 Opmerking:   

• De speler is verantwoordelijk voor de eventuele verkeerde plaatsing, door de 

scheidsrechter, van de ballen waardoor hij met de verkeerde bal zou kunnen 

spelen. Ook bij de opgangstoot.   

• De scheidsrechter mag steeds op zijn beslissing terugkomen betreffende de 

geldigheid van een carambole zolang het volgende punt niet gespeeld werd. 

Dit geldt eveneens voor het laatste punt, zelfs indien hij het woord “match” 

uitgesproken heeft. Heeft de scheidsrechter de ballen weggenomen is de partij 

gespeeld. 

 

  

 

 


