
Biljartclub Vorstelijk Complex Zuilen 
 
A.  Registratie nieuwe leden. 
1. Het maximum aantal (actieve) leden voor de biljartclub is 45. 
2. Inschrijving vindt plaats via een inschrijfformulier met vermelding van datum 

van inschrijving. 
3. Indien het aantal van 45 leden is bereikt, komen de nieuwe leden op de 

wachtlijst op basis van de inschrijfdatum. (Voorrang hebben leden die eerder 
langer dan 1 jaar lid zijn geweest en bv. door ziekte 1 of 2 jaar geen lid zijn geweest.) 

4. De contributie is (vanaf 2010) € 20,= per jaar, waarvan € 4,= wordt 
gereserveerd voor onze “Lief & Leed” pot. 

5. Indien men lid wordt ná 1 juli dan bedraagt de contributie € 10,= 
6. Leden die vrij willen spelen hangen bij binnenkomst hun naamplaatje op het 

bord, onderaan de lijst van vrijspelers die nog niet aan de beurt zijn geweest. 
 
 
B.  De competitie. 
Enkele aanvullingen op hoofdstuk D van het boekje met “Richtlijnen van de 
Biljartclub Vorstelijk Complex Zuilen”: 
 
1. Alleen leden kunnen deelnemen aan de competitie. 
2. Indien het maximum aan competitiespelers (totaal 36) is bereikt, dan zullen de 

overige leden op volgorde van inschrijfdatum op een wachtlijst worden 
geplaatst. (Voorrang hebben leden die eerder langer dan 1 jaar lid zijn geweest, aan 
eerdere competities hebben deelgenomen en bv. door ziekte één of twee jaar géén lid 
zijn geweest.) 

3. Er worden maximaal 5 wedstrijden per middag gespeeld. (Start vanaf 13:00 uur.) 
4. De wedstrijdleider kan, in overleg met de betrokken competitiespelers, 

wedstrijden vaststellen in de ochtenduren. 
5. Spelers die ingepland staan voor een wedstrijd, kunnen die middag, in 

principe, géén vrije partij spelen. (Als kort voor de wedstrijd blijkt dat de 
tegenstander er niet is, dan krijgt hij alsnog direct voorrang bij het vrij spelen.) 

6. Alleen wedstrijden die eerder zijn uitgesteld kunnen worden ingevoegd als er 
ruimte is op het wedstrijdbiljart. (Dus geen wedstrijden vóóraf gaan spelen, zonder 
overleg met de wedstrijdleider.) 

7. Bij verhindering wordt van iedereen verwacht dat de tegenstander en de 
wedstrijdleider zo snel mogelijk worden ingelicht. (Lees vooral ook art. D 3) 

8. Degene die verhinderd is moet, in overleg met de tegenstander, actief zijn in 
het vaststellen van een nieuwe datum voor de wedstrijd en de wedstrijdleider 
daarover inlichten. 

9. Bij het herhaaldelijk niet op komen dagen zonder bericht vooraf, zal 
uitsluiting van de competitie volgen. 

 
Alle leden én aspirant leden kunnen zich wel inschrijven voor een tussentijdse 
competitie bandstoten of driebanden. 
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