
 

Huishoudelijk reglement 

Biljartvereniging “Nooitgedacht” 

Opgericht 5 Oktober 1987 

Huishoudelijk reglement en wedstrijd reglement 

Verzelfstandigt vanaf 01-05-2005 

Art.1 De biljartvereniging “Nooitgedacht ”is in principe bedoelt voor personen vanaf 50 jaar 

en ouder en of W.A.O. 

Art.2 De doelstelling van de vereniging is: De leden 2 middagen per week op een sportieve 

manier en zo sociaal mogelijk met de biljartsport bezig te laten zijn, in competitie verband en 

op toernooien zowel intern als extern. Sociaal contact staat bij ons hoog in het vaandel. 

Art.3 Wanneer een lid langer dan 2 weken in het ziekenhuis verblijft wordt hem of haar een 

attentie aangeboden. Dit moet men dan door laten geven aan het bestuur. Eenieder moet 

mits hij of zij daar prijs opstelt ook doorgeven betreffende een feestelijke gebeurtenis. 

Waarop het bestuur dan een attentie mee zal brengen in de vorm van een cadeaubon. 

Art.4 Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus. Er zal op de 

uitnodiging van de vergadering tevens worden vermeld wanneer de competitie weer begint. 

Art.5 De contributie dient  in januari van het jaar worden  betaald in ieder geval voor 31 

januari. 

Art.6 Mogelijk nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij het bestuur en of competitie leider  

Als zij zich hebben aangemeld en als lid geaccepteerd worden, mits zij zich wel schikken 

binnen de verenigingsregels zoals hiervoor zijn vastgesteld. Voor nieuwe leden voor de 

jaarvergadering  (Eind augustus ) dat men wordt ingedeeld in zijn of haar klasse naar gelang 

het daarvoor opgegeven gemiddelde. Voorlopig is het maximaal aantal voor de libre en 

banden competitie 51 leden. Zij die zich aanmelden na de vergadering kunnen bij het 

betalen van de contributie niet meer deelnemen aan de libre competitie maar aan banden 

en Pentathalon en nederlaagtoernooien zowel thuis en of uit . Tevens kan men dan als lid 

van ”Nooitgedacht” deelnemen  aan de ASBB toernooien en ons Open Asten Libre toernooi. 

Er wordt heel nadrukkelijk bekeken met hoeveel spelers in elke klasse gespeeld kan worden, 

zodat zoveel mogelijk biljarttijd benut kan worden in de klasse A en B op basis van het 

gemiddelde bij 20 beurten in procent berekening en in de C klasse op basis van het 

gemiddelde bij 25 beurten procent berekening. Het aantal nieuwe leden van buiten de 



gemeente Asten mag niet meer dan 10 %. De reeds aanwezige leden van buiten de 

gemeente Asten worden hierbij buiten beschouwing gelaten. (d.d.01-08-2005).  

Art.7  Ten aanzien van punt geldt, dat de beslissing bij het bestuur ligt of deze wel of niet in 

de lopende competitie kunnen worden ingepast. 

Art.8 Het te maken caramboles, wordt per lid voorafgaand aan de competitiebekend 

gemaakt, voor alle mogelijke spel onderdelen. Bij nieuwe leden wordt na 5 wedstrijden het 

aantal te maken caramboles, herzien en mogelijk gewijzigd. Bij nieuwe leden is na 5 

wedstrijden het gemiddelde libre maal twee derde voor het banden spel. 

Art. 9 De wedstrijd dagen staan vast op dinsdag en donderdag middag van 13:30 uur tot 

17:00 uur. Voor de resterende middagen is het vrij biljarten uitgezonderd toernooi middagen 

welke in overleg met de beheerder van stichting beheer de Beiaard door biljartvereniging 

Nooitgedacht georganiseerd worden. 

Art.10 Om de competitie zo regelmatig te doen verlopen wordt er gerekend op tijdelijke 

aanwezigheid van de leden; met name bij aanvang van de partij dienen beiden spelers, de 

teller en de schrijver aanwezig te zijn bij de wedstrijdtafel. Nadat de partij geëindigd is, 

verlaten de spelers de tafel en dus ook de ruimte en ook de teller en de schrijver maken 

plaats voor de nieuwe teller en schrijver die vervolgens als de aangewezene hun taak 

vervullen. Het is vanzelf sprekend dat in de meeste gevallen de uit gespeelde spelers de taak 

als schrijver en teller overnemen, mits dit of moeilijk mogelijk is zal de wedstrijd leiding voor 

een passende wissel zorgdragen, dit om problemen aan de wedstrijdtafels te krijgen die niet 

nodig zijn. Bij verhindering moet men zich ( indien mogelijk ) zelf afmelden of laten afmelden 

bij de poule leider. Bij 3x niet melden zal de wedstrijdleider dit doorgeven aan het bestuur, 

welke dan een passende maatregel zal nemen.er is algemeen aangenomen per 24-08-2012 

op de vergadering dat dan de oudst geboekt staande wedstrijd gespeeld zal worden door 

een ander dan de niet afgemelde en kan alleen de reguliere tegenstander wedstrijd punten 

verdienen en niet de niet afgemelde. Dit is ook van toepassing bij het plannen van vakanties, 

(er wordt dan vooral gekeken om een halve competitie te spelen). Er kan tijdens de 

competitie niet meer geswitcht worden van halve naar een hele competitie of andersom. 

(medisch onvoorspelbare buiten beschouwing gelaten). 

Art.10a In navolging van de Nederlandse biljartbond wordt erbij aanvang met wit begonnen. 



Art.10b Wedstrijd punten worden volgens de reguliere weg berekend en toegekend. Bij 

winst 2 punten en bij het behalen van het gemiddelde 1punt extra. Bij remise en dit kan 

alleen maar voorkomen wanneer men niet volgens het % gemiddelde maar volgens 

tabelgemiddelde speelt 1 punt. En gebeurt dit binnen de beurten dan geld een punt extra. 

Binnen onze eigen Nooitgedacht competitie is dit niet mogelijk, daar het gemiddelde via % 

berekend wordt. Dit betekend in de min score zo min mogelijk en wanneer beiden positief 

score zo hoog mogelijk. Bij zo min mogelijk in de min wint hij of zij met 2 tegen 0, bij zo hoog 

mogelijk in de plus wint hij of zij met 3 maar kan de verliezer toch nog een wedstrijd punt 

behalen wanneer deze ook in de plus speelt maar toch verliest. 

Art.11 De beslissingen van de scheidsrechter zijn bindend. Wel mogen beide spelers de 

scheidsrechter op een vermeende foutieve beslissing attent maken, en zo nodig de schrijver 

tot getuige nemen. Wordt de klacht gegrond bevonden, dan kan de scheidsrechter zijn 

beslissing herzien. 

Art.12 Alle toeschouwers dienen zich van elk commentaar te onthouden. 

Art.13 De beiden spelers met de scheidsrechter en de schrijver begeven zich naar het biljart. 

De scheidsrechter zal zich zodanig opstellen t.o.v. het biljart dat hij de speel situatie zo 

optimaal mogelijk kan waarnemen. Alle andere aanwezige blijven op de voor hen 

geserveerde plaatsen. Houd rekening met elkander. 

Art.14 Elke speler dient zich zo sportief mogelijk op te stellen. Wanneer dit niet gebeurt kan 

er een op aanmerking komen van de wedstrijd leider. Bij herhaling zal royering overwogen 

worden. Bij  uit de hand lopende schermutselingen kan de wedstrijd leider de situatie 

doorgeven aan het bestuur en problematische optredens kan er een abrupte beslissing het 

gevolg zijn. 

Art.15 Als een van de hierna genoemde situaties zich voordoet, is de beurt van de 

betreffende speler voorbij; 

15.1 Bij elke aanraking van de speelbal anders is dan met pomerans.  

15.2 Bij aanraking van de andere ballen. 

15.3 Bij zogenaamd door duwen. 



15.4Bij het vast liggen van de speelbal mag er alleen worden doorgespeeld wanneer men 

van de vastliggende situatie afgaat. Wanneer men dit niet wenst te doen worden alle drie de 

ballen opgezet volgens daarvoor geldende regels. Speelt men van de andere bal, zonder dat 

vastliggende bal beweegt, kan worden door gespeeld. Beweegt vastliggende bal dan is het 

touche en einde beurt, terwijl de laatst gemaakte bal niet wordt geteld. Deze regel is ook 

van toepassing bij het spelen van de verkeerde bal, overigens kan de teller, schrijver en 

medespeler hiervan melding maken. Dit is alleen toegestaan binnen de C klasse. Aanwezige 

die niet bij de wedstrijd betrokken zijn, onthouden zich van elk commentaar. 

15.5 Bij het verlaten van een der ballen, van de speeltafel (de rubberband wordt bij de 

speeltafel gerekend ) hierbij moeten alle drie de ballen worden opgezet. 

15.6 Bij het tweemaal tegen de ballen stoten. 

15.7 bij het stoten van de verkeerde bal, wanneer dit wordt geconstateerd wordt het punt 

niet geteld. Dit dient ten aller tijden te worden aangemerkt als touche. Dus geen score 

laatste stoot. 

15.8 bij het spelen van een bal terwijl de ballen niet stilliggen. 

15.9 bij het niet houden van tenminste EEN voet aan de grond. Hoe om te gaan met de 

biljarttafels. 

1. De biljarttafels worden twee maal per week gepoetst. Er zal door het bestuur en de 

wedstrijd leiding een poetsploeg  worden samen gesteld, i.v.m. te spelen van extra 

wedstrijden. 

2. Niet krijten boven het biljart. 

3. niet met drank bij tafels komen. 

4. Na beëindiging van elke biljartmiddag de tafels afdekken met de daarvoor bestemde 

lakens. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijd leiding 
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Boletenplein 2 

5721 NE Asten 
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