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REGLEMENT PERSOONLIJKE KAMPIOENSCHAPPEN
ALGEMEEN
Het Bondsbestuur stelt de aangesloten verenigingen aan het begin van het seizoen en voor
aanvang van de driebandencompetitie in staat hun leden aan te melden voor deelname aan
de Persoonlijke Kampioenschappen in de disciplines Libre, Driebanden en evt. Bandstoten.
De klasse grenzen worden door de Wedstrijdleider P.K. vastgesteld. Voor alle spelsoorten
kennen we maximaal 10 klassen. Zijn er in een discipline meer dan 10 klassen dan worden
zogenaamde A en B klassen ingesteld. De kampioenen uit deze dubbelklassen spelen op
een nader te bepalen datum onderlinge finalewedstrijden om te komen tot een generale
kampioen voor die klasse; dit mede in verband met uitzending naar de Midden Brabant
Kampioenschappen.
De T.B.B. kent geen promotie- of degradatieregeling.
In alle disciplines zal worden getracht de hoogste klasse altijd met 8 deelnemers en op 2
biljarttafels te spelen. De overige klassen worden of met 7 of met 8 deelnemers gespeeld.
Ook hier zal bij 8 deelnemers getracht worden in een lokaal met 2 tafels te spelen. In alle
gevallen is de Wedstrijdleider Persoonlijke Kampioenschappen bepalend voor de indeling
van alle klassen.
Met alle verenigingen en lokaalhouders wordt tot overeenstemming gekomen over de
beschikbaarstelling van hun lokalen.
Indien in een lokaal meerdere verenigingen zijn gevestigd en deze gezamenlijk de
organisatie verzorgen, dan is de aanvragende vereniging verantwoordelijk voor de
organisatie van het Persoonlijk Kampioenschap.
De organiserende vereniging ontvangt van de wedstrijdleider P.K. zo kort mogelijk voor
aanvang van het kampioenschap de benodigde wedstrijdinformatie. Dit in verband met
mogelijke wijzigingen in het deelnemersveld enz. De vooraankondiging van de 1e speelronde
in Het Juiste Effect is dus niet bepalend en kan afwijken van de door de Wedstrijdleider
Persoonlijke Kampioenschappen aangeboden 1e wedstrijdronde!!
De toewijzing van de P.K.’s geschiedt volgens een door de T.B.B. vastgesteld schema.
Hierbij zijn o.a. de volgende factoren van invloed: aantal biljarttafels; capaciteit van de
vereniging; wel / niet inschrijven voor de organisatie van een P.K. door een vereniging.
De Persoonlijke Kampioenschappen worden in 3 dagen gespeeld, namelijk van vrijdag tot en
met zondag. Uitsluitend in overleg met de Wedstrijdleider P.K. kan hiervan worden
afgeweken.
Op vrijdag is het tijdstip van aanvang 20.00 uur; op zaterdag en zondag 12.00 uur. Beste
speelschema bij 7 deelnemers: vrijdag 4, zaterdag 9 en zondag 8 partijen. De organiserende
vereniging zorgt ervoor dat op zondag in de laatste ronde alle 7 deelnemers aan bod komen.
Beste speelschema bij 8 deelnemers op 2 tafels: vrijdag 2x4, zaterdag 2x5 en zondag 2x4
plus 2x1 partij. (2 partijen op 1 tafel).
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DEELNAME
Indeling vindt plaats op basis van het actuele moyenne uit de libre- en driebandencompetitie.
Er kan uitsluitend aan een P.K. worden deelgenomen als er in de voorgaande 2 seizoenen
minimaal 6 competitie wedstrijden zijn gespeeld.
Bij gebrek aan een moyenne in de discipline Bandstoten vindt vanuit het libre moyenne aan
de hand van een omrekentabel de vaststelling plaats van het moyenne en het aantal te
behalen caramboles. Heeft een deelnemer in de voorgaande 2 seizoenen reeds aan een
P.K. Bandstoten meegedaan dan wordt het meest actuele moyenne hiervan als vast
genomen. De omrekentabel van Libre naar Bandstoten moyenne wordt op de website van
de T.B.B. onder “downloads” geplaatst.
Indien een deelnemer een Persoonlijk Kampioenschap niet kan of wil uitspelen, vervallen
alle door deze deelnemer gespeelde partijen. Het T.B.B. bestuur zal hier onderzoek naar
instellen en besluiten of zal worden overgegaan tot het nemen van strafmaatregelen tegen
de betreffende deelnemer.
Om een goed organisatorisch verloop van de Persoonlijke Kampioenschappen te
garanderen, dienen deelnemers zich stipt te houden aan de door de organiserende
vereniging vastgestelde speeltijden. Deelnemers worden daarom geacht minimaal een half
uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn. Hierop zal nauwlettend worden
toegezien.
Een deelnemer die zijn of haar vereniging tijdens het lopende seizoen verlaat mag niet
langer deelnemen aan Persoonlijke Kampioenschappen die voor dat lopende seizoen nog
openstaan op de wedstrijdkalender, tenzij de betreffende vereniging aan het T.B.B. bestuur
een schriftelijke verklaring van “geen bezwaar” afgeeft.
HANDICAPCIJFERS
In alle klassen wordt gespeeld met handicap volgens onderstaande berekening.
In de discipline Libre wordt het aantal caramboles vastgesteld op basis van 25 x het
moyenne plus 10 caramboles, rekenkundig afgerond op hele caramboles.
In de discipline Driebanden wordt het aantal caramboles vastgesteld op basis van 35 x het
moyenne plus 3 caramboles, rekenkundig afgerond op hele caramboles.
In de discipline Bandstoten wordt het aantal caramboles vastgesteld op basis van 30 x het
moyenne, rekenkundig afgerond op hele caramboles.
Bij een oneven aantal deelnemers is de deelnemer met het hoogste moyenne in de eerste
ronde “vrij”. Hiervan kan worden afgeweken als er van een en dezelfde vereniging meerdere
deelnemers zijn ingedeeld. Na de eerste ronde wordt het “Ave-systeem” toegepast.
AFMELDINGEN
Alle deelnemers aan de Persoonlijke Kampioenschappen worden tijdig geïnformeerd via het
Bondsorgaan HET JUISTE EFFECT en de website van de T.B.B. (tilburgsebiljartbond.nl)
over speellokaal, data en aanvangstijd. Daarnaast ontvangen alle clubsecretarissen bij
aanvang van het libre- en driebandenseizoen een complete lijst van indeling P.K.’s,
deelnemerslijst enz.
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Deelnemers krijgen tot maximaal 10 dagen na dagtekening van de wedstrijdkalender de
gelegenheid om op de inschrijving terug te komen. Verzuimt men dit, dan is men behoudens
hoge uitzondering en uitsluitend ter beoordeling aan het Bondsbestuur, VERPLICHT in het
P.K. uit te komen. Als dagtekening geldt bij aanvang van het seizoen de datum van de
Technische Vergadering en bij aanvang van het driebandenseizoen de datum waarop de
clubsecretarissen de circulaires voor het driebandenseizoen hebben ontvangen. Deze datum
zal door de Wedstrijdleider P.K. worden gewaarmerkt!
Deelnemers die later van deelname afzien worden op de verbodslijst Persoonlijke
Kampioenschappen geplaatst.
Afmelding voor Persoonlijke Kampioenschappen kan UITSLUITEND via de secretaris van de
betreffende vereniging aan de Wedstrijdleider P.K. Overschrijding van de eerder genoemde
10 dagen wordt bestraft met uitsluiting van Persoonlijke Kampioenschappen voor de periode
van 18 maanden, ingaande direct na de gemaakte overtreding.
Afmeldingen die binnen 48 uur voor aanvang van het Persoonlijk Kampioenschap worden
gedaan zullen worden bestraft met uitsluiting van Persoonlijke Kampioenschappen voor de
periode van 30 maanden, ingaande direct na de gemaakte overtreding.
In deze situaties bestaat wel de mogelijkheid om binnen 10 dagen na dagtekening van de
brief van de T.B.B. waarin de strafmaat wordt medegedeeld, via de secretaris van de eigen
vereniging hiertegen in beroep te gaan.
Bij het zonder meer wegblijven bij een Persoonlijk Kampioenschap, zonder enige
kennisgeving via de eigen secretaris, wordt overgegaan tot uitsluiting van Persoonlijke
Kampioenschappen voor de periode van 30 maanden, ingaande direct na de gemaakte
overtreding. Ook hier geldt recht van beroep zoals hiervoor aangegeven.
In geen enkel geval vindt restitutie van het inschrijfgeld plaats.
WISSELEN VAN KLASSE
Het wisselen van deelnemer(s) aan een Persoonlijk Kampioenschap kan binnen een
dubbelklasse, maar ook 1 klasse hoger of lager. Hierbij wordt wel gekeken of het moyenne
van de speler die wisselt redelijk overeenkomt met de moyennes van de klasse waarnaar
wordt gewisseld.
De invallende deelnemer speelt op basis van zijn of haar eigen handicapcijfer.
Het wisselen dient door de betreffende deelnemer(s) ZELF geregeld te worden en zij dienen
hun clubsecretaris hierin te betrekken. Hiertoe dient uiterlijk 48 uur voor aanvang van het
kampioenschap de Wedstrijdleider P.K. op de hoogte te worden gebracht door middel van
het formulier wat via de T.B.B. website kan worden gedownload.
Door wederzijdse bevestiging per e-mail van de betreffende clubsecretarissen wordt dit
formulier met de e-mail bevestigingen aan de Wedstrijdleider P.K. toegezonden.
TELLING / REGISTRATIE
De Wedstrijdleider P.K. stelt de 1e ronde vast; daarna wordt met het “ave-systeem” volgens
wedstrijdrooster gespeeld. De telling is volgens het 2-1-0 puntensysteem. Dat wil zeggen
voor een winstpartij 2 punten; voor een remisepartij 1 punt voor beide deelnemers en bij
verlies 0 punten.
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Per klasse is die deelnemer kampioen die de meeste wedstrijdpunten behaalt. Bij een gelijk
aantal wedstrijdpunten beslist het procentueel moyenne. Procentueel moyenne is het
percentage wat men speelt boven het eigen moyenne volgens de moyennelijst van het
actuele seizoen.
De organiserende vereniging dient tijdens het Persoonlijk Kampioenschap gebruik te maken
van de door de T.B.B. beschikbaar gestelde laptop met printer en het daarop geïnstalleerde
programma PK SPECIAL.
Een speciaal gemaakte handleiding over dit programma is daarbij toegevoegd.
De einduitslag en de persoonlijke resultatenlijsten van de deelnemers kunnen na afloop van
de laatste partij via dit programma worden uitgeprint.
INVALLERSREGELING
Indien blijkt dat een vereniging verzuimd heeft een lid op te geven voor deelname aan de
Persoonlijke Kampioenschappen kan men dit alsnog doen binnen 10 dagen na dagtekening.
Ook hier geldt voor dagtekening zoals omschreven bij Afmeldingen.
De betreffende later ingeschrevene wordt op dat moment NIET ingedeeld, maar als
reservespeler toegevoegd aan de klasse waartoe hij qua moyenne behoort.
Indien een klasse niet compleet is als gevolg van een verhindering wordt eerst gekeken of
een reservedeelnemer beschikbaar is. Is dit niet het geval dan wordt gezocht naar een
deelnemer uit de direct lagere of hogere klasse.
Invallers worden uitsluitend aangezocht door de Wedstrijdleider Persoonlijke
Kampioenschappen.
UITSLAGEN / HULDIGINGEN
Na afloop van een Persoonlijk Kampioenschap dienen uiterlijk op woensdag 20.00 uur het
P.K. formulier met de einduitslag in bezit te zijn van de Wedstrijdleider P.K. op het adres
info@tilburgsebiljartbond.nl
Tevens dient dan ook de T.B.B. laptop weer in bezit te zijn van de Wedstrijdleider P.K.
Te late inlevering van beide zal worden bestraft met een boete welke terug te vinden is op de
T.B.B. boetelijst.
Het door de organiserende vereniging te maken verslag van het Persoonlijk Kampioenschap
voor publicatie in Het Juiste Effect graag binnen 1 week inleveren op het adres
info@tilburgsebiljartbond.nl
Bij elk Persoonlijk Kampioenschap is een T.B.B. functionaris aangewezen om de huldiging
en prijsuitreiking namens de T.B.B. te verzorgen.
De huldiging en prijsuitreiking dienen zo spoedig mogelijk na afloop van de laatste wedstrijd
plaats te vinden.
Bestuur T.B.B.
Wedstrijdleider P.K.

