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Statuten
Artikel 1:

Naam

De combinatie draagt de naam Onderlinge Madese Biljart Combinatie, kortheidshalve aangeduid
met O.M.B.C. en is gevestigd te Made.

Artikel 2:

Duur

Zij is aangegaan voor onbepaalde tijd, te rekenen vanaf de dag der stichting zijnde 01-12-1946

Artikel 3:

Doel

a) De combinatie heeft als doelstelling: Het beoefenen en bevorderen van de biljartsport.
b) Het bevorderen van de oprichting en aansluiting bij de combinatie van verenigingen.
c) Het uitschrijven en regelen van clubkampioenschappen.

Artikel 4:

Het Bestuur

a) De leiding en het beheer van de combinatie berusten bij het bestuur.
b) De combinatie bestaat uit minstens 5 bestuursleden en een spelleider.
c) Zij worden gekozen uit de leden, volgens de regels die vastliggen in het huishoudelijk
reglement.

Artikel 5:

Geldmiddelen

De geldmiddelen van de combinatie bestaan uit:
a) Inschrijfgelden. Deze dienen per overschrijving via de bank plaats te vinden onder
bankrekeningnummer: 588789186 (ABN AMRO Bank).
b) Toevallige baten.
c) Eventuele andere opbrengsten verkregen uit acties.

Artikel 6:

Vergadering

De vergaderingen worden onderverdeeld in:
a) Gewone ledenvergaderingen.
b) Vergaderingen met afgevaardigden van de verenigingen.
c) Bestuursvergaderingen.

Artikel 7:

Ledenvergadering

Minstens 1 keer per jaar wordt een ledenvergadering gehouden.

Artikel 8:

Bestuursvergadering

Het Bestuur van de combinatie vergadert normaal gesproken 4 keer per jaar.

Artikel 9:

Toetreding tot de O.M.B.C.

Een nieuwe vereniging kan toetreden tot de O.M.B.C., als deze door een meerderheid van de
aangesloten verenigingen wordt goedgekeurd.
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Artikel 10: Stemrecht
Alle leden van een aangesloten vereniging hebben stemrecht via hun afgevaardigde indien zij hun
contributie bij de penningmeester van de O.M.B.C. hebben voldaan. De wijze van uitoefenen van dit
stemrecht wordt in het huishoudelijk reglement omschreven.

Artikel 11: Beëindiging lidmaatschap
Men houdt op lid te zijn door:
a) Royement door het bestuur wegens wanbetaling.
b) Royement door de ledenvergadering, eveneens op voorstel van het bestuur.
c) Door opheffing van de vereniging.

Artikel 12: De wet
Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten, welke in strijd zijn met de statuten.

Artikel 13: Wijzigingen
Wijzigingen in de statuten moeten door minimaal 2/3 van het aantal O.M.B.C. bestuursleden
uitgebrachte stemmen worden genomen.

Artikel 14: Ontbinding
Tot opheffing van de O.M.B.C. kan slechts worden overgegaan op een algemene ledenvergadering,
waarbij er 2/3 van het aantal leden aanwezig is, en er 4/5 van de uitgebrachte stemmen voor
opheffing blijken te zijn. In deze vergadering zal, na het nemen van het opheffingsbesluit, besloten
moeten worden welke bestemming aan de bezittingen der combinatie zal worden gegeven.

Artikel 15:
Door toetreding verklaart ieder lid van de combinatie zich te onderwerpen aan de statuten en
reglementen. Leden van de vereniging kunnen zich nimmer beroepen op onbekendheid met het
bepaalde in statuten en andere regelingen en besluiten.

Statuten
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Artikel 1:
Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus. Dit geldt tevens voor het
bestuursjaar.

Artikel 2:

Voorzitter

a) De voorzitter leidt de vergaderingen.
b) Hij ondertekent na goedkeuring der vergadering de verslagen van de secretaris,
penningmeester en eventuele commissies.
c) Zorgt voor uitvoering van de genomen besluiten.
d) Dient bij plichtsverzuim van een bestuurslid in te grijpen en te zorgen dat diens
werkzaamheden verricht worden.
e) De voorzitter handhaaft de orde tijdens de vergadering en bijeenkomst.
f) Schrijft of laat bestuursvergaderingen uitschrijven wanneer hij dat wenselijk acht of wanneer
minstens 2 bestuursleden hem dit vragen.
g) De voorzitter van de O.M.B.C. is, als tweede gemachtigde, gerechtigd op te treden naast de
penningmeester.

Artikel 3:

Vice-voorzitter

Bij afwezigheid van de voorzitter vervangt deze hem.

Artikel 4:

Secretaris

a) De secretaris is belast met de briefwisseling.
b) Hij zorgt voor tijdige bekendmaking van mededelingen en besluiten bij de daarvoor in
aanmerking komende personen of verenigingen.
c) Hij houdt de notulen van de vergaderingen bij en stuurt een verslag van afgevaardigden - en
ledenvergadering naar de verenigingen.
d) Hij is belast met de bekendmaking van alle ingekomen en uitgaande stukken.

Artikel 5:
a)
b)
c)
d)

Penningmeester

De penningmeester is belast met het beheer van de gelden.
Hij geeft zijn goedkeuring aan alle uitgaven, die ten laste komen van de O.M.B.C.
Hij is belast met de invordering van gelden.
Is aansprakelijk voor het gehele financiële gebeuren

Artikel 6:

Commissies

Het bestuur kan verschillende commissies of functionarissen benoemen tot gedeeltelijke overname
van hun taak.

Artikel 7:

Spelleider

a) Alleen de spelleider beslist over al de te spelen wedstrijden van de O.M.B.C.
b) Hij mag iedere bestuursvergadering bijwonen.
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Leden

a) Een lid van een vereniging is iemand die is opgegeven bij een team wat deelneemt aan de
competities uitgeschreven door de O.M.B.C.
b) Deze leden zijn automatisch ook lid van de O.M.B.C.

Artikel 9:

Stemming en verkiezing

a) Ieder lid van een aangesloten vereniging heeft stemrecht via zijn afgevaardigden, zie Artikel
10: van de statuten. Dit wil zeggen dat elk lid de stemming van zijn afgevaardigde kan
beïnvloeden, een vereniging heeft echter maar één stem voor algemene stemmingen.
b) Ieder lid (van een aangesloten vereniging) heeft één stem wanneer het verkiezingen en
stemmingen over personen betreft.
c) Blanco stemmen hebben geen gelding bij de uitslag van een stemming.
d) Voordat het tijdstip van stemming is aangebroken, kan men geen stem uitbrengen, ook al
kan men niet bij deze stemming aanwezig zijn. Er wordt via afgevaardigden bij volmacht
gestemd.
e) Verkiezingen en stemmingen over personen geschiedt schriftelijk op daarvoor door het
bestuur ter beschikking gestelde stembriefjes.
f) Bij stemming, gevoerd als agendapunt, beslist de meerderheid van de leden via hun
afgevaardigden.
g) Kandidaten voor een bestuursverkiezing of andere functies kunnen zich opgeven tot
aanvang van de vergadering.
h) Verkozen is hij of zij die volstrekte meerderheid van het totaal uitgebrachte stemmen heeft
gehaald.
i) Zijn er geen tegenkandidaten ingediend, dan is een bestuurskandidaat bij acclamatie
gekozen.
j) Het tellen van deze stemmen geschiedt door 2 leden uit de vergadering.
k) De voorzitter wordt uit een algemene ledenvergadering gekozen, eveneens geschiedt dit
met de overige bestuursleden, echter worden hiervan de functies onderling door het
bestuur verdeeld.
l) Bestuursleden hebben een termijn van 3 jaar, treden dan af, maar kunnen zich weer
verkiesbaar stellen.
m) De voorzitter en de secretaris kunnen niet tegelijkertijd aftreden.
n) Bij tussentijds aftreden wordt het bestuur op de eerstvolgende ledenvergadering aangevuld.
o) Om in een bestuursvergadering tot een besluit te komen, moet minstens de helft van de
bestuursleden aanwezig zijn.
p) Een nieuwe vereniging die zich wil aansluiten bij de O.M.B.C. dient zich voor de algemene
ledenvergadering op te geven bij het bestuur.

Artikel 10: Vergadering
a) Vergaderingen worden zo vaak gehouden als het bestuur dit nodig acht.
b) De voorzitter geeft het woord op verzoek.
c) Op een ledenvergadering is het niet mogelijk op een bestaande agenda, door wie dan ook,
agendapunten toe te voegen en te verzoeken deze te behandelen. Dit kan alleen op verzoek
voor een volgende vergadering.

Huishoudelijk Reglement van de O.M.B.C.
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Artikel 11: Geldmiddelen
a) De contributie, welke op de jaarlijkse ledenvergadering wordt vastgesteld, moet voor
aanvang van de competitie zijn voldaan voor de vastgestelde datum. Indien te laat betaald
wordt, betaald men een boete van 13 Euro.
b) Wanneer een nieuwe vereniging toetreedt, zal zij de kosten moeten voldoen bij de
penningmeester. Dit bestaat uit een eenmalig inschrijfgeld van 25 Euro.
c) Bij de opgave van elk persoonlijk kampioenschap van de O.M.B.C. moeten de inschrijfgelden
meteen worden voldaan. Na de vastgestelde inschrijfdatum kan er niet meer worden
ingeschreven.

Artikel 12: Kascommissie/Adviescommissie in zake geschillen
a) De kascommissie bestaat uit 2 leden van de O.M.B.C., die worden gekozen uit de
ledenvergadering voor de duur van 2 jaar. Ieder jaar treedt 1 commissielid af. Eenmaal per
jaar wordt door deze kascommissie controle gehouden bij de penningmeester over de
financiële zaken. Hun verslag wordt op de algemene ledenvergadering bekend gemaakt.
b) De adviesstrafcommissie bestaat uit de spelleider en 2 leden der O.M.B.C., die gekozen
worden uit de ledenvergadering voor de duur van 2 jaar. Ieder jaar treedt 1 lid af. De
spelleider is voorzitter van deze commissie.

Artikel 13: Rechten van de leden
a) Toegang tot alle ledenvergaderingen.
b) Stemrecht via hun afgevaardigden, en persoonlijk bij bestuursverkiezingen.
c) Op de ledenvergadering het woord te voeren, dit na toestemming van de voorzitter.

Artikel 14: Verplichtingen van de leden
a)
b)
c)
d)

Het hoog houden van de O.M.B.C.
Zich te houden aan de regels van de O.M.B.C.
Contributie tijdig te betalen.
Met zorg om te springen met andermans eigendommen (zoals biljarts).

Artikel 15: Schorsing
a) Het bestuur van de O.M.B.C. heeft de bevoegdheid leden, die zich onsportief gedragen,
handelingen plegen in strijd met de belangen van de O.M.B.C., dreigementen aan spelers
van andere verenigingen uiten, zonder pardon voor onbepaalde tijd te schorsen. De
geschillen commissie zal na onderzoek het bestuur over hun bevindingen adviseren. Het
O.M.B.C. bestuur zal aan de hand van het rapport van deze commissie uitspraak doen.
b) Als een ploeg tijdens de competitie zich terugtrekt of wegloopt, kunnen zij maximaal een
boete van 25 Euro en een schorsing van 2 jaar krijgen.

Artikel 16: Verandering van vereniging
a) Leden van de O.M.B.C. aangesloten bij een van de verenigingen, die wensen over te stappen
naar een andere vereniging, dienen al hun verplichtingen ten opzichte van hun vroegere
vereniging te hebben voldaan.
b) Diegenen, die lid zijn van 2 of meer verenigingen, dienen bij wedstrijden die vallen onder
auspiciën van de O.M.B.C. toestemming te hebben van die verenigingen. Met dien verstande
dat hij of zij maar voor 1 vereniging c.q. team mag deelnemen aan de competitie.
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Artikel 17:
Over punten waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Artikel 18:
Dit huishoudelijk reglement treedt onmiddellijk in werking, nadat het door de vergadering is
aangenomen. Dit reglement is aangenomen op de vergadering van 16-12-2012.

Huishoudelijk Reglement van de O.M.B.C.
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Huishoudelijk Reglement voor Biljartverenigingen
Artikel 1:
Als lid van een biljartvereniging, aangesloten bij de O.M.B.C. onderwerpt men zich aan de regels, die
zijn omschreven in het O.M.B.C. Reglementenboekje (verkrijgbaar bij de secretaris en ook
gepubliceerd op de O.M.B.C. website). Afgevaardigden en/of bestuursleden dienen erop toe te zien
dat leden worden geïnformeerd en zich hier ook aan houden.

Artikel 2:
Een vereniging zorgt voor 2 afgevaardigden die beide (doch altijd 1) de uitgeschreven vergaderingen
bijwonen als gemachtigden. Slechts 1 afgevaardigde heeft stemrecht. Het is toegestaan dat een
ander lid een afgevaardigde vervangt.

Artikel 3:
De afgevaardigden zullen op de vergaderingen de clubbelangen vertegenwoordigen en bij stemming
als gevolmachtigden verantwoordelijk zijn.

Artikel 4:
Mocht er bij een stemming een gelijke stand zich voordoen, behoudt het O.M.B.C. bestuur het recht
van beslissing.

Artikel 5:
Leden van de O.M.B.C. dienen zich aan het door de spelleider opgestelde speelplan te houden. Bij
eventuele overmacht kan slechts in overleg met de spelleider hiervan worden afgeweken.

Artikel 6:
Afgevaardigden zullen er zorg voor dragen dat hun clubleden worden geïnformeerd over hetgeen in
de vergadering is besproken. Leden kunnen zich niet op onwetendheid beroepen.

Artikel 7:
Bij eventueel wangedrag van leden, dient het clubbestuur te beoordelen of het lidmaatschap
gehandhaafd kan blijven.

Artikel 8:
Wanneer afgevaardigden een brief van de O.M.B.C. niet beantwoorden binnen de redelijk gestelde
termijn, welke in de brief is vermeld, kunnen zij rekenen op een boete van 13 Euro per keer.
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Spelreglement van de O.M.B.C.
Artikel 1:
Protesten moeten schriftelijk, binnen 8 dagen worden doorgegeven aan de spelleider.

Artikel 2:
Is men met de beslissing van de spelleider, die het protest behandelt, het niet eens, dan kan men
binnen 8 dagen na de beslissing schriftelijk beroep aantekenen bij de secretaris van de O.M.B.C. Dit
geldt ook voor de eventuele tegenpartij. De beslissing van het bestuur van de O.M.B.C. is bindend.

Artikel 3:
Het maximum te maken caramboles wordt gesteld op 300 m.i.v. het seizoen 2008-2009.

Artikel 4:
Elke secretaris van een vereniging is verplicht van elk royement of schorsing van 1 van zijn leden,
schriftelijk de spelleider hiervan in kennis te stellen.

Artikel 5:
In de O.M.B.C. heeft men 2 spelsoorten nl.
a) Het libre of vrije spel
b) Het driebandenspel
Het seizoen wordt als volgt ingedeeld:
1e Clubkampioenschappen Libre
2e Clubkampioenschappen Driebanden, eventueel gecombineerd met een persoonlijke Libre
kampioenschap.

Artikel 6:

De arbiter

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

De arbiter is degene die de partij leidt.
Zijn beslissingen zijn onherroepelijk.
Hij alleen kan een partij onderbreken of in bepaalde gevallen afgelasten.
De arbiter is verplicht nabij het biljart plaats te nemen, zodanig dat hij de speler niet hindert.
Geeft met luide stem de gemaakte punten aan.
Hij zorgt ervoor dat de spelers zich juist en hoffelijk gedragen.
Wanneer een speler niet in staat is een partij te beginnen, is hij verplicht deze persoon af te
wijzen. Hiervoor mag een reservespeler invallen.
h) Indien hij het nodig acht, kan hij te allen tijde het biljartlaken en biljartballen schoonmaken,
hetgeen in de kortst mogelijke tijd moet gebeuren.
i) Het is verboden een speler opmerkzaam te maken, als deze op het punt staat een fout te
maken (bijvoorbeeld met de verkeerde bal te stoten). Wel echter als de tegenstander
opmerkt, dat zijn tegenspeler met de verkeerde bal aan stoot is. Er moet minimaal 1
carambole met de verkeerde bal zijn gemaakt. Daarna mag hij de arbiter hiervan
opmerkzaam maken. De arbiter mag het laatst gescoorde punt niet tellen en laat de
tegenstander verder gaan met de juiste bal, die bij aanvang van de partij was toegekend.
j) De thuisspelende ploeg zorgt voor een arbiter.

Spelreglement van de O.M.B.C.
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Artikel 7:

De schrijver

a) De schrijver is degene die de door de arbiter aangekondigde gemaakte caramboles noteert.
b) Hij is de arbiter behulpzaam bij het uitvoeren van diens taak en verstrekt hem desgevraagd
de gegevens die hij nodig heeft.
c) Hij heeft geen bemoeienis met de arbitrage.
d) Hij is verplicht na elke 5 beurten de stand bekend te maken.
e) Wanneer een speler in het vrije spel nog 5 caramboles moet maken, moet hij de arbiter
hiervan in kennis stellen. Bij driebandenspel pas wanneer de speler nog 3 caramboles moet
maken.
f) De thuisspelende ploeg zorgt voor een schrijver.
g) Het is niet verplicht dat ook de uitspelende ploeg meeschrijft. Er is geen protest mogelijk,
wanneer niet is meegeschreven.

Artikel 8:

Het Biljart

a) Het biljart dient zodanig te zijn geplaatst, dat de spelers geen last ondervinden van niet
verwijderbare obstakels, zoals muren, wanneer zij aan stoot zijn.
b) Op het biljart moeten acquit op de volgende wijze zijn afgetekend:
1. Punten die de lengteas van het vlak in 4 gelijke vlakken verdeelt.
2. Punten die worden aangebracht aan weerszijden van de lengteas op een denkbeeldige
lijn die evenwijdig loopt aan de benedenband, en het benedenacquit. De afstand tussen
elk van deze acquits en de lengteas bedraagt 15 cm.
3. De in punt 1 en 2 genoemde acquits worden als volgt aangeduid:
• Het benedenacquit. Het acquit op de afstootlijn.
• Het linkeracquit. Het acquit links naast het benedenacquit.
• Het rechteracquit. Het acquit rechts naast het benedenacquit.
• Het middenacquit. Het middelste acquit op de lengteas.
• Het bovenacquit. Het acquit dat het dichtst bij de bovenband ligt.
4. De banden worden als volgt aangeduid:
• De benedenband. De band die het dichtst bij de afstootlijn ligt.
• De bovenband. De band die het verst van de afstootlijn ligt.
5. De in punt 2 omschreven denkbeeldige lijn wordt de afstootlijn genoemd.
c) Vanuit elk hoekpunt van de banden wordt op het biljart langs beide zijden een afstand van
17 cm uitgezet. De uiteinden van beide afstanden worden door een dunne lijn met elkaar
verbonden. Hierdoor ontstaat op het biljart in elke hoek een rechthoekige driehoek, deze
hoeken worden verboden zones genoemd.
d) Het biljart dient in een goede staat te zijn en moet goed verlicht zijn.
e) Wanneer er aan de bovengenoemde voorwaarden niet is voldaan, kan het bestuur ingrijpen
bij de persoonlijke kampioenschappen en eventueel de desbetreffende poule verplaatsen
naar een andere door het bestuur te bepalen locatie.
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Artikel 9:
Alle spelers krijgen voor zij aan een partij beginnen enkele minuten de tijd om in te stoten.

Artikel 10:
Bij aanvang van een partij moet onder toezicht van de arbiter gelijktijdig worden getrokken met
beide speelballen ter hoogte van de linker en rechteracquit uit. Degene die met zijn of haar gestoten
bal de benedenband het dichtst benaderd, mag kiezen wie van hen de aanvangsstoot heeft. De bal
mag echter de lange band niet raken.

Artikel 11:
De partij begint wanneer de arbiter de ballen op het biljart heeft geplaatst in de begin positie, te
weten:
a) de rode bal op het bovenacquit
b) de niet gemerkte bal (geel) op het benedenacquit.
c) de gemerkte bal (wit) op het linker of rechteracquit.
Vanaf de beginpositie moet direct van de rode bal gespeeld worden.

Artikel 12:
Om een vlotte afwikkeling van de partijen te garanderen is het aan de spelers en de arbiter
verboden om tijdens een partij een rookpauze in te lassen. Tevens is het verboden een rookpauze te
nemen voor spelers en arbiter die aan de beurt zijn om te spelen of arbitreren. Afhankelijk van de
uitspraak van de HR is dit artikel van tijdelijke aard.

Artikel 13:
De speler die de partij begint, krijgt de gemerkte (wit) bal toegewezen.

Artikel 14:
Iedere speler speelt de gehele partij met dezelfde bal.

Artikel 15:
Om de ballen te laten caramboleren, mag een speler alleen gebruik maken van een keu, waarvan hij
of zij alleen met de pomerans mag stoten.

Artikel 16:
Wanneer een speler een bal afstoot en nog niet alle ballen op het biljart liggen stil, dan zegt de
arbiter "touche" en mag zijn of haar tegenstander gaan. Hij start met de ballen, zoals deze na
aanraking een plaats hebben ingenomen.

Artikel 17:
Als een speler de ballen aanraakt, hetzij met de hand, hetzij met een kledingstuk, hetzij met
bijvoorbeeld voorwerpen, die hij op het biljart laat vallen (denk hierbij aan pakje sigaretten, of een
mobiele telefoon), waardoor de speelballen van positie wijzigen, wordt hij of zij terstond door de
arbiter geboden op te houden met het woord "touche" . De tegenstander mag dan verder gaan met
de ballen, zoals deze na aanraking een plaats hebben ingenomen.

Spelreglement van de O.M.B.C.
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Artikel 18:
Fouten, niet veroorzaakt door schuld van de speler zelf (bijvoorbeeld als iemand tegen zijn keu
aanstoot tijdens het afstoten van de speelbal), worden niet persoonlijk aangerekend. Wanneer de
ballen hierdoor zijn verplaatst, worden deze door de arbiter zo goed mogelijk in dezelfde positie
teruggelegd en mag de speler doorgaan.

Artikel 19:
Wanneer een carambole is gemaakt en een of meer ballen springen uit het biljart, wordt het
gemaakte punt erkend, maar de speler blijft echter niet aan stoot. De tegenstander mag de partij
vervolgen.

Artikel 20:
Een bal wordt geacht te zijn uitgesprongen wanneer deze buiten het biljart terecht komt of de
houten omlijsting heeft geraakt.

Artikel 21:
Als de speler de vergissing begaat, met de verkeerde speelbal te stoten en de arbiter ontdekt het,
moet de arbiter meteen "touché" zeggen. In dergelijke gevallen blijven de ballen in de positie waarin
zij zijn aangekomen en mag de tegenstander verder gaan. Indien de speler die de vergissing begaat
met de verkeerde bal te stoten, al meerdere malen met deze bal gestoten heeft tijdens deze beurt,
en de arbiter en de tegenstander dit niet hebben opgemerkt, dan worden deze gemaakte
caramboles erkend.
Het punt dat deze speler maakt waarop de fout geconstateerd wordt, wordt echter niet erkend.
Wanneer een speler bij de eerste carambole van zijn of haar beurt de verkeerde speelbal neemt en
deze caramboleert niet, dan zegt de arbiter "poedel" of nul noteren. Hij mag het woord "touche" in
dit geval niet gebruiken.

Artikel 22:
Indien een speler op het moment dat hij of zij de bal speelt, niet met minstens één voet de vloer
raakt, zegt de arbiter "touche" en speelt de tegenstander verder (als artikel 8 is omschreven ).
De speler moet tevens lichamelijk contact houden met het biljart op het moment dat hij of zij
afstoot. Denk hierbij vooral aan een kopstoot, waarbij de hand van de speler vast contact moet
hebben met het biljart. Alle overige lichaamsdelen mogen niet gebruikt worden als steunpunt.
Dit ter bescherming van het biljart en biljartlaken.

Artikel 23:
Als een speler tijdens de wedstrijd klaar is met zijn of haar beurt, dient hij of zij meteen het biljart te
verlaten. Hij/zij mag dus niet bij het biljart blijven staan.
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Artikel 24:
Heeft de arbiter voor een speler de laatste van de voor hem of haar vastgestelde aantal te behalen
caramboles geteld, dan is die speler winnaar van de partij, tenzij hij of zij een beurt meer heeft
gehad dan zijn of haar tegenstander. In dit geval heeft de tegenstander recht op een gelijkmakende
beurt. Daartoe worden de ballen door de arbiter in de beginpositie geplaatst, met de bal van de
speler op het linker- of rechteracquit en de bal van zijn tegenstander op het beneden acquit. Behaalt
de tegenstander in deze beurt eveneens het voor hem of haar vastgesteld aantal te behalen
caramboles dan eindigt de partij in remise. Zo niet, dan heeft de andere speler gewonnen.

Artikel 25:
Behaalde punten per partij wordt als volgt bepaald:
a) Bij club kampioenschappen verdient een speler per gewonnen partij 2 punten, per remise
partij nog 1 punt, en bij een verloren partij vanzelfsprekend 0 punten.
b) Indien beide spelers onder a) hun te behalen caramboles niet haalt binnen de door het
bestuur vastgestelde maximum aantal beurten zal de speler met het procentueel meest
behaalde caramboles de partij winnen (behaalde caramboles / te behalen caramboles).
c) Indien in de onder b) beschreven situatie het percentage tot op twee cijfers achter de
komma gelijk is eindigt te partij in een remise.
d) Wanneer er gespeeld wordt volgens de Belgische telling (bv. bij de persoonlijke
kampioenschappen) betekend dat de telling als volgt gaat; behaalde caramboles / te
behalen caramboles x 10 met 2 cijfers achter de komma naar beneden afgerond. Plus 1 extra
punt bij remise of 2 extra punten bij winst.

Spelreglement van de O.M.B.C.
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Algemene Artikelen geldend voor Clubkampioenschappen
(Competitie)
Artikel 1:
Elke vereniging is verplicht er zorg voor te dragen dat bij aanvang van de wedstrijd 3 spelers
aanwezig zijn. Dit geldt voor zowel de thuis als voor de uitspelende vereniging.

Artikel 2:
De wedstrijden vangen om 19.30 uur aan.

Artikel 3:
Indien bij de clubkampioenschappen de vierde speler niet komt opdagen, mag een andere speler van
dat team een tweede partij spelen. Het team dat bij aanvang van de wedstrijden aangeeft die avond
maar over 3 spelers te zullen beschikken, moet voor aanvang van de eerste partij aangeven welke
van deze 3 spelers dubbel speelt. Iedere speler mag tijdens wedstrijden voor clubkampioenschappen
maar 1 keer per seizoenshelft dubbel spelen. Indien hier misbruik van wordt gemaakt, zal de extra
partij van die speler gelden als verliespartij. Behaalde caramboles tellen wel mee voor het extra
punt. Teams mogen ook spelers van andere teams oproepen, wanneer dit nodig mocht zijn. Hierbij
moet wel rekening worden gehouden dat zij wel van dezelfde vereniging zijn, maar niet voor een
ander team dat in dezelfde klasse speelt al hebben gespeeld (bv. Klasse 1A en Klasse 1B zijn
verschillende klassen).

Artikel 4:
a) Nieuwe leden moeten bij inschrijving een reëel gemiddelde aan de spelleider overleggen. Dit
gemiddelde zal na 3 gespeelde partijen worden herzien. Na de eerste helft van de
competitie zullen deze gemiddeldes nog een keer worden herzien.
b) Indien van een speler 5 jaar lang geen gemiddelde bekend is, zal gehandeld worden zoals in
punt a omschreven. Dit geldt tevens voor een speler die 5 seizoenen heeft gespeeld, maar in
geen enkel seizoen 5 wedstrijden heeft gespeeld.
c) Een speler dient minimaal 5 wedstrijden te hebben gespeeld om in aanmerking te komen
voor:
• Het best verbeterde gemiddelde in een klasse
• De procentueel hoogste serie in een klasse
• Een nieuw gemiddelde
d) Voor het teamgemiddelde tellen de opgegeven gemiddeldes van de opgegeven spelers mee.
De indeling van teams in de diverse klassen geschiedt zuiver op basis van het
teamgemiddelde. De reservespelers dienen op het inschrijfformulier per team speciaal
vermeld te worden. Deze reservespelers worden niet meegeteld met het teamgemiddelde.

Artikel 5:
Wanneer men aan het einde van de competitie een gelijk aantal wedstrijdpunten heeft behaald,
bepaald het procentueel behaalde caramboles de volgorde. Dit wordt bepaald door alle behaalde
caramboles te delen door al de te behalen caramboles.
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Artikel 6:
Winnaar van een speelavond is het team dat de meeste wedstrijdpunten heeft behaald. Het team
dat gemiddeld per wedstrijd de meeste procentueel te behalen caramboles heeft behaald, ontvangt
als bonus 1 extra wedstrijdpunt. Dit wordt op de hiervoor bestemde lijstjes ingevuld door de
thuisspelende vereniging en door een afgevaardigde van ieder team ondertekend en samen met de
tellijsten ingeleverd.

Artikel 7:
In de clubkampioenschappen worden per klasse de volgende prijzen door het bestuur uitgereikt:
a) De eerste plaats.
b) Het best verbeterde gemiddelde.
c) Procentueel hoogste serie.
Het team dat de eerste plaats weet te bemachtigen, ontvangt tevens de wisselbeker. Wanneer een
team de wisselbeker 3 keer achter elkaar wint, dan mag dit team de wisselbeker houden. Dit geldt
ook voor het team dat de wisselbeker binnen een tijdsbestek van 5 jaar 3 keer weet te winnen.

Artikel 8:
De spelleider heeft het recht om inhaalwedstrijden naar een andere locatie te verplaatsen, indien er
niet op korte termijn, na of voor de oorspronkelijke vastgestelde datum, een andere datum
gevonden kan worden. Het inhaalduel moet vlot afgewerkt worden, zodat er geen
competitievervalsing kan ontstaan.

Artikel 9:
Verenigingen dienen bij inschrijving voor de clubkampioenschappen voor ieder team een teamleider
aan te stellen, die de belangen voor zijn of haar team behartigt.

Artikel 10:
a) Indien een team een wedstrijd wil verzetten, moet hiervoor een gegronde reden worden
gegeven (hieronder vallen geen verjaardagen of voetbalwedstrijden).
b) Bij het niet doorgaan van een wedstrijd op een vastgestelde datum zal deze wedstrijd op een
zo kort mogelijke termijn ingehaald moeten worden. De teamleiders van de betreffende
teams regelen dit in overleg met de spelleider. De teamleider van het thuisspelende team
dient de spelleider uiterlijk 1 dag na de oorspronkelijke vastgestelde datum op de hoogte te
brengen of er al dan niet een andere datum voor de inhaalwedstrijd gevonden is.
c) Indien overeenstemming is bereikt over de datum van de inhaalwedstrijd wordt deze datum
als zijnde bindend beschouwd, behalve wanneer overmacht door bijvoorbeeld ziekte wordt
vastgesteld.
d) Indien geen overeenstemming wordt bereikt, kan de spelleider de teams op een bepaalde
datum verplichten te spelen, met uitzondering van het weekend.
e) Indien er van een team maar 2 spelers zijn moet de wedstrijd worden verzet of diezelfde
avond nog één of twee reserve(s) worden opgeroepen.

Algemene Artikelen geldend voor Clubkampioenschappen (Competitie)
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Algemene Artikelen geldend voor persoonlijke kampioenschappen
Artikel 1:
Leden die zich opgegeven hebben voor de persoonlijke kampioenschappen, mogen zich niet
terugtrekken of gelijktijdig aan clubwedstrijden deelnemen, tenzij overmacht kan worden
aangetoond. Dit in overleg met de spelleider. Indien een speler deze overmacht niet aantoonbaar
kan maken, kan hij of zij voor deelname aan de persoonlijke kampioenschappen worden geschorst.

Artikel 2:
a) Alleen leden met een geldig gemiddelde kunnen aan de persoonlijke kampioenschappen
deelnemen met dit gemiddelde.
b) Een gemiddelde is geldig indien het niet ouder dan 5 jaar is.
c) Een gemiddelde moet tot stand gekomen zijn door minstens 5 gespeelde partijen. Een jaar
waarin minder dan 5 partijen zijn gespeeld levert dus geen geldig gemiddelde op.

Artikel 3:
Na opgave van de persoonlijke kampioenschappen, zullen de poules worden ingedeeld op basis van
het gemiddelde van de individuele spelers.

Artikel 4:
Persoonlijke kampioenschappen zullen niet in een en hetzelfde café worden gespeeld, dit zal
roulerend ingedeeld worden door de spelleider.

Artikel 5:
De wedstrijden vangen om 19.30 uur aan.

Artikel 6:
De spelleider wijst voor ieder poule een pouleleider aan.

Artikel 7:
De pouleleider van iedere poule zorgt dat de door de spelleider opgezette speelschema wordt
gevolgd.

Artikel 8:
De pouleleider zorgt er voor dat alle partijen worden geteld door een arbiter en genoteerd worden
door een schrijver.

Artikel 9:
Alle deelnemers aan de persoonlijke kampioenschappen zijn verplicht te helpen met tellen en ook
schrijven van de te spelen partijen.

Artikel 10:
De pouleleider zorgt er voor dat de tellijsten worden ingeleverd bij de spelleider.
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Artikel 11:
Tijdens de avonden dat de persoonlijke kampioenschappen worden gespeeld, behoord iedere
deelnemer op tijd aanwezig te zijn. Elke deelnemer dient de pouleleider op tijd in kennis te stellen,
als hij of zij later of helemaal niet komt.

Artikel 12:
Winnaar van de persoonlijke kampioenschappen per poule is degene die de meeste wedstrijdpunten
weet te behalen.

Artikel 13:
Wanneer meerdere spelers in één poule op de eerste plaats eindigen bepaald het best verbeterde
gemiddelde van de spelers wie de eerste plaats behaald.

Artikel 14:
In de persoonlijke kampioenschappen word per klasse door het bestuur de volgende prijzen
uitgereikt:
a) de eerste plaats.
b) het best verbeterde gemiddelde.
c) procentueel hoogste serie.

Algemene Artikelen geldend voor persoonlijke kampioenschappen
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Spelregels alleen geldig voor libre.
Artikel 1:
Het aantal te behalen caramboles wordt bepaald door het gemiddelde met 30 te vermenigvuldigen.
Het minimum te behalen aantal caramboles wordt bepaald door het bestuur en voorafgaand aan de
competitie bekend gemaakt.

Artikel 2:
Een carambole is geldig wanneer de speelbal van de speler beide andere ballen op de normale wijze
heeft geraakt.

Artikel 3:
Wanneer 1 of meerdere ballen zijn uitgesprongen, worden de ballen door de arbiter in de
beginpositie (opstoot) geplaatst, en mag de tegenstander verder gaan.

Artikel 4:
Als de speelbal van de speler die aan stoot is vast komt te liggen tegen een der twee ballen of beide,
heeft de speler de keuze tussen:
a) Het spelen via de losse band.
b) Het spelen via de niet vastliggende bal.
c) Door de ballen te plaatsen in de beginpositie (opstoot).
d) Het nemen via een kopstoot (massé of piqué).

Artikel 5:
Wanneer de twee ballen, met uitzondering van de speelbal van de speler, binnen de afgetekende
hoek van het biljart liggen (een bal wordt verondersteld geacht binnen een afgetekende hoek te
liggen als het punt waar de bal het biljart raakt zich over de lijn bevindt) is er sprake van de positie
"entree". De speler mag de ballen nu nogmaals laten caramboleren. Als de ballen echter na deze
stoot in de hoek blijven liggen, ontstaat de positie "dedans". Wanneer de speler de ballen nu
nogmaals laat caramboleren en beide ballen blijven nog steeds binnen deze afgetekende hoek
liggen, dan wordt dit als fout aangerekend aangeduid door de arbiter met de woorden "reste
dedans". De tegenstander mag dan verder gaan met de ballen zoals ze na de vorige stoot een plaats
hebben ingenomen. Wanneer de speler de ballen echter na de positie "entree of dedans" laat
caramboleren, en 1 van de 2 ballen verdwijnt uit de afgetekende hoek, dan is er sprake van de
positie "á cheval". Dit betekent dat de speler gewoon mag doorgaan. De arbiter is verplicht de
spelers erop attent te maken wanneer de ballen zich in de positie "entree of dedans" bevinden.
Over punten waarin dit spelreglement van de O.M.B.C. niet voorziet, beslist de spelleider van de
O.M.B.C.
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Spelregels alleen geldend voor driebanden.
Artikel 1:
Het aantal te behalen caramboles wordt bepaald door het gemiddelde met 40 te vermenigvuldigen.
Het minimum te behalen aantal caramboles wordt bepaald door het bestuur en voorafgaand aan de
competitie bekend gemaakt.

Artikel 2:
Een carambole is geldig, indien de speelbal, alvorens de derde bal te raken, tenminste 3 (al of niet
dezelfde) banden heeft geraakt. Ook bij een lossebandstoot wordt de band meegeteld. Ligt zijn of
haar speelbal vast tegen de band, dan mag deze band niet meegeteld worden.

Artikel 3:
Bij het uitspringen van ballen wordt de uitgesprongen bal als volgt geplaatst:
a) de rode bal op het bovenacquit.
b) de speelbal van de speler die aan de beurt is, op het benedenacquit.
c) de speelbal van de tegenstander op het middenacquit.
Is er voor de uitgesprongen bal het aangewezen acquit versperd, dan wordt deze bal geplaatst op
het acquit, aangewezen voor de bal die het eerstbedoelde acquit verspert.

Artikel 4:
Wanneer de speelbal vast komt te liggen tegen 1 of 2 ballen, heeft de speler de keuze tussen:
a) Het spelen van de niet vastliggende bal.
b) Het spelen via de losse band
c) Het doen plaatsen op het acquit van uitsluitend de vastliggende ballen, en wel:
1. de rode bal op het bovenacquit.
2. zijn of haar speelbal op het benedenacquit.
3. de speelbal van de tegenstander op het middenacquit.
Over punten waarin dit spelreglement van de O.M.B.C. niet voorziet, beslist de spelleider van de
O.M.B.C.

Spelregels alleen geldig voor libre.
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