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ALGEMEENHEDEN 

De toegang tot de speelzaal moet steeds gratis zijn voor alle competities. 
Elke aanvraag tot organisatie vanwege een club dient gericht te worden aan de voorzitter van de Gewestelijke Jeugdcommissie, deze zal de 
aanvraag voorleggen aan de Gewestcommissie en na goedkeuring doorsturen aan de voorzitter van de Nationale Jeugdcommissie. 
 

JEUGD  U19 

NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 

Finale Vrijspel 8° tot Excellentieklasse  

 
Aantal deelnemers: in principe 48, naargelang beschikbaarheid.  
Materiaal: 8 KB ( 2.10 x 1.05 of 2.30 x 1.15)  afhankelijk van het aantal deelnemers. 
Rookvrije speelruimte afgescheiden van het publiek door borden of koorden. 
Datum. half april (in elk geval gedurende het Paasverlof). 
 
Personeel: 
Zaalverantwoordelijke die instaat voor de staat van de biljarts en de bijhorende benodigdheden. 
Voldoende aantekenaars. 
 
Benodigdheden: 
Fles water en 2 glazen per biljart en per wedstrijd. 
Geluidsinstallatie met microfoon. 
Belgisch volkslied. 
Belgische driekleur centraal opgehangen evenals de provincievlaggen. 
Prijzen voor de deelnemers minimale waarde gemiddeld € 30,00. 
Bij voorkeur doch zonder verplichting een herinnering aan elke deelnemer. 
 
Te zorgen voor: 
Verzekering voor het ter beschikking gestelde materiaal (biljarts, verlichting, scoreborden). 
Plan van de ligging van de speelzaal en wegwijzer langs de baan en met openbaar vervoer. 
Informatie betreffende verblijfsmogelijkheden. 
Maaltijden voor alle deelnemers van zaterdagmiddag en -avond en zondagmiddag. 
Afzonderlijk lokaal voorzien van een fotokopieertoestel, telefoon en bij voorkeur internetverbinding voor de sportbestuurder. 
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Lokaal voor vergadering NJC (maximum 10 personen) op zondagvoormiddag. 
Kleedkamer voor de spelers. 
Plaatsing en aansluiting van de verlichting van de biljarts. 
Aansluiting van de verwarming van de biljarts. 
Cafetaria buiten de speelzaal. 
Aankondiging (affiches en dergelijke). 
 
  
Verplichtingen: 
Voor S.A. SALUC: logo ARAMITH. 

- gratis blad reclame in programmaboekje. 

- gratis plaatsing van publiciteitsmateriaal in de lokalen waar gespeeld wordt. 
 

Voor S.A. WAMETER. 

- plaatsing van een vlag SIMONIS. 

- uitsluitend reclame voor biljartlakens van het merk SIMONIS. 

- vermelding onderaan de uitslagenbladen. “Dit kampioenschap wordt gespeeld op lakens Iwan SIMONIS”. 
 

Voor VERHOEVEN Biljartfabriek B.V.B.A. 

- uitsluitend reclame van biljarts en biljartbenodigdheden van firma VERHOEVEN Biljartfabriek B.V.B.A. 

- verzekering tegen alle vormen van beschadiging van de biljarts. 
 
Tussenkomst N.J.C. - K.B.B.B.: 
Aanvraag scheidsrechters NAC. 
Arbitragekosten aan € 4,50 per wedstrijd. 
Verplaatsing scheidsrechters à € 0.20/km. 
Wedstrijdleiding. 
Gratis plaatsing van het vereiste aantal biljarts door firma VERHEOVEN Biljartfabriek B.V.B.A. 
Levering verlichting en scoreborden door firma VERHOEVEN Biljartfabriek B.V.B.A. 
Zoveel stellen ballen als er tafels zijn van S.A. Saluc in bruikleen (blijven eigendom van KBBB). 
Officiële badges voor de winnaars. 
Verspreiding van de uitslag. 
Maximum € 30,00 per deelnemer voor de prijzen. 
 
 
 

Belgisch Kampioenschap U 17 vrijspel  

 
Aantal deelnemers: 5 of 6 naargelang beschikbaarheid. 
Materiaal: minstens 2 KB (2.10x 1.05 of 2.30x 1.15). 
Datum: zie sportkalender. 
 
Personeel: 
Zaalverantwoordelijke die instaat voor de staat van de biljarts en de bijhorende benodigdheden. 
Voldoende aantekenaars. 
 
Benodigdheden: 
Fles water en 2 glazen per biljart en per wedstrijd. 
Belgisch volkslied. 
Belgische driekleur, zichtbaar en centraal opgehangen. 
Bij voorkeur doch zonder verplichting een herinnering aan elke deelnemer. 
 
Verplichtingen: 
Voor S.A. SALUC: logo ARAMITH. 

- gratis blad reclame in programmaboekje (indien voorhanden). 

- gratis plaatsing van publiciteitsmateriaal in de lokalen waar gespeeld wordt. 
 

Voor S.A. WAMETER. 

- plaatsing van een vlag SIMONIS. 

- uitsluitend reclame voor biljartlakens van het merk SIMONIS. 

- vermelding onderaan de uitslagenbladen: “Dit kampioenschap wordt gespeeld op lakens Iwan SIMONIS”. 
 
Tussenkomst N.J.C. - K.B.B.B. : 
Uitnodigingen en verzamelen van de inschrijvingen. 
Aanvraag scheidsrechters NAC of GAC. 
Arbitragekosten aan € 4,50 per wedstrijd. 
Verplaatsing scheidsrechters à € 0.20/km. 
Wedstrijdleiding. 
3 officiële medailles (goud, zilver, brons) voor de eerste drie van de uitslag. 
Verspreiding van de uitslag. 
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Nationale Finale Jeugdclubploegen U19  

Aantal deelnemers X ploegen (maximum 6) van 3 spelers; 
Materiaal: minstens 3 KB ( 2.10 x 1.05 of 2.30 x 1.15 m). 
Datum: zie sportkalender 
 
Personeel: 
Zaalverantwoordelijke die instaat voor de staat van de biljarts en de bijhorende benodigdheden. 
Voldoende aantekenaars. 
 
Benodigdheden: 
Fles water en 2 glazen per biljart en per wedstrijd. 
Belgisch volkslied. 
Belgische driekleur, zichtbaar en centraal opgehangen. 
Bij voorkeur doch zonder verplichting een herinnering aan elke deelnemer. 
 
Te zorgen voor: 
Plan van de ligging van de speelzaal en wegwijzer langs de baan. 
Voorafgaand informatie betreffende logement en eventueel reservaties verzorgen. 
Mogelijkheid van restauratie. 
Indien nodig verplaatsing van logement naar speelzaal. 
Aankondigingen (affiches en dergelijke). 
 
Verplichtingen: 
Voor S.A. SALUC: logo ARAMITH. 

- gratis blad reclame in programmaboekje (indien voorhanden). 

- gratis plaatsing van publiciteitsmateriaal in de lokalen waar gespeeld wordt. 
 

Voor SA. WAMETER. 

- plaatsing van een vlag SIMONIS. 

- uitsluitend reclame voor biljartlakens van het merk SIMONIS. 

- vermelding onderaan de uitslagenbladen: “Dit kampioenschap wordt gespeeld op lakens Iwan SIMONIS”. 
 
Tussenkomst N.J.C. - K.B.B.B. : 
Uitnodigingen en verzamelen van de inschrijvingen. 
Aanvraag scheidsrechters NAC of GAC. 
Arbitragekosten aan € 4,50 per wedstrijd. 
Verplaatsing scheidsrechters à € 0.20/km. 
Wedstrijdleiding. 
3x3 officiële medailles (goud, zilver, brons) voor de eerste drie van de uitslag en 3 herinneringen voor de ploegen 
Verspreiding van de uitslag. 
 
 

INTERNATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 

 
De internationale kampioenschappen worden in de onpare jaren gezamenlijk met alle andere Europese 

kampioenschappen, ook senioren en dames, georganiseerd door de C.E.B. The European Championschips 
Vanaf 2013 gebeurt dit voor 5 opeenvolgende keren in Brandenburg a/d Havel (D) dus tot en met 2021. 

 
De pare jaren mogen de jeugdkampioenschappen georganiseerd worden door de federaties. Deze 

organisatie is echter afhankelijk van drie voorwaarden: 
1° Er moet een organisator zijn. 
2° Minstens zes federaties moeten deelnemen. 
3° Er is geen financiële tussenkomst vanwege de C.E.B. met uitzondering van de medailles. 

  

Europees Kampioenschap U17 vrijspel  

 
Aantal deelnemers: in principe 16. 
Materiaal: minstens 4 KB ( 2.10 x 1.05 of 2.30 x 1.15). 
Datum: volgens C.E.B. kalender 
 
Personeel: 
Zaalverantwoordelijke die instaat voor de staat van de biljarts en de bijhorende benodigdheden. 
Voldoende aantekenaars. 
 
Benodigdheden: 
Fles water en 2 glazen per biljart per wedstrijd. 
Europese volksliederen of minstens van de deelnemende landen. 
Nationale vlaggen van de landen der deelnemers. 
Vlag CEB die moet aangevraagd worden bij de Youth Director van de C.E.B. 
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Programmaboekje met speelraster 
Uithangbord met wedstrijden en uitslagen in en buiten de zaal. 
Bij voorkeur doch zonder verplichting een herinnering aan elke deelnemer. 
P.C. voorzien van het programma Adobe Professional en rechtstreekse internetverbinding ter beschikking van sportbestuurder. 
 
Te zorgen voor: 
Plan van de ligging van de speelzaal en wegwijzer langs de baan, per trein en met het vliegtuig. 
Voorafgaand informatie betreffende logement en eventueel reservaties verzorgen. 
Mogelijkheid van restauratie. 
Aankondigingen (affiches en dergelijke). 
 
Verplichtingen: 
Voor S.A. SALUC: logo ARAMITH. 

- gratis blad reclame in programmaboekje. 

- gratis plaatsing van publiciteitsmateriaal in de lokalen waar gespeeld wordt. 
 

Voor S.A. WAMETER. 

- plaatsing van een vlag SIMONIS. 

- uitsluitend reclame voor biljartlakens van het merk SIMONIS. 

- vermelding onderaan de uitslagenbladen: “Dit kampioenschap wordt gespeeld op lakens lwan SIMONIS”. 
 
Tussenkomst CEB: 
4 officiële medailles (goud, zilver, 2 x brons) voor de eerste vier van de uitslag (er wordt niet gespeeld voor 3° en 4° plaats). 
Diploma voor elke deelnemer. 
Verspreiding van de uitslag. 
 
Ten laste van de deelnemers: 
Verplaatsing- en logementkosten. 
Alle verbruik ter plaatse. 
 
Tussenkomst N.J.C. - K.B.B.B. : 
Uitnodigingen en verzamelen van de inschrijvingen. 
Aanvraag scheidsrechters NAC. 
Tussenkomst in de arbitragekosten van max. € 500,00 (€ 4,50 per wedstrijd.) 
Wedstrijdleiding. 
 
 

Coupe van Beem  

Dit is geen organisatie van de C.E.B. en valt bijgevolg buiten de tweejaarlijkse regel! 
 
Aantal deelnemers: in principe 24 (3 ploegen van 8 spelers). 
Materiaal: 4 KB (2.10x 1.05 of 2.30x 1.15). 
Datum: laatste of voorlaatste weekend van augustus – om de drie jaar in België. 
 
Personeel: 
Zaalverantwoordelijke die instaat voor de staat van de biljarts en de bijhorende benodigdheden. 
Voldoende aantekenaars. 
 
Benodigdheden: 
Fles water en 2 glazen per biljart per wedstrijd. 
Volksliederen van België, Duitsland en Nederland. 
Nationale vlaggen van deze landen. 
Programmaboekje met speelraster. 
Uithangbord met wedstrijden en uitslagen in en buiten de zaal. 
Een herinnering aan elke deelnemer met een minimale waarde van € 25,00. 
 
Te zorgen voor: 
Plan van de ligging van de speelzaal en wegwijzer langs de baan, per trein en met het vliegtuig. 
Maaltijden voor alle deelnemers en begeleiders van vrijdagavond tot zondagmiddag. 
Slaapgelegenheid voor de 24 spelers (mag een jeugdherberg zijn) en voor 2 begeleiders per ploeg. 
Informatie betreffende verblijfsmogelijkheden voor ouders of andere supporters en eventueel reservatie. 
Aankondigingen (affiches en dergelijke). 
Einde van het tornooi op zondag om 14 uur. 
 
Verplichtingen: 
Voor S.A. SALUC: logo ARAMITH. 

- gratis blad reclame in programmaboekje. 

- gratis plaatsing van publiciteitsmateriaal in de lokalen waar gespeeld wordt. 
 

Voor S.A. WAMETER. 

- plaatsing van een vlag SIMONIS. 

- uitsluitend reclame voor biljartlakens van het merk SIMONIS. 

- vermelding onderaan de uitslagenbladen: ”Dit kampioenschap wordt gespeeld op lakens Iwan SIMONIS”. 
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Ten laste van de deelnemers: 
Verplaatsingskosten. 
 
Tussenkomst N.J.C. -K.B.B.B. : 
Uitnodigingen en verzamelen van de inschrijvingen. 
Aanvraag scheidsrechters NAC. 
Arbitragekosten aan € 4,50 per wedstrijd. 
Verplaatsing scheidsrechters à € 0.20/km. 
Wedstrijdleiding. 
Verspreiding van de uitslag. 
€ 1200,00 ten voordele van de organisator. 
 
 
 
  

Europees Kampioenschap Jeugdclubploegen U19  

 
Aantal deelnemers: 8 ploegen van 3 spelers. 
Materiaal: 4 KB ( 2.10 x 1.05 of 2.30 x 1.15). 
Datum: volgens C.E.B. kalender 
 
Personeel: 
Zaalverantwoordelijke die instaat voor de staat van de biljarts en de bijhorende benodigdheden. 
Voldoende aantekenaars. 
 
Benodigdheden: 
Fles water en 2 glazen per biljart per wedstrijd. 
Europese volksliederen of minstens van de deelnemende landen. 
Nationale vlaggen van de landen der deelnemers. 
Vlag CEB die moet aangevraagd worden bij de Youth Director van de C.E.B. 
Programmaboekje met speelraster. 
Uithangbord met wedstrijden en uitslagen in en buiten de zaal. 
Bij voorkeur doch zonder verplichting: een herinnering aan elke deelnemer. 
 
Te zorgen voor: 
Plan van de ligging van de speelzaal en wegwijzer langs de baan, per trein en met het vliegtuig. 
Mededelen van de mogelijkheden voor maaltijden voor alle deelnemers en begeleiders van vrijdagmiddag of –avond naargelang het 
aanvangsuur tot zondagmiddag. 
Mededelen van de mogelijkheden voor slaapgelegenheid voor de spelers en in afzonderlijke kamer, voor de begeleider van de ploeg. 
Informatie betreffende verblijfsmogelijkheden voor ouders of andere supporters en eventueel reservatie. 
Aankondigingen (affiches en dergelijke). 
Einde van het kampioenschap op zondag in de vooravond, liefst ten laatste om 17 uur. 
P.C. voorzien van het programma Adobe Professional en rechtstreekse internetverbinding ter beschikking van sportbestuurder. 
 
 
Verplichtingen: 
voor S.A. SALUC: logo ARAMITH. 

- gratis blad reclame in programmaboekje. 

- gratis plaatsing van publiciteitsmateriaal in de lokalen waar gespeeld wordt. 
 

voor S.A. WAMETER. 

- plaatsing van een vlag SIMONIS. 

- uitsluitend reclame voor biljartlakens van het merk SIMONIS. 

- vermelding onderaan de uitslagenbladen: « Dit kampioenschap wordt gespeeld op lakens Iwan SIMONIS». 
 
Tussenkomst CEB: 
3x3 officiële medailles (goud, zilver, brons) voor de eerste drie ploegen van de uitslag. 
Diploma voor elke deelnemende ploeg. 
Verspreiding van de uitslag. 
 
Ten laste van de deelnemers: 
Verplaatsing- en logementkosten. 
Alle verbruik ter plaatse. 
 
Tussenkomst N.J.C.  - K.B.B.B. : 
Uitnodigingen en verzamelen van de inschrijvingen. 
Aanvraag scheidsrechters NAC. 
Tussenkomst in de arbitragekosten van max. € 500,00 (€ 4,50 per wedstrijd.) 
Wedstrijdleiding. 
Verspreiding van de uitslag. 
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JUNIOREN  U21 

NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 

Belgisch Kampioenschap Vrijspel – Kader 47/2 - Bandstoten  

 
Aantal deelnemers: maximum 5. 
Materiaal: minstens 2 MB ( 2.84 x 1.42). 
Datum: Volgens sportkalender. 
 
Personeel: 
Zaalverantwoordelijke die instaat voor de staat van de biljarts en de bijhorende benodigdheden. 
Voldoende aantekenaars. 
 
Benodigdheden: 
Fles water en 2 glazen per biljart. 
Belgisch volkslied. 
Belgische driekleur, zichtbaar en centraal opgehangen. 
Bij voorkeur doch zonder verplichting een herinnering aan elke deelnemer. 
 
Verplichtingen: 
Voor S.A. SALUC: logo ARAMITH. 

- gratis blad reclame in programmaboekje (indien voorhanden). 

- gratis plaatsing van publiciteitsmateriaal in de lokalen waar gespeeld wordt. 
 

Voor S.A WAMETER. 

- plaatsing van een vlag SIMONIS. 

- uitsluitend reclame voor biljartlakens van het merk SIMONIS. 

- vermelding onderaan de uitslagenbladen: “Dit kampioenschap wordt gespeeld op lakens Iwan SIMONIS”. 
 
Tussenkomst N.J.C. - K.B.B.B. : 
Versturen van de uitnodigingen. 
Verzamelen van de inschrijvingen. 
Aanvraag scheidsrechters NAC. 
Arbitragekosten aan € 6.50 per wedstrijd. 
Verplaatsing scheidsrechters à € 0.20/km. 
Wedstrijdleiding. 
3 officiële medailles (goud, zilver, brons) voor de eerste drie van de uitslag en de voorziene geldprijzen. 
Badge Belgisch kampioen. 
Verspreiding van de uitslag. 
 
 
 

Belgisch Kampioenschap Driebanden  

 
Aantal deelnemers: 5  
Materiaal: minstens 2 MB ( 2.84 x 1.42). 
Datum: Volgens sportkalender. 
 
Personeel: 
Zaalverantwoordelijke die instaat voor de staat van de biljarts en de bijhorende benodigdheden. 
Voldoende aantekenaars. 
 
Benodigdheden: 
Fles water en 2 glazen per biljart per wedstrijd. 
Belgisch volkslied. 
Belgische driekleur. zichtbaar en centraal opgehangen. 
bij voorkeur doch zonder verplichting een herinnering aan elke deelnemer. 
 
Verplichtingen: 
Voor S.A. SALUC: logo ARAMITH. 

- gratis blad reclame in programmaboekje (indien voorhanden). 

- gratis plaatsing van publiciteitsmateriaal in de lokalen waar gespeeld wordt. 
 

Voor S.A. WAMETER. 

- plaatsing van een vlag SIMONIS. 

- uitsluitend reclame voor biljartlakens van het merk SIMONIS. 

- vermelding onderaan de uitslagenbladen: “Dit kampioenschap wordt gespeeld op lakens Iwan SIMONIS”. 
 
Tussenkomst N.J.C. - K.B.B.B. : 
Uitnodigingen en verzamelen van de inschrijvingen. 
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Aanvraag scheidsrechters NAC. 
Arbitragekosten aan € 6,50 per wedstrijd. 
Verplaatsing scheidsrechters à € 0.20/km. 
Wedstrijdleiding. 
3 officiële medailles (goud, zilver, brons) voor de eerste drie van de uitslag en de voorziene geldprijzen. 
Badge Belgisch kampioen. 
Verspreiding van de uitslag. 
 

INTERNATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 

 
De internationale kampioenschappen worden in de onpare jaren gezamenlijk met alle andere Europese 

kampioenschappen, ook senioren en dames, georganiseerd door de C.E.B.  
Vanaf 2013 gebeurt dit voor 5 opeenvolgende keren in Brandenburg a/d Havel (D) dus tot en met 2021. 

 
De pare jaren mogen de jeugdkampioenschappen georganiseerd worden door de federaties. Deze 

organisatie is echter afhankelijk van drie voorwaarden: 
1° Er moet een organisator zijn. 
2° Minstens zes federaties moeten deelnemen. 
3° Er is geen financiële tussenkomst vanwege de C.E.B. met uitzondering van de medailles. 

 
Europees Kampioenschap: vrijspel  
 
Aantal deelnemers: in principe 16 
Materiaal: minstens 3 bij voorkeur 4 MB ( 2.84 x 1.42). 
Datum: Volgens C.E.B. kalender 
 
Personeel: 
Zaalverantwoordelijke die instaat voor de staat van de biljarts en de bijhorende benodigdheden. 
Voldoende aantekenaars. 
 
Benodigdheden: 
Fles water en 2 glazen per biljart per wedstrijd. 
Europese volksliederen of minstens van de deelnemende landen. 
Nationale vlaggen van de landen der deelnemers. 
Vlag CEB die moet aangevraagd worden bij de Youth Director van de C.E.B. 
Programmaboekje met speelraster. 
Uithangbord met wedstrijden en uitlagen in en buiten de zaal. 
Bij voorkeur doch zonder verplichting een herinnering aan elke deelnemer. 
Plaats voor minimaal 100 toeschouwers. 
Toegang moet altijd gratis zijn voor deelnemers en hun begeleiders ook na uitschakeling van de deelnemer. 
 
Te zorgen voor: 
Plan van de ligging van de speelzaal en wegwijzer langs de baan, per trein en met het vliegtuig. 
Voorafgaand informatie betreffende logement en eventueel reservaties verzorgen. 
Mogelijkheid van restauratie. 
Indien nodig verplaatsing van logement naar speelzaal. 
Aankondigingen (affiches en dergelijke). 
P.C. voorzien van het programma Adobe Professional en rechtstreekse internetverbinding ter beschikking van sportbestuurder 
 
Verplichtingen: 
Voor S.A. SALUC: logo ARAMTIH. 

- gratis blad reclame in programmaboekje. 

- gratis plaatsing van publiciteitsmateriaal in de lokalen waar gespeeld wordt. 
 

Voor S.A. WAMETER. 

- plaatsing van een vlag SIMONIS. 

- uitsluitend reclame voor biljartlakens van het merk SIMONIS. 

- vermelding onderaan de uitslagenbladen: “Dit kampioenschap wordt gespeeld op lakens Iwan SIMONIS”. 
 
Tussenkomst CEB: 
4 officiële medailles (goud, zilver, 2 x brons) voor de eerste vier van de uitslag (er wordt niet gespeeld voor 3° en 4° plaats). 
Diploma voor elke deelnemer. 
Verspreiding van de uitslag. 
 
Ten laste van de deelnemers: 
Verplaatsing- en logementkosten. 
Alle verbruik ter plaatse. 
 
Tussenkomst N.J.C. - K.B.B.B. : 
Uitnodigingen en verzamelen van de inschrijvingen. 
Aanvraag scheidsrechters NAC. 
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Tussenkomst in de arbitragekosten van max. € 500,00 (€ 6,50 per wedstrijd.) 
Wedstrijdleiding. 
  

Europees Kampioenschap Driebanden  

Aantal deelnemers: in principe 16. 
Materiaal: minstens 3 bij voorkeur 4 MB ( 2.84 x 1.42) 
Datum: volgens C.E.B. kalender 
 
Personeel: 
Zaalverantwoordelijke die instaat voor de staat van de biljarts en de bijhorende benodigdheden. 
Voldoende aantekenaars. 
 
Benodigdheden. 
Fles water en 2 glazen per biljart per wedstrijd. 
Europese volksliederen of minstens van de deelnemende landen. 
Nationale vlaggen van de landen der deelnemers. 
Vlag CEB die moet aangevraagd worden bij de Youth Director van de C.E.B. 
Programmaboekje met speelraster. 
Uithangbord met wedstrijden en uitslagen in en buiten de zaal. 
Bij voorkeur doch zonder verplichting een herinnering aan elke deelnemer. 
Plaats voor minimaal 100 toeschouwers. 
 
Te zorgen voor: 
Plan van de ligging van de speelzaal en wegwijzer langs de baan, per trein en met het vliegtuig. 
Voorafgaand informatie betreffende logement en eventueel reservaties verzorgen. 
Mogelijkheid van restauratie. 
Indien nodig verplaatsing van logement naar speelzaal. 
Aankondigingen (affiches en dergelijke). 
P.C. voorzien van het programma Adobe Professional en rechtstreekse internetverbinding ter beschikking van sportbestuurder. 
 
Verplichtingen: 
Voor S.A. SALUC: logo ARAMITH. 

- gratis blad reclame in programmaboekje. 

- gratis plaatsing van publiciteitsmateriaal in de lokalen waar gespeeld wordt. 
 

Voor S.A. WAMETER. 

- plaatsing van een vlag Simonis. 

- uitsluitend reclame voor biljartlakens van het merk SIMONIS. 

- vermelding onderaan de uitslagenbladen: “Dit kampioenschap wordt gespeeld op lakens Iwan SIMONIS”. 
 
Tussenkomst CEB: 
4 officiële medailles (goud, zilver, 2 x brons) voor de eerste vier van de uitslag (er wordt niet gespeeld voor 3° en 4° plaats). 
Diploma voor elke deelnemer. 
Verspreiding van de uitslag. 
 
Ten laste van de deelnemers: 
Verplaatsing- en logementkosten. 
Alle verbruik ter plaatse. 
 
Tussenkomst N.J.C. - K.B.B.B. : 
Uitnodigingen en verzamelen van de inschrijvingen. 
Aanvraag scheidsrechters NAC. 
Tussenkomst in de arbitragekosten van max. € 500,00 (€ 6,50 per wedstrijd.) 
Wedstrijdleiding. 

 

Wereldkampioenschap Driebanden  

Zie specifiek reglement van de U.M.B. op www.umb.org  
 
Aantal deelnemers: 16 
Materiaal: 4 MB ( 2.84 x 1.42) 
Datum: volgens de U.M.B. kalender 
 
Personeel: 
Zaalverantwoordelijke die instaat voor de staat van de biljarts en de bijhorende benodigdheden. 
Voldoende aantekenaars. 
 
Benodigdheden. 
Fles water en 2 glazen per biljart per wedstrijd. 
Volksliederen van de deelnemende landen. 
Nationale vlaggen van de deelnemende landen. 
Vlag UMB en CEB. 
Programmaboekje met speelraster. 
Uithangbord met wedstrijden en uitslagen in en buiten de zaal. 

http://www.umb.org/
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Bij voorkeur doch zonder verplichting een herinnering aan elke deelnemer. 
Plaats voor minimaal 100 toeschouwers. 
 
Te zorgen voor: 
Aanvraag aan K.B.B.B. minstens een jaar op voorhand. 
Plan van de ligging van de speelzaal en wegwijzer langs de baan, per trein en met het vliegtuig. 
Aankondigingen (affiches en dergelijke). 
 
Kosten:  
Zie specifiek reglement van de U.M.B. 
Organisatierecht: € 1.000,00. 
Tussenkomst in de arbitragekosten van max. € 500,00 (€ 6,50 per wedstrijd.) 
Wedstrijdleiding € 37,00 per dag. 
 
Verplichtingen: 
Reclame, afhankelijk van de geldende regels van de UMB die kunnen wijzigen in functie van de sponsors. 
 
Tussenkomst UMB: 
4 officiële medailles (goud, zilver, 2 x brons) voor de eerste vier van de uitslag (er wordt niet gespeeld voor 3° en 4° plaats). 
Verspreiding van de uitslag. 
 
Tussenkomst N.J.C. - K.B.B.B. : 
Aanvraag scheidsrechters NAC. 
Tussenkomst in de arbitragekosten van max. € 500,00 (€ 6,50 per wedstrijd.) 
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 COMPETITIEVERLOOP 

KAMPIOENSCHAPPEN VAN BELGIE en NATIONALE FINALES 

 

Openingsceremonie  

 

Toespraak door de verantwoordelijke van de organiserende club. 
Verwelkoming spelers, supporters en bondsafgevaardigden. 
Dank aan medewerking van clubbestuur en –spelers. 
Toespraak door eventueel burgemeester, schepen of andere. 
Toespraak door de verantwoordelijke voor de competitie Nationaal of Gewestelijk jeugdvoorzitter. 
Dank aan: 

- club voor de organisatie. 

- uitbater voor het ter beschikking stellen van het materiaal. 

- prominenten voor hun aanwezigheid. 

- scheidsrechters voor hun bereidwilligheid. 
 
Praktische richtlijnen aan de spelers door sportbestuurder: 

- rookverbod en verbod alcoholische drank te gebruiken tijdens de wedstrijden. 

- proficiat voor het bereiken van de finale. 

- sportiviteit benadrukken. 

- zaal niet verlaten zonder sportbestuurder te verwittigen. 

- succes toewensen aan elke deelnemer 
 
Openverklaring van het kampioenschap door voorzitter NJC of zijn vervanger. 
Nationaal volkslied. 
 
Sportbestuurder. 
Voorstelling van de deelnemers. 

- Naam -voornaam -club –aanvangsgemiddelde. 
Bekendmaking eerste speelronde. 

- Spelers en arbitrage per tafel. 
 
Wedstrijden. 
 

Sluitingsceremonie  

 

Toespraak door de verantwoordelijke van de organiserende club. 
Dank aan: 

- aanwezige prominenten. 

- ouders en supporters. 

- eventuele sponsors. 

- sportbestuurder- scheidsrechters -aantekenaars en al wie meewerkte aan de organisatie. 

- en gelukwensen aan de spelers. 
Aankondiging volgende spreker. 
Toespraak door burgemeester, schepen of andere. 
Toespraak door de verantwoordelijke voor de competitie Nationaal of Gewestelijk jeugdvoorzitter. 
Bedanking van: 

- club voor de organisatie. 

- uitbater voor het ter beschikking stellen van het materiaal. 

- prominenten, ouders en supporters voor hun aanwezigheid. 

- scheidsrechters en aantekenaars voor hun bereidwillige inzet. 

- spelers en korte commentaar op de resultaten. 
 
Sportbestuurder geeft in omgekeerde volgorde de individuele uitslagen: plaats -punten -gemiddelde en eventueel 
bijzonderheden (hoogste reeks, kortste partij ...) 
Uitroepen van de kampioen en overhandiging van de medailles en badge door de voorzitter NJC of zijn vervanger. 
Nationaal volkslied. 
Overhandiging van de overige prijzen. 
Gesloten verklaring van het kampioenschap door voorzitter NJC of zijn vervanger. 
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GEWEST  …. 
 NATIONAAL JEUGDTORNOOI   'BC ….' 

 x°  JAARGANG   -   datum 

 
Art. 1 : Dit 'nationaal' jeugdtornooi vrij spel wordt ingericht door BC ……………………………………………………..  tel.: (0..) 

……in samenwerking met de Gewestelijke Jeugdcommissie ……………..,op …………….. 20.. Dit jeugdtornooi staat 
open voor alle jeugdspelers en junioren aangesloten bij de K.B.B.B. De jeugdspelers en de junioren mogen geen 21 
jaar zijn (geboren na 31.08.1982-vb) bij de aanvang van het sportjaar. De jeugdspelers die geboren zijn voor 
01.09.19..(vb) moeten behoren tot 2° of 1° klasse vrij spel KB. Indien te weinig junioren inschrijven om de nodige 
poules te maken, staat dit jeugdtornooi, als aanvulling, eveneens open voor gefedereerde senioren.  Zij moeten 

destijds meegedaan hebben aan de jeugd- en/of juniorencompetities en moeten momenteel excellentieklasse vrij spel 
KB of minstens 2° klasse vrij spel MB spelen, zonder de leeftijd van 25 jaar te hebben bereikt bij aanvang van het 
sportjaar (geboren na 31.08.19.. - vb). 
 

Art. 2 : Minstens 3 wedstrijden zijn voorzien voor elke deelnemer, met gelijke beurten. Naargelang het aantal inschrijvingen 
kan de finale (en/of de halve finale) gespeeld worden met rechtstreekse uitschakeling; ongelijke beurten. Het tornooi is 
voor jeugdspelers ingedeeld in vrij spel op klein biljart voor 8° t.e.m. 3° (2°) klasse en vrij spel of kader 47/2 op 
matchbiljart voor 2° (1°) t.e.m. excellentieklasse alsook voor de junioren.  Vanaf 2° (1°) klasse t.e.m. excellentieklasse 
vrij spel klein biljart worden de spelers ingedeeld in hun respectievelijke klasse vrij spel of kader 47/2 van de 
matchbiljart (eventueel met behulp van de vergelijkingstabel van de K.B.B.B.).  De senioren spelen minstens 2° klasse 
vrij spel op matchbiljart.  Al naar gelang het deelnemersveld, kan de organisator beslissen om voor jeugdspelers enkel 
op klein biljart te spelen.  Er is een beperking van beurten voor alle klassen zowel op klein biljart als op matchbiljart (25 
beurten).  Nieuwe spelers worden opgesteld in poules van aangesloten spelers, ongeacht hun aantal punten bij 
inschrijving (elke speler kan aldus promotie behalen). 

 
Art. 3 : Een speler die zonder verwittiging 15 (vijftien) minuten na het gestelde aanvangsuur op de wedstrijdkalender niet in het 

lokaal aanwezig is, bekomt forfait.  Het kalenderuurrooster zal geen rekening houden met andere competities die 
tijdens dit jeugdtornooi worden georganiseerd. Er wordt gespeeld op x biljarts van 2,30 m en x biljarts van 2,85 m, 
lakens Simonis, ballen Super Aramith.  Prijzen zijn voorzien voor alle finalisten en worden geschonken door 
……………. 

 
Art 4 : Het is de spelers verboden gebruik te maken van alcoholische dranken en te roken tijdens hun wedstrijden.  

Alcoholische dranken en rookgerief mogen zich in geen geval bevinden op het tafeltje bestemd voor de spelers. Een 
speler die hierop betrapt wordt, zal onherroepelijk uit het tornooi worden genomen. 

 
Art 5 : SPORTKLEDIJ IS VERPLICHT.  Basket- of gymschoenen en jeansbroeken zijn verboden.  Bij voorkeur zwarte of 

zeker een donkere stadsbroek. 
 
Art 6 : Klassement : a. wedstrijdpunten met promotiegemiddelde (geen extra matchpunten te winnen), 
    b. wedstrijdpunten met gemiddelde, 
    c. wedstrijdpunten onder het gemiddelde, 
    d. bij gelijkheid van wedstrijdpunten en proportioneel gemiddelde, wordt er onmiddellijk een 
        wedstrijd gespeeld naar 1/3 van de punten met verplichte opgang en ongelijke beurten. 
 
Art. 7 : De inschrijvingen moeten schriftelijk ingediend worden uiterlijk op ……………. op volgend adres : 

 ………………………………………………………………………………….. 
 Spelers van buiten het gewest ……………. moeten zich inschrijven via hun Gewestelijke Jeugdsportbestuurder 

of de verantwoordelijke.   Geen inschrijvingsgeld te betalen. 

 Bij de inschrijvingen moet duidelijk vermeld worden : naam, voornaam, adres, geboortedatum, biljartclub, 
licentienummer en te spelen punten (klasse).  Aan de clubsportbestuurder wordt gevraagd dit reglement uit te hangen 
in het lokaal.  Dank U. 

 
Art. 8 : Het is verboden de biljartzaal te verlaten zonder toelating van de verantwoordelijke Sportbestuurder.  Alle wedstrijden 

moeten beëindigd zijn tegen uiterlijk 19.00 uur.  Prijsuitdeling geschiedt een half uur na beëindiging van de wedstrijden. 
 
Art. 9 : De gewestelijke jeugdvoorzitters zorgen voor een gepaste verspreiding van dit tornooireglement in hun eigen gewest, 

voor zover dit jeugdtornooi niet in hun gewest plaatsvindt.  De jeugdreglementen van de K.B.B.B. zijn van toepassing.  
Over onvoorziene gevallen worden uitsluitend beslist door de Sportbestuurder van de Nationale Jeugdcommissie.  Dit 
reglement werd goedgekeurd op ……………20.. door …………….., NSB Jeugd. 
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GEWEST  …………….. 
 

 NATIONAAL JEUGDTORNOOI   ' BC ……………' 
 

 X° JAARGANG   -   datum                 

 
 

INSCHRIJVINGSFORMULIER 

 
 
NAAM :   …………………………………………………………………………… 
 
VOORNAAM :   …………………………………………………………………………… 
 
ADRES :   …………………………………………………………………………… 
 
GEMEENTE :   ………………  …………………………………………………. 
 
TELEFOON :   ………………………………………………………. 
 
E-MAIL-ADRES :  …………………………………………………………………………… 
 
GEBOORTEDATUM :  …………………………………………………………………………… 
 
CLUB :    …………………………………………………………………………… 
 
LICENTIENUMMER :  …………………………………………………………………………… 
 
KLASSE :   …………………………………………………………………………… 
 
 
Spelers van het Gewest (van organisatie) dienen dit inschrijvingsformulier te sturen naar : 
 
  
 
 

Spelers uit andere Gewesten dienen dit inschrijvingsformulier te sturen naar hun Gewestelijke 

Jeugdsportbestuurder !! 

 

             

 


