Opgericht: 1 januari 2010

Huishoudelijk
en
Wedstrijdreglement

Huishoudelijk Reglement Asten Someren Biljart Bond.
Artikel 1.
De bond van Biljartverenigingen is opgericht op 1 januari 2010 en stelt zich ten doel het biljartspel
op een hoger peil te brengen en de onderlinge vriendschap tussen zijn leden te bevorderen. Deze
draagt de naam Asten Someren Biljart Bond, afgekort A.S.B.B.
Correspondentieadres: Secretariaat A.S.B.B.

Artikel 2.
Het bestuur van de A.S.B.B.bestaat uit:
A. Het dagelijks bestuur zijn 5 personen: voorzitter, secretaris, penningmeester, vicevoorzitter en vice-secretaris. Kandidaten voor het dagelijks bestuur behoeven geen lid van
een aangesloten vereniging te zijn.
B. Algemeen bestuur, bestaande uit:
1. Het dagelijks bestuur (geen stemrecht)
2. Een afgevaardigde per vereniging (wel stemrecht)
C. De competitieleider kan lid zijn van het dagelijks bestuur, maar dit is niet noodzakelijk.
Hij is in zijn functie alleen verantwoording verschuldigd aan het dagelijks bestuur
(geen stemrecht).

Artikel 3.
Het dagelijks bestuur verplicht zich tot de uitvoering voor wat betreft de organisatie van
wedstrijden, zowel individueel als in teamverband. Het draagt ook de zorg voor naleving en
uitvoering van de statuten ( huishoudelijk en wedstrijdreglement). De voorzitter wordt gekozen
door het algemeen bestuur. De overige functies worden door het dagelijks bestuur onderling
verdeeld.

Artikel 4.
De leden van het dagelijks bestuur en de competitieleider worden gekozen voor een periode van 3
jaar. Kandidaatstelling kan plaats hebben tot voor de vergadering. Kandidaten dienen, alvorens tot
stemming wordt overgegaan, een voordrachtslijst in die door minstens vijf deelnemers aan de
competities van de A.S.B.B. ondertekend is. Een kandidaat is tot bestuurslid gekozen wanneer
hij/zij minstens de helft plus een van het aantal stemmen heeft behaald. Bij staking van stemmen, of
het niet halen van de vereiste meerderheid wordt een herstemming gehouden. Bij een herstemming
wordt gekozen tussen de 2 kandidaten die in voorgaande ronde de meeste stemmen hebben gehaald.
Bij de volgende stemming is de meerderheid van geldige stemmen beslissend. Periodiek aftredende
bestuursleden zijn herkiesbaar. Worden er geen kandidaten gesteld dan zijn de aftredende
bestuursleden herkozen.
Bij vroegtijdig aftreden van een bestuurslid treedt de daarvoor gekozene in de plaats van zijn
voorganger. Bij vroegtijdig aftreden van de voorzitter neemt de vice-voorzitter zijn taak over en
bereidt een nieuwe algemene bestuursvergadering voor, met de bedoeling tijdens diezelfde
vergadering een nieuwe voorzitter te kiezen. Alle leden van het dagelijks bestuur worden gekozen
door het algemeen bestuur.

Artikel 5.
Alle vergaderingen of bijeenkomsten, te houden voor de belangen van de bond, moeten door de
secretaris minstens 8 dagen van tevoren ter kennis worden gebracht aan de aangesloten
verenigingen. Deze moeten zoveel mogelijk op volgorde in de verenigingslokalen van de
aangesloten verenigingen worden gehouden. Voor het houden van een geldige vergadering van het
algemeen bestuur is de aanwezigheid vereist van minstens tweederde deel van het aantal
aangesloten verenigingen. Het stemmen over personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling.

Artikel 6.
Van iedere vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt,
A. Deze worden op de eerst volgende desbetreffende vergadering ter goedkeuring voorgelegd
en door de voorzitter en secretaris ondertekend.
B. De notulen worden zo spoedig mogelijk binnen 3 weken, doch uiterlijk 14 dagen voor de
eerstvolgende vergadering aan de betreffende personen toegezonden.

Artikel 7.
Verenigingen die zich wensen aan te sluiten bij de A.S.B.B. zijn een bedrag van 20 euro per jaar
verschuldigd. Bij toetreding tot de A.S.B.B. ontvangt de toegetreden vereniging:
A. Het huishoudelijke reglement van de A.S.B.B.
B. Een wedstrijd reglement van de A.S.B.B.

Artikel 8.
Ieder jaar wordt er op de jaarvergadering een kascontrolecommissie benoemd voor het controleren
van de kasboeken. Deze commissie is verplicht tenminste eenmaal per jaar de kas en kasbescheiden
te controleren. Zij geeft hiervan tenminste 3 dagen van tevoren bericht aan de penningmeester. Zij
brengt op de jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen. De secretaris brengt eveneens
verslag uit over het afgelopen jaar, alsmede wordt door de penningmeester rekening en
verantwoording afgelegd. De kascontrolecommissie dient uit 2 leden te bestaan, waarvan elk jaar
een lid aftreedt en waartoe elk jaar een nieuw lid van een andere vereniging toetreedt.

Artikel 9.
Drie of meer verenigingen van de A.S.B.B. kunnen een schriftelijk verzoek indienen tot het houden
van een vergadering van het algemeen bestuur, welke dan binnen 14 dagen moet plaats hebben. Dit
verzoek moet ondertekend zijn door de afgevaardigden van de desbetreffende verenigingen.

Artikel 10.
Alle aangesloten verenigingen zijn verplicht zich op de vergadering van het algemeen bestuur te
laten vertegenwoordigen door de vaste afgevaardigde van de aangesloten vereniging of diens
plaatsvervanger.

Artikel 11.
Iedere vereniging is verplicht tot opgave van de deelnemers aan de diverse competities en het tijdig
voldoen van de inschrijfgelden.

Artikel 12.
Elke speler kan binnen de A.S.B.B. slechts van één vereniging actief lid zijn. Overschrijving naar
een andere vereniging is alleen mogelijk met inachtneming van onderstaande voorwaarden:
A. Eenmaal lid van een bepaalde vereniging kan men tijdens de club- en persoonlijke
kampioenschappen niet voor een andere vereniging aan de competitie van de A.S.B.B.
deelnemen.
B. Leden die niet deelnemen aan de clubcompetitie van de A.S.B.B. kunnen te allen tijde van
vereniging veranderen met inachtneming van onderstaande punten C en D.
C. Zij dienen aan het bestuur van de nieuwe vereniging te overhandigen een door het bestuur
van de te verlaten vereniging afgegeven schriftelijk bewijs, dat deze vereniging zonder
contributieschuld is verlaten.
D. Het bestuur van de te verlaten vereniging moet het lid afmelden bij de secretaris van de
A.S.B.B. en het bestuur van de toegetreden vereniging moet het nieuwe lid aanmelden bij de
secretaris van de A.S.B.B.
E. Een speler mag in een andere vereniging als (gast)speler optreden maar mag dan in die
competitie alleen voor de nieuwe vereniging spelen.
F. Een dispensatie mogelijkheid toevoegen, voor teams, om een speler op te geven die al in
een ander team (van eigen of andere vereniging) speelt. Maar dan alleen met het doel om dat
team te kunnen behouden. De competitieleider verleent deze eventuele dispensatie in
overleg met de rest van het dagelijks bestuur.
G. Een teamspeler mag, binnen zijn eigen vereniging als invaller optreden in andere teams,
mits deze teams niet in dezelfde klasse spelen, en natuurlijk met inachtneming van de regels
betreffende de limieten voor de diverse klassen.

Artikel 13.
Verenigingen en/of personen, die zich schuldig maken aan wanbetaling of wangedrag, kunnen door
het dagelijks bestuur geschorst en op voorstel van het dagelijks bestuur door het algemeen bestuur
geroyeerd worden, met dien verstande dat de afgevaardigde van betreffende vereniging geen
stemrecht heeft en dat het royement bekrachtigd moet worden door meerderheid van stemmen.

Artikel 14.
Verenigingen die door overmacht in moeilijkheden raken kunnen overleg plegen met het dagelijks
bestuur van de A.S.B.B. om samen tot een oplossing te komen.

Artikel 15.
De competitieleiding is in handen van de competitieleider. Deze brengt in een vergadering of
bijeenkomst na het beëindigen van de competitie verslag uit over de afgelopen competitie.

Artikel 16.
Voor aanvang van de competitie ontvangen alle verenigingen een volgordelijst, waarop vermeld
staat in welke klasse gespeeld wordt en de rangschikking van de diverse spelers. Deze lijsten
moeten gedurende de competitie zichtbaar ter inzage in het clublokaal aanwezig zijn.

Artikel 17.
Uittredende verenigingen of personen kunnen geen enkele aanspraak maken op de eventuele
eigendommen van de bond, evenmin bij schorsing of royement.

Artikel 18.
Liquidatie van de bond moet plaats hebben als het aantal aangesloten verenigingen minder dan 3
bedraagt. Het algemeen bestuur zal de eigendommen van de bond binnen 6 maanden overdragen
aan een liefdadige instelling ter plaatse.

Artikel 19.
Wijzigingen van dit reglement behoeven steeds de goedkeuring van het algemeen bestuur en
vereisen een meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen.

Artikel 20.
Bij eventuele vroegtijdige beëindiging van deelname aan persoonlijke wedstrijden of wedstrijden in
teamverband komen behaalde winst of verliespunten, behaald door welke partij dan ook, te
vervallen. Men kan zich afmelden totdat het programma bekend is. Men dient er ernstig rekening
mee te houden dat wanneer blijkt dat in hierboven vernoemde situatie sprake is van onachtzaamheid
of te geringe belangstelling, het dagelijks bestuur gemachtigd is over te gaan tot schorsing van
betrokkenen voor maximaal 1 jaar. Bij zeer ernstige overtredingen is langdurige schorsing (meer
dan 1 jaar) niet uitgesloten, maar een dergelijke schorsing zal door het algemeen bestuur
bekrachtigd moeten worden, met dien verstande dat de afgevaardigde van betreffende vereniging
geen stemrecht heeft en dat de schorsing bekrachtigd moet worden door de meerderheid van
stemming.(50%+1).

Artikel 21.
Indien bij het stemmen over ingediende voorstellen, of het toelaten van vereniging en of personen
de stemmen staken, is de stem van het dagelijks bestuur beslissend, mocht ook daar een staken van
stemming plaats vinden, is in laatste instantie de stem van de voorzitter beslissend.

Artikel 22.
Blanco stembriefjes worden aangerekend als zijnde ongeldige stem.

Artikel 23.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het algemeen bestuur van de Asten
Someren Biljart Bond.
Asten, mei 2010.

Wedstrijdreglement Asten Someren Biljart Bond.
Artikel 1.
Alle door de Asten Someren Biljart Bond uitgeschreven wedstrijden vallen onder de bepalingen van
dit reglement en onder de directe leiding van de competitieleider.
Wedstrijden georganiseerd in samenwerking met een andere bond vallen niet onder de bepalingen
van dit reglement.

Artikel 2.
2A: De spelers zijn verplicht op tijd aanwezig te zijn. Blijft men bij herhaling in gebreke dan kan
boete of schorsing volgen.
2B: Een speler die meerdere malen zonder kennisgeving aan de competitieleider niet opkomt, kan
door de competitieleider in overleg met het dagelijks bestuur het verder spelen ontzegd worden.

Artikel 3.
Van elke wedstrijd moet door de uitspelende vereniging een wedstrijdformulier worden ingezonden.
De wedstrijdformulieren moeten uiterlijk op zaterdag volgend op de wedstrijddatum vóór 14.00 uur
bij de competitieleider zijn ingeleverd. Bij eventuele nalatigheid zal eenmaal een schriftelijke
waarschuwing worden gegeven, waarna onherroepelijk een boete van 10 euro zal worden opgelegd
en 10 wedstrijdpunten in mindering worden gebracht.

Artikel 4.
De uitspelende vereniging zorgt voor een arbiter. Deze is verplicht de caramboles duidelijk
hoorbaar te tellen. De arbiter mag niet ongevraagd de speler wijzen op het nemen van de verkeerde
speelbal. Men kan van tevoren afspreken dat men van deze regel afwijkt. De schrijver maakt de
laatste 5 caramboles (bij 3-banden de laatste 3 caramboles) en/of de voorlaatste beurt aan de arbiter
bekend.
De beslissingen van de arbiter zijn bindend. Alle spelers mogen de arbiter direct op een vermeende
vergissing wijzen, blijkt de klacht gegrond dan kan de arbiter zijn beslissing herzien. Komt men niet
tot een vergelijk dan moet de partij toch worden uitgespeeld. Een eventueel protest moet direct na
de wedstrijd schriftelijk worden toegelicht en binnen 2 maal 24 uur bij de competitieleider worden
ingediend.

Artikel 5.
De spelers zijn verplicht tijdens het spelen van de bal tenminste met één voet de grond te raken.

Artikel 6.
De aanvangstoot met de ongemerkte bal is als volgt:
Voor alle deelnemers ongeacht in welke klassen of spelsoorten zij ook deelnemen, de gemerkte en
ongemerkte bal naast elkaar te spelen van rood.
De thuisspelende vereniging begint met de ongemerkte bal.

Artikel 7.
Het aantal te spelen beurten en/of caramboles wordt jaarlijks tijdig aan de diverse verenigingen
bekend gemaakt.

Artikel 8.
Caramboles en fouten zie het s.a.r. (spel en arbitragereglement KNBB) art. 5207 en 5209.

Artikel 9.
Vastliggende ballen spelsoorten libre en bandstoten zie het s.a.r. (spel en arbitragereglement
KNBB) art.5303 pnt. A en B.
Vastliggende ballen spelsoort 3 – banden zie het s.a.r. (spel en arbitragereglement KNBB) art 5341.

Artikel 10.
De vier hoeken van speeltafel moeten duidelijk zichtbaar zijn afgetekend. De afmetingen zijn 17 cm
gemeten vanuit de bovenhoek (op lange en korte band). In deze driehoek mogen slechts 2
caramboles gemaakt worden terwijl bij de tweede carambole een van de aan te spelen ballen de
driehoek moet verlaten.

Artikel 11.
Competitiewedstrijden mogen niet verzet worden zonder overleg met de competitieleider. Het
ontbreken van een speler is geen reden tot het verzetten van een vastgestelde teamwedstrijd.

Artikel 12.
Een niet opgekomen team krijgt 12 punten in mindering. De wedstrijd dient uiteraard ingehaald te
worden, tenzij door bijzondere omstandigheden het dagelijks bestuur anders beslist.

Artikel 13.
Alle aanwijzingen en kritiek zijn verboden. De arbiter moet er op toezien dat de spelers niet
gehinderd worden.

Artikel 14.
Ter bevordering van een goede controle en ter voorkoming van onregelmatigheden is het raadzaam
dat beide verenigingen van de gespeelde wedstrijden een afschrift hebben (tellijst). Voor de
onderlinge controle maakt de schrijver telkens na 5 beurten op verzoek de stand bekend.

Artikel 15.
Bepalingen inzake team en reservespelers.
1. Een team bestaat uit 4 spelers. Één van deze spelers dient als contactpersoon aangewezen te
worden voor de competitieleider en voor andere teams.
2. Bij een wedstrijd moeten minimaal 3 spelers aanwezig zijn waarvan 2 van het opgegeven
team. Reservespelers mogen geen 2 wedstrijden spelen. Elke vereniging mag aan het begin
van het seizoen maximaal 12 reservespelers opgeven.
3. Moyenne grens per klasse:
A. Geen bovengrens, ondergrens minimaal 60 caramboles ongeacht zijn/haar
gemiddelde.
B. Maximaal 5.00
C. Maximaal 3.50
D. Maximaal 2.50
Een speler die boven de grens zit mag wel deelnemen als hij niet boven de grens uitkomt als
hij voor de spelsoort bandstoten kiest.
4. De spelers die aanwezig zijn moeten in volgorde van moyenne worden ingedeeld (1,2,3,4).
5. Komt een team met 3 spelers dan moet voor aanvang van de wedstrijd bepaald worden wie
er 2 wedstrijden speelt.
6. Een speler is niet verplicht om na 0:00 uur(12 uur) nog aan een wedstrijd te beginnen.
7. Iedere teamspeler is verplicht minimaal de helft van het aantal wedstrijden te spelen. Dit om
te voorkomen dat een speler met een hoger of lager moyenne wordt opgegeven om het team
in een hogere of lagere klasse ingedeeld te krijgen. Voor elke wedstrijd die een speler
minder dan de helft heeft gespeeld zullen in de eindstand 3 punten in mindering worden
gebracht. In bijzondere gevallen kan na overleg met de competitieleider hiervan worden
afgeweken.

Artikel 16.
Tegen de volgende gedragingen die de orde verstoren kunnen strenge maatregelen worden
genomen.
1. Het beledigen van de arbiter of tegenstander tijdens of na de wedstrijd.
2. Het door gedrag of houding nadelig beïnvloeden van de goede sfeer.
3. Het weigeren van medewerking aan het naleven van het wedstrijdreglement.

Artikel 17.
Bij arbitrageconflicten is de uitspraak van het dagelijks bestuur bindend.

Artikel 18.
Als bij beëindiging van teamkampioenschappen twee of meer teams een gelijk aantal punten
hebben zal gekeken worden naar het puntensaldo (aantal punten voor – aantal punten tegen). Als dit
ook gelijk is zal gekeken worden naar de onderlinge wedstrijden. Mocht dit ook gelijk zijn dan zal
gekeken worden welk team procentueel de meeste caramboles gemaakt heeft. Als er twee teams
gelijk eindigen op de bovenste plaats geldt deze regeling niet. Er volgt dan een beslissingswedstrijd.
De beslissingswedstrijd telt voor het vaststellen van het nieuwe gemiddelde niet mee. Als de
beslissingswedstrijd gelijk eindigt wordt het team kampioen dat in de beslissingswedstrijd
procentueel de meeste caramboles gemaakt heeft. De competitieleider zal tijdig plaats en datum van
de beslissingswedstrijd bekend maken, daar kan dan niet van worden afgeweken.
Bij het gelijk eindigen bij persoonlijke kampioenschappen wordt gekeken naar het beurtgemiddelde
(aantal te maken caramboles gedeeld door het gespeelde gemiddelde). Ook hier wordt bij gelijk
eindigen op de bovenste plaats een beslissingswedstrijd gespeeld.

Artikel 19.
Na de viertallencompetitie organiseert de
A.S.B.B.
wedstrijden voor de persoonlijke
kampioenschappen libre, bandstoten en driebanden. Hieraan kunnen allen deelnemen waarvan het
gemiddelde aan de hand van deelname aan de clubcompetitie kan worden vastgesteld, of waarvan
de club een realistisch gemiddelde kan opgeven.
Elke speler die aan een van deze competities deelneemt mag per avond maar maximaal 2
wedstrijden spelen.

Artikel 20.
Betreft arbiters en schrijvers.
A. Bij iedere wedstrijd dient de uitspelende vereniging te zorgen dat er een arbiter aanwezig is,
terwijl de thuisspelende vereniging voor een schrijver dient te zorgen.
B. Zowel de arbiter als de schrijver ondertekenen indien nodig het gedeelte van het
wedstrijdformulier waar men aanmerkingen, klachten of protesten omschrijft.

Artikel 21.
Op of aanmerkingen, klachten of een protest kunnen pas dan in behandeling worden genomen nadat
zij schriftelijk zijn ingediend bij het secretariaat van de Asten Someren Biljart Bond.

Artikel 22.
Toekenning wedstrijdpunten. De winnaar van een partij krijgt 2 punten, bij gelijkspel krijgen beide
spelers 1 punt.
Elke speler die zijn moyenne behaalt krijgt een bonuspunt.
Nieuwe spelers geven een gemiddelde op dat na 5 wedstrijden wordt bekeken en eventueel
aangepast. Als een nieuwe speler na 5 wedstrijden 20% boven zijn opgegeven gemiddelde speelt
dan is hij alle punten kwijt en de wedstrijdpunten gaan naar de tegenstander.

Artikel 23.
De puntentelling voor de ASBB Trofee is als volgt. Bij teamkampioenschappen krijgen de nummers
1 t/m 5 respectievelijk 10, 8, 6, 4 en 2 punten. Bij persoonlijke kampioenschappen 5, 4, 3, 2 en 1
punten. Bij de puntentelling gaat men uit van het gemiddeld aantal door een vereniging behaalde
punten, hierbij wordt minimaal gedeeld door 15 (een teamdeelname telt voor 2).
Eindigen 2 of meer verenigingen met een gelijk aantal punten op de eerste plaats voor de ASBB
Trofee , dan wint de club die de meeste eerste plaatsen heeft behaald, is dit gelijk dan wordt
gekeken naar het aantal 2de en 3de plaatsen.

Artikel 24.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de competitieleider zonodig in overleg
met dagelijks bestuur.
Asten, mei 2010.

