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ARTIKEL	1	
Iedereen	die	lid	is	van	de	
biljartvereniging	‘V.T.B.’	te	Groot	
Ammers,	dient	zich	te	houden	aan	de	
statuten	en	het	huishoudelijk	reglement	
van	deze	vereniging.	
	
ARTIKEL	2		
Spelers	die	in	de	biljartfederatie	‘Lek	en	
Giessen’	deelnemen	aan	biljarten	in	
wedstrijdverband,	dienen	zich	tevens	te	
houden	aan	het	reglement	van	deze	
federatie.	
		
ARTIKEL	3		
Een	lid	kan	bij	een	vacante	
bestuursfunctie	kandidaat	gesteld	
worden	door	tenminste	drie	leden.	Dit	
dient	schriftelijk	en	tenminste	één	week	
voor	de	betreffende	verkiezing	aan	het	
zittend	bestuur	kenbaar	te	worden	
gemaakt.	
	
ARTIKEL	4		
Alleen	leden	kunnen	meedoen	aan	de	
biljart	competities,	te	weten	de	
onderlinge	competitie	en	de	
bekercompetitie	.	Daarnaast	wordt	als	
het	aantal	speeldagen	dit	toelaat	om	het	
jaar	een	bandstoot-	of	
driebandcompetitie	georganiseerd.		
	
ARTIKEL	5		
De	onderlinge	competitie	wordt	geleid	
door	de	wedstrijdleider,	welke	door	het	
bestuur	is	aangewezen.	
	
ARTIKEL	6	
Het	gemiddelde	van	een	lid	wordt	
berekend	aan	de	hand	van	de	
wedstrijden	die	men	speelt	in	de	
onderlinge	competitie	van	het	seizoen	
daarvoor.	Heeft	men	geen	onderlinge	
wedstrijden	gespeeld	maar	wel	Lek	&	
Giessen	telt	dit	gemiddelde.	Als	men	
hiervoor	ook	geen	wedstrijden	heeft	
gespeeld	tellen	de	laatste	5	
bekerwedstrijden.	Dit	kan	dus	meerdere	
jaren	zijn.		
	
ARTIKEL	7		
De	leden	adviseren	het	bestuur	over	het	
wel	of	niet	aannemen	van	een	nieuw	lid.	
	
	
	

ARTIKEL	8		
Nieuwe	leden	die	nog	geen	gemiddelde	
hebben	krijgen	een	gemiddelde	
toegewezen,	dit	wordt	na	5	wedstrijden	
weer	herzien	en	op	de	helft	van	de	
onderlinge	competitie.	Een	lid	die	in	
voorgaande	jaren	alleen	
bekerwedstrijden	heeft	gespeeld	en	
weer	onderlinge	competitie	gaat	spelen	
wordt	ook	na	5	wedstrijden	en	op	de	
helft	van	de	competitie	herzien.	Dit	is	
ook	zo	bij	een	lid	die	geen	enkele	
wedstrijd	gespeeld	heeft.	
	
ARTIKEL	9		
Men	dient	het	programma	van	de	
wedstrijdleider	zoveel	mogelijk	te	
volgen.	Wanneer	een	speler	niet	in	staat	
is	om	te	spelen,	dient	men	dit	zo	snel	
mogelijk	aan	de	tegenstander	en	de	
wedstrijdleiding	door	te	geven.	Wanneer	
de	wedstrijdleider	niet	bereikbaar	is	
dient	men	het	clublokaal	te	bellen.	De	
wedstrijdleider	zal	de	wedstrijd	opnieuw	
inplannen.		
	
ARTIKEL	10		
Er	wordt	van	de	deelnemers	aan	de	
verschillende	competities	verwacht	dat	
ze	bij	andere	dan	hun	eigen	wedstrijden	
tellen	of	schrijven.		
	
ARTIKEL	11`		
Het	bestuur	is	gerechtigd	boetes	
wedstrijdpunten	in	mindering	te	
brengen	voor	het	herhaaldelijk	te	laat	of	
niet	verschijnen	bij	wedstrijden	zonder	
bericht.		
	
ARTIKEL	12		
Bij	beker-,	bandstoot-	en	
driebandtoernooien	wordt	er	gespeeld	
in	poules	of	direct	het	knock-out	
systeem		
toegepast,	dit	is	afhankelijk	van	het	
aantal	deelnemers	en	beschikbare	
speeldagen.		
	
ARTIKEL	13		
De	winnaar	van	elke	competitie	krijgt	
jaarlijks	een	wisselbeker.	Deze	
wisselbeker	dient	aan	het	einde	van	de	
lopende	competitie	ingeleverd	te	
worden	bij	het	bestuur.		
	
	

ARTIKEL	14		
Voor	het	uitvoeren	van	de	
keuzetrekstoot	wordt	de	rode	bal	op	het	
bovenacquit	en	de	beide	andere	ballen	
op	de	afstootlijn	geplaatst.	
	
	
ARTIKEL	15		
De	keuzetrekstoot	dient	door	beide	
spelers	gelijktijdig	en	rechtstreeks	van	de	
bovenrand	te	geschieden,	zodanig	dat	de	
spelers	met	de	hun	toegewezen	bal	die	
band	eenmaal	raken.	De	speler	wiens	bal	
het	dichts	bij	de	benedenband	tot	
stilstand	komt,	ongeacht	of	deze	band	is	
geraakt,	mag	bepalen	aan	wie	de	
beginstoot	wordt	toegekend.	Komen	de	
ballen	naar	het	oordeel	van	de	arbiter	op	
gelijke	afstand	van	de	benedenband	tot	
stilstand	dan	dient	de	keuzetrekstoot	
opnieuw	te	worden	uitgevoerd.	
		
ARTIKEL	16		
Raakt	één	van	de	spelers	tijdens	het	
uitvoeren	van	de	keuzetrekstoot	met	de	
hem	toegewezen	bal	een	andere	bal,	
meer	dan	één	keer	de	bovenband	of	
geen	enkele	keer	de	bovenband,	dan	
bepaalt	de	andere	speler	aan	wie	de	
beginstoot	wordt	toegekend.	
		
	
	
ARTIKEL	17		
Raken	de	ballen	elkaar	tijdens	de	
keuzetrekstoot	zonder	dat	duidelijk	kan	
worden	bepaald	wie	van	de	spelers	
daaraan	schuld	heeft;	raken	beide	ballen	
de	bovenband	meer	dan	één	keer	of	
geen	van	beide	die	bovenband,	dan	
dient	de	keuzetrekstoot	opnieuw	te	
worden	uitgevoerd.		
	
ARTIKEL	18	
In	de	beginpositie	moet	rechtstreeks	van	
de	rode	bal	gespeeld	worden.	De	speler	
mag	kiezen	tussen	de	linker	of	de	rechter	
acquit.	Men	begint	met	de	witte	bal.	
	
ARTIKEL	19	
Bij	het	stoten	moet	de	speler	tenminste	
één	voet	op	de	grond	hebben.		
	
ARTIKEL	20		
Indien	één	of	meer	ballen	uit	het	biljart	
springen	of	de	houten	omlijsting	van	het	
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biljart	raken,	moeten	alle	ballen	in	de	
beginpositie	geplaatst	worden;	de	
tegenspeler	is	dan	aan	stoot.	
		
ARTIKEL	21		
Ligt	de	speelbal	vast	tegen	één	of	twee	
andere	ballen,	meldt	de	arbiter	dit	met:	
“vast”.	De	aan	stoot	zijnde	speler	mag	
dan:	1.	de	ballen	in	de	beginpositie	laten	
plaatsen,	of	2.	de	stootbal	trachten	los	te	
stoten	van	de	vastliggende	bal	zonder	
deze	te	raken.	Het	wordt	niet	als	fout	
aangerekend,	indien	de	vastliggende	
(niet	stoot-)	bal	zich	bij	de	stoot	beweegt	
door	het	verlies	van	het	steunpunt,	dat	
de	speelbal	voor	de	stoot	aan	deze	
vastliggende	(niet	stoot-)	bal	verleende.		
	
ARTIKEL	22		
De	speler	mag	de	(stoot-)	bal	niet	meer	
raken	dan	eenmaal	per	stoot	met	de	
pomerans.	Raakt	een	speler	de	bal	
meerdere	keren	of	met	de	hand	of	ander	
voorwerp,	dan	de	pomerans,	dan	meldt	
de	arbiter	dit	direct	met	“touché”.	
Wordt	touché	gemaakt	buiten	de	schuld	
van	de	aan	de	stoot	zijnde	speler,	dan	
herstelt	de	arbiter	zo	nauwkeurig	
mogelijk	de	positie.	Weet	men	dit	niet	
nauwkeurig	genoeg	wordt	door	deze	
speler	opnieuw	afgestoten.		
	
ARTIKEL	23	
Het	is	de	arbiter	toegestaan	een	speler	
opmerkzaam	te	maken	op	enige	fout	die	
deze	speler	op	het	punt	staat	te	begaan.		
	
ARTIKEL	24		
Indien	een	speler	met	de	verkeerde	bal	
heeft	gestoten,	dan	meldt	de	arbiter	dit	
met	“verkeerde	bal”.	De	daarvoor,	in	
dezelfde	beurt,	gemaakte	en	getelde	
caramboles	worden	wel	genoteerd.		
	
ARTIKEL	25	
De	arbiter	moet	het	tellen	en	alle	
verdere	aankondigingen	op	duidelijke	
hoorbare	wijze	voor	schrijver	en	spelers	
doen.	
		
ARTIKEL	26		
De	arbiter	is	verplicht	erop	toe	te	zien,	
dat	niemand,	ook	hijzelf	niet,	de	aan	
stoot	zijnde	speler	hindert.	Er	wordt	naar	
gestreefd	voldoende	ruimte	rond	het	
biljart	vrij	te	houden.		

	
ARTIKEL	27		
De	schrijver	noteert	het	aantal	gemaakte	
caramboles	op	de	tellijst	en	meldt	aan	
de	arbiter	“nog	5”,	indien	de	aan	stoot	
zijnde	speler	nog	5	caramboles	van	zijn	
te	behalen	aantal	verwijderd	is.	Daarna	
meldt	de	arbiter	steeds	het	aantal	nog	te	
maken	caramboles	voor	de	betreffende	
speler.	
	
ARTIKEL	28		
Een	speler	mag	de	arbiter	vragen	een	
genomen	beslissing	te	herzien,	waarna	
de	arbiter	overleg	mag	plegen	met	de	
tegenstander	en	schrijver	en	hierna	zijn	
definitieve	besluit	neemt.	
		
ARTIKEL	29		
Alle	ballen	moeten	stilliggen	voor	een	
volgende	carambole	mag	worden	
gemaakt.	Zo	niet,	dan	meldt	de	arbiter	
dit	met	“touché”.	
		
ARTIKEL	30		
Voor	de	spelsoort	driebanden	en	
bandstoten	geldt	het	volgende:	'Een	
carambole	is	goed,	wanneer	de	speelbal	
alvorens	de	derde	bal	te	raken,	
tenminste	drie	banden	heeft	geraakt.	(bij	
bandstoten	1	band)	Dit	mogen	ook	
lossen	bandstoten	zijn.	Bij	vastliggen:	De	
stootbal	van	de	aan	stoot	zijnde	speler	
op	het	beneden	middenacquit	plaatsen.	
Ligt	de	speelbal	vast	tegen	de	rode	bal,	
dan	legt	de	teller	deze	rode	bal	op	het	
bovenacquit.	Bij	vastliggen	tegen	de	bal	
van	de	tegenstander	legt	teller	de	bal	
van	de	tegenstander	op	het	
middenacquit.	Is	één	van	de	acquits	
versperd,	dan	neemt	men	het	acquit	van	
de	bal	welke	het	eigenlijke	acquit	
verspert.	(bijv.	rood	verspert	
middenacquit,	bal	van	tegenstander	
dient	dan	op	bovenacquit	te	worden	
gelegd).	Deze	regel	geldt	ook	voor	
uitspringen	van	de	ballen.	Nooit	volledig	
opleggen	dus,	alleen	de	uitspringende	of	
vastliggende	ballen.'		
	
ARTIKEL	31	
Bij	remise	in	een	wedstrijd	in	een	knock-
out	toernooi	(beker	of	(drie)band)	zullen	
de	spelers	een	“verlenging”	spelen.	
Hierbij	zullen	de	spelers	20%	van	hun	
gemiddelde	spelen.	De	keuzetrekstoot	

zal	opnieuw	gestoten	worden	en	er	is	
geen	nabeurt.	
	
	
ARTIKEL	32	
Het	maximaal	aantal	beurten	bij	
driebanden	en	bandstoten	is	40	beurten.	
Dan	worden	de	aantal	punten	
uitgerekend	die	de	spelers	behaald	
hebben	en	diegene	met	de	meeste	
punten	wint	de	wedstrijd.	
	
ARTIKEL	33	
Alle	spelers	dienen	het	materiaal	zo	
voorzichtig	mogelijk	te	behandelen.	
	
ARTIKEL	34		
Dit	huishoudelijk	reglement	kan	alleen	
tijdens	een	jaarvergadering	gewijzigd	
worden	en	dit	mag	niet	in	strijd	zijn	met	
de	statuten.	
		
ARTIKEL	35		
In	alle	gevallen	waarin	dit	huishoudelijk	
reglement	niet	voorziet	beslist	het	
bestuur	van	de	V.T.B.		
	
ARTIKEL	36	
Dit	huishoudelijk	reglement	is	
vastgesteld	in	de	ledenvergadering	van	
18	mei	2017.	Het	treedt	direct	in	werking	
na	de	hiervoor	genoemde	datum.		
	
ARTIKEL	37		
Door	de	inwerkingtreding	van	dit	
huishoudelijk	reglement	vervallen	alle	
eerdere	genomen	bepalingen	die	strijdig	
zijn	met	bepalingen	in	dit	reglement.	
		
ARTIKEL	38		
Een	beroep	op	het	niet	bekend	zijn	met	
de	inhoud	van	dit	reglement	en	de	
statuten	is	niet	ontvankelijk.	
	


