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0. Inleiding.

Voor u ligt een herziene handleiding voor de wedstrijdleiders van de verenigingen 
van ons district. In vergelijking met de oorspronkelijke versie is de meest zichtbare 
aanpassing het toevoegen van de verplichting om voor gewestelijke en 
districtsfinales een zogenaamd toernooiverslag in te leveren. Dit is inmiddels al 
goed ingeburgerd. Daarnaast zijn bij het doornemen natuurlijk enkele 
slordigheden uit de eerste versie weggenomen.

Deze handleiding is bedoeld als hulp bij het houden van een biljarttoernooi voor 
individuele spelers, de zogenaamde PK's. De opbouw van dit document is als volgt:

wat moet een wedstrijdleider altijd doen
welke zaken zijn specifiek voor voorwedstrijden
welke zaken zijn specifiek voor districtsfinales
welke zaken zijn specifiek voor gewestelijke finales
welke zaken zijn specifiek voor landelijke finales.
Tips, trucs, moeilijke gevallen.
Bijlage met wetenswaardigheden en (voorbeelden) van incidenten tijdens een 

toernooi.
Voorbeeld toernooiverslag

De namen, telefoonnummers en emailadressen van de wedstrijdleiders van 
district en gewest zijn op het voorblad geplaatst, zodat u hiernaar nooit ver hoeft 
te zoeken.



1. Type wedstrijden.

Deze handleiding gaat alleen over het leiden van wedstrijden waarin spelers 
individueel uitkomen. Het doel van die toernooien is om uiteindelijk kampioen 
van Nederland te worden. Dit gaat in 4 stappen, waarbij u in alle 4 de gevallen 
zou kunnen optreden als wedstrijdleider.

1. Voorwedstrijden in het district. Verenigingen krijgen poules toegewezen 
door het district waarin 3 tot 7  deelnemers spelen die elk 6 partijen moeten
spelen. De beste 8 van alle poules gaan door naar de districtsfinale, op basis 
van wedstrijdpunten en het gespeelde gemiddelde. Voorwedstrijden kunnen
ook gehouden worden nationale kampioenschappen. 

2. De Districtsfinale met de beste 8 spelers van de voorwedstrijden. 
Meestal gaat de districtskampioen door, soms mag de tweede en derde 
speler ook naar de Gewestelijke finales. Dit is vooraf al bekend en wordt 
door de gewestelijke wedstrijdleider per seizoen bepaald.

3. De Gewestelijke finale met de beste 8 spelers vanuit de districten van 
afdeling 2 van het gewest Midden Nederland. (daartoe behoort district 
Oss).

4. De Landelijke finale met de beste 8 spelers uit alle 4 Gewesten in 
Nederland. De winnaar is kampioen van Nederland in zijn klasse.

Verder.

Als in dit document gesproken wordt over wedstrijdleider wordt altijd bedoeld: de
wedstrijdleider van  een toernooi.  In die gevallen waarbij het  gaat om  de
gewestelijke of districtswedstrijdleider wordt dat daarbij vermeld.



2. Wat wordt van een wedstrijdleider voor elk type toernooi verwacht?

Vooraf:

 Controleer of u alle noodzakelijke informatie hebt ontvangen. Daarbij horen 
ook de prijzen (m.u.v. Voorwedstrijden)

 Voer de basisgegevens in programma PKspecial in,

 Print naamkaartjes en ronde-indeling uit.

 Download de noodzakelijke formulieren:
“voorwedstrijden PK … # spelers” en Keuzeformulier (UP) en print deze uit.
U kunt deze vinden op www.KNBB-Oss.nl

 Aanstellen tellers en schrijvers, indelen per partij, per tafel.
Leg de naamkaartjes vast op de juiste biljarttafel.

Op de eerste speelavond:

 Stel uzelf voor als wedstrijdleider bij binnenkomst van de  spelers; 
hiermee controleert u tevens de aanwezigheid van de spelers.

 Woord van welkom waarin o.a. aankondiging van eventuele wijzigingen in 
spelschema en of volgorde. U geeft de namen van de spelers, tellers en 
schrijvers voor ronde 1. Geef ook aan dat u op prijs stelt dat de voorge-
schreven kleding correct gedragen wordt.

 Afwezigheid zonder kennisgeving: meld dit bij de betrokken  districts-
of gewestelijk wedstrijdleider en stel het schema bij.

 Als “gastheer” ontvangt u ook afgevaardigden van bestuur, bonds-
arbiters en heet hen welkom.

Tijdens de partijen:

 In geval van incidenten (zie bijlage) wordt van u een beslissing verwacht.

 U bent ook degene die eventueel spelers officieel moet waarschuwen
in geval van afwijkingen ten aanzien van kleding, houding en bij 
overtreding van spelregels enz.

Na afloop van elke partij:

 Wordt het telformulier getekend door spelers, arbiter en schrijver. 
De wedstrijdleider controleert dit en bewaart de formulieren in 



volgorde van spelen.

 Uitslagen invoeren:  Bij finales in ”PKspecial”, bij voorwedstrijden 
op het papieren formulier.

 De volgende ronde wordt bepaald.

 Na elke ronde wordt de stand uitgeprint en opgehangen/uitgedeeld.

Na afloop van het toernooi.

 Als de laatste partij is ingevoerd, worden de overzichten uitgeprint die aan 
de spelers worden meegegeven. Ook het totale wedstrijdoverzicht wordt 
uitgeprint.

 Nadat de administratieve taken voltooid zijn, dient u bij finales de 
prijsuitreiking te organiseren. Stoelen klaarzetten voor spelers en arbiters, 
prijzen en mee te geven papieren klaar te leggen. U introduceert de 
afgevaardigde van het bestuur en geeft hem/haar het woord om de 
kampioen te huldigen. Na deze huldiging sluit u het toernooi af (wellicht 
wil één van de spelers nog even het woord).

 Met uitzondering van een landelijk kampioenschap stelt u vast dat de 
kandidaten voor de naast hogere ronde inderdaad beschikbaar zijn 
voor deelname.

 U rapporteert de resultaten van het toernooi aan de wedstrijdleider van 
district, gewest of de KNBB (afhankelijk van type toernooi).



3. Van specifiek belang bij voorwedstrijden.

 De voorwedstrijden worden gespeeld door minimaal 3 en maximaal 7 spelers
in een poule. Ze worden gehouden om te bepalen welke 8 spelers mogen 
deelnemen aan de districtsfinale of aan een landelijke finale.

 De poule-indeling wordt gemaakt door de wedstrijdleider PK van ons 
district of door de KNBB. De wedstrijdleider krijgt de poulelijst via de 
secretaris organiserende vereniging.

 Het speelschema ligt vast maar de volgorde van de ronden niet.

 De wedstrijdleider bepaalt in welke volgorde gespeeld wordt. Hij houdt er 
rekening mee dat partijen tussen spelers van dezelfde vereniging als eerste
worden gespeeld.

 De vereniging verzorgt de arbitrage; er komen geen arbiters van het district. 
Dit geldt ook voor nationale voorwedstrijden.

 Na afloop moeten alle spelers op het overzichtsformulier voor akkoord 
tekenen.

 Indien van toepassing: invullen keuzeformulier, voorzien van de hand-
tekening van betrokken speler.

 Overzichtsformulier en keuzeformulieren moeten binnen 24 uur door de 
wedstrijdleider PK, respectievelijk het bondsbureau van de KNBB zijn 
ontvangen. De tellijsten moeten worden bewaard door de vereniging tot 
het einde van het seizoen.



4. Van specifiek belang bij districtsfinales.

 De ronde-indeling wordt per ronde bepaald, conform het AVE-systeem.

 Op de uitnodiging staat aangegeven welke partijen worden gespeeld
in de eerste ronde; dit kan afwijken van het gebruikelijke schema bij 
AVE omdat spelers uit dezelfde vereniging bij voorkeur zo vroeg 
mogelijk tegen elkaar moeten uitkomen.

 Bij finales zorgt de vereniging voor schrijvers en arbiters; het district 
zorgt voor arbiters voor de laatste wedstrijddag.

 In het AVE systeem kunnen de partijen van de volgende ronde pas
bepaald worden aan de hand van de uitslagen van de huidige
ronde. De wedstrijdleider zal  dus  eerst alle uitslagen  moeten
invoeren voordat hij een nieuwe ronde kan aanmaken.

 Na afloop van de finale moet de einduitslag binnen 24 uur bij de 
wedstrijdleider PK binnen zijn.

 De wedstrijdleider zorgt er ook voor dat de uitslag beschikbaar wordt bij de 
beheerder van de website van ons district. (Foto's daarbij is natuurlijk nog 
mooier). Foto’s en eventueel een verslag kunnen worden gestuurd per email: 
knbboss@gmail.com

 De wedstrijdleider vult een formulier in, het zogenaamde toernooiverslag. 
Aan de hand van dit verslag wordt door de penningmeester van het district 
een vergoeding overgemaakt aan de arbiters en aan de vereniging.

mailto:knbboss@gmail.com


5. Van specifiek belang bij gewestelijke finales.

 De uitnodiging voor de gewestelijke finales komt bij de organiserende 
vereniging binnen via de wedstrijdleider PK van het District.

 De ronde-indeling wordt per ronde bepaald conform het AVE-systeem.

 Op de uitnodiging staat  aangegeven welke partijen worden gespeeld in
de eerste ronde; dit kan afwijken van het  gebruikelijke schema bij AVE
omdat spelers uit hetzelfde district bij voorkeur zo vroeg mogelijk tegen
elkaar uitkomen.

 Bij gewestelijke finales zorgt de vereniging voor schrijvers en het district voor 
arbiters.

 In het  AVE  systeem kunnen  de partijen van  de volgende ronde pas
bepaald worden aan de hand van de uitslagen van de huidige ronde. De
wedstrijdleider zal dus  eerst alle uitslagen moeten invoeren voordat hij
een nieuwe ronde kan aanmaken.

 Na afloop van de finale moet de einduitslag binnen 24 uur bij de wed-
strijdleider van het gewest binnen zijn. 

 De wedstrijdleider zorgt er ook voor dat de uitslag beschikbaar wordt bij de 
beheerder van de website van ons district via knbboss@gmail.com. 

 In het geval van incidenten moet er contact opgenomen worden met de 
wedstrijdleider van het gewest.

 De wedstrijdleider is er ook verantwoordelijk voor dat er een zogenaamd 
toernooiverslag wordt ingeleverd bij de wedstrijdleider van het district. Aan
de hand hiervan worden vergoedingen aan arbiters en de organiserende 
vereniging overgemaakt.



6. Van specifiek belang bij nationale finales.

➢ De uitnodiging voor de nationale finales wordt opgesteld door het 
bondsbureau van de KNBB.

➢ De ronde-indeling wordt per ronde bepaald conform het AVE-systeem.

➢ De vereniging wordt geacht voor schrijvers te zorgen; de KNBB zorgt voor 
arbitrage.

➢ Vooraf zal de wedstrijdleider moeten controleren of de Nederlandse vlag 
en een USB stick met ons volkslied aanwezig zijn voor de huldiging. Deze 
worden door het district ter beschikking gesteld. Ook dient een erepodium
aanwezig te zijn.

➢ Er moet in het speellokaal een PC met internetaansluiting en printer 
aanwezig zijn.

➢ De toegangscode voor het KNBB-internetprogramma dient ter beschikking te 
zijn

➢ Tijdens het toernooi kan PKSpecial gewoon gebruikt worden zoals bij andere 
types finale. Daarnaast dient de uitslag per ronde ter worden ingevoerd in 
het daarvoor beschikbare internetprogramma.

➢ Voor de prijsuitreiking zal normaal gesproken een landelijke official aanwezig 
zijn.

➢ In het geval van incidenten moet er contact opgenomen worden met de 
wedstrijdleider van de KNBB.

➢ Na afloop dienen de Nederlandse vlag en de CD/IUSB-stick met het 
volkslied te worden geretourneerd aan het secretariaat van het district.



7. Tips, Trucs, wetenswaardigheden

 Op de site van de KNBB (www.knbb  ca  r      a  mbol  e  .n  l      ) staan alle 
reglementen. Vooral het Wedstrijdreglement (WR) is erg nuttig en 
van toepassing op de werkzaamheden van een wedstrijdleider PK.

 Er komen nogal eens vragen over de aanduiding P.moy.
P.moy betekent Particulier Moyenne en dat is het hoogste moyenne dat een 
speler tot dan toe heeft gespeeld in de partijen die hij heeft gewonnen of 
remise gespeeld.

 Het zal waarschijnlijk nooit voorkomen, maar een remise partij waarbij beide
spelers in de eerste en enige beurt uitgaan levert voor elke speler 2 punten 
op (normaal is remise 1 punt).

 Spelers willen nog wel eens discussiëren over de tafel indeling. Er gaat 
een gerucht rond binnen de KNBB dat de spelers die gewonnen hebben 
altijd daarna op een andere tafel ingedeeld moeten worden. Dit is niet 
het geval! Het programma PKspecial zorgt voor de tafelindeling; daarbij 
wordt geregeld dat alle spelers zoveel mogelijk een gelijk aantal partijen 
per tafel spelen.

 Indien u niet beschikt over het programma PKSpecial dan is dit te down-
loaden vanaf de website www.bommeltje.nl/biljarten/competitiebeheer

http://www.knbbcarambole.nl/


Bijlage: Incidenten, hoe daarmee om te gaan.

 Bedenk altijd dat de wedstrijdleider als enige verantwoordelijk is voor het 
verloop van een voorwedstrijd of een finale. De wedstrijdleider luistert, 
vraagt advies en heeft “gevoel voor de situatie” maar neemt uiteindelijk 
zelf een beslissing. Niet alle mogelijke incidenten worden behandeld, maar
de volgende incidenten komen wel voor.

 Speler valt tijdens de wedstrijd uit.
Dat kan zijn tijdens het spelen of de volgende dag niet komen opdagen. In 
principe wordt alleen bij overlijden tijdens het spelen de wedstrijd gestaakt.
Het district zal in overleg bepalen wat er moet gebeuren. In alle andere 
gevallen moet er ingegrepen worden in de ronde-indelingen. De wedstrijd-
leider moet dan weten hoe te handelen.
De hoofdregel is dat alle partijen van de speler die uitvalt, verwijderd 
worden (dus ook de uitslag van zijn tegenstanders). Vervolgens moet er een
nieuw aanvullend schema worden opgesteld. Bij voorwedstrijden zodanig 
dat de overgebleven spelers 6 partijen spelen; bij een finale zodanig dat 
iedere speler tegen elke andere speler speelt.
Deze hoofdregel vervalt als de wedstrijd al in een vergevorderd stadium 
verkeert; de planning kan een beletsel vormen. In overleg met de districts-
wedstrijdleider PK (tijdens een voorwedstrijd) of de afgevaardigde van het 
district (tijdens een finale) of op eigen initiatief (wanneer niemand te 
bereiken is) wordt dan besloten wel de speler te verwijderen maar zijn 
partijen te behouden.
Het schema moet dan worden aangepast om bij een voorwedstrijd toch 
iedereen 6 partijen te laten spelen en bij een finale iedereen tegen elkaar te
laten spelen. Het programma PK special voorziet gedeeltelijk in deze 
situaties. Het programma laat toe dat een speler en al zijn partijen vervallen
maar de nieuwe ronde indelingen moeten handmatig door de 
wedstrijdleider worden gemaakt.

 Gebreken in het materiaal.
Komt niet veel voor, maar het kan gebeuren. De speler merkt dat een bal is 
beschadigd. Oplossing: een volledig set nieuwe ballen (dus niet één bal 
verwisselen).
Er gaat een lamp boven het biljart stuk. Oplossing: spel stil leggen en lamp 
verwisselen. Als de lamp stuk wordt gestoten (scherven op het biljart) dan is 
de volgorde: spel stilleggen, ballen aftekenen en weghalen, scherven 
opruimen, biljart stofzuigen, ballen terug leggen.

 Kleding gebreken
Een heikel punt, maar er zijn grenzen. Bij warm weer kunt u als 
wedstrijdleider bepalen dat de strik af mag. Tegen opgestroopte mouwen en 
uithangende overhemden, kunt u optreden.
Volkomen verkeerde kleding moet u weigeren. Spijkerbroeken of witte 
sokken zijn niet toegestaan. Ook hier weer “gevoel voor de situatie”. Bij een 



finale met 50 man publiek gelden wat strengere eisen dan tijdens voor-
wedstrijden zonder publiek.

 Ongewenst gedrag.
In beginsel geldt dat tijdens een partij de arbiter hier tegen moet optreden 
(te denken valt aan onsportief gedrag, “drukken” etc.). Tussen de partijen 
door mag en moet de wedstrijdleider de speler op zijn ongewenst gedrag 
aanspreken. Neem de speler even apart en geef duidelijk aan dat zijn gedrag 
niet gewenst is. Zowel de arbiter tijdens een partij als de wedstrijdleider in 
alle andere gevallen, kunnen een speler een officiële waarschuwing geven. 
Bij de 2e waarschuwing wordt de speler uitgesloten van deelneming. Deze 
maatregelen dienen op het officiële uitslag formulier vermeld worden.

 Ongewenst gedrag publiek.
Als wedstrijdleider bent u ook verantwoordelijk voor een ordelijk verloop van
de wedstrijden. Publiek kunt u aanspreken op hun gedrag. Bij ernstig 
herhaald  wangedrag kunt U iemand de toegang tot het gebouw ontzeggen. 
In het meest ernstige geval legt u de wedstrijd stil en belt u de politie.

 Het keuzeformulier:
Voor nieuwe speler (NG) of gedegradeerde spelers (D) geldt dat zij qua 
gemiddelde na de 6 partijen van de voorronde niet op of over de boven-
grens van de klasse mogen uitkomen. Zij promoveren rechtstreeks. Zij 
hebben geen keuze.
Geklasseerde spelers hebben óf 10% bij driebanden óf 20% marge bij 
libre t.a.v. de bovengrens. Let wel: de klasse is TOT deze bovengrens.

Voorbeeld: 2e klasse driebanden klein is tot 0,550. Marge is 10%. Dit is 
0,055. Dan wordt de grens waarbinnen men nog een keuze heeft: 0,605. 
Speelt men 0,605 of hoger dan is er wederom geen keuze: de speler 
promoveert naar de hogere klasse. Op het keuzeformulier geven de 
gepromoveerde spelers aan dat zij tijdens dit speeljaar wel of niet willen 
meedoen aan de voorronde van de hogere klasse. Spelers die – in dit 
voorbeeld - een eindgemiddelde hebben behaald tussen de 0,550 en 
0,605 hebben de keuze: of zij willen in aanmerking komen voor de finale 
van deze klasse (en promoveren in het volgende seizoen; dus is hier 
sprake van Uitgestelde Promotie), of zij willen meteen naar de hogere 
klasse en willen niet in de finale van deze klasse uitkomen.

Let op: Het komt vaker voor dat een speler NIET wil promoveren en er 
tijdens de laatste partijen er alles aan doet om het gemiddelde onder de 
promotiegrens te krijgen (“drukken”). Hierop dienen de arbiter en de 
wedstrijdleider toe te zien. De wedstrijdleider is degene die de speler 
hiervoor officieel waarschuwt. Hij maakt dan ook een aantekening op het 
formulier. Bij een 2e waarschuwing dient de speler het verder spelen 
ontzegd te worden.
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