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1.  VOORWOORD 

Beste biljarters en biljartsters, 
 
In dit vernieuwde boekje met Richtlijnen van de Biljartclub Zuilen vindt u 
alles over de organisatie van de biljartclub, maar ook de spelregels, die 
van toepassing zijn op het vrij spelen en de diverse biljartcompetities. 
Ook onze eigen huisregels en die van het Vorstelijk Complex kunt u in dit 
boekje terugvinden. 
 
In de afgelopen tijd heeft de Biljartclub Zuilen een iets andere positie 
gekregen met het verdwijnen van de sociaal culturele instelling Portes. 
Stichting Me’Kaar is nu de organisatie die in het Vorstelijk Complex (VC) 
de verschillende (sociale) activiteiten coördineert. 
Zij doet dat middels de sociaal makelaars en de sociaal beheerders en 
bouwen zo aan duurzame relaties in de buurt. Zij helpen en 
ondersteunen vrijwilligers om de georganiseerde activiteiten op een zo 
goed mogelijke manier in stand te houden of uit te bouwen. Het biljarten 
voor ouderen is zo’n activiteit…. 
Het VC is eigendom van de gemeente Utrecht en de biljartclub heeft een 
gebruiksovereenkomst met de gemeente (UVO) voor de biljartzaal. Wij 
hoeven geen huur te betalen. 
 
Onze biljartclub heeft daardoor een meer zelfstandige status gekregen 
die geen verantwoording meer hoeft af te leggen aan derden, maar dat 
uitdrukkelijk wél wil doen naar de leden van de biljartclub. Het bestuur 
streeft naar een zo groot mogelijke transparantie. 
Alle functies binnen onze club worden uitgevoerd door leden die naast 
hun hobby, het biljarten, bereid zijn de biljartclub te leiden en te 
ondersteunen. Zonder hen, maar ook zonder u is er geen biljartclub. 
Dat is dan ook de reden dat het bestuur aan alle leden vraagt om zelf 
verantwoordelijk te zijn voor het eigen gedrag in het VC. Daarnaast doet 
het bestuur een dringend beroep op iedereen om te allen tijden samen 
verantwoordelijkheid te nemen als de situatie in de biljartzaal of het VC 
daarom vraagt.  
 
Veel plezier en voel u welkom 
bij de Biljartclub Zuilen. 
Peter Bouwhuizen. 
Voorzitter 

 
 
 
 
Noot: 
Waar in deze richtlijnen wordt gesproken van hij of een andere 
mannelijke persoonsvorm wordt gebruikt, wordt daar – enkel uit 
praktische overwegingen – eveneens de vrouwelijke vorm bedoeld. 
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2.  ALGEMEEN 
 
2.1  Inleiding 
De biljartclub Zuilen is één van de activiteiten voor ouderen in 
het Vorstelijk Complex Zuilen, deel uitmakend van de sociale 
activiteiten die Stichting Me’Kaar binnen het VC coördineert. 
Het adres van het Vorstelijk Complex (VC) is:  
Prinses Beatrixlaan 2, 3554 JK te Utrecht.  
Telefonisch bereikbaar onder nummer:   030-7210511. Deze 
telefoon hangt beneden in de hal en kan worden gebruikt voor 
die gevallen waarbij de aanwezige biljarters niet op een andere 
manier bereikbaar zijn. 
Het bankrekeningnummer van de biljartclub bij de ING is: ING: 
NL37 INGB 0001046857, t.n.v. W.J.G. van Rossum te Utrecht. 
 
De activiteit biljarten is, in principe, bestemd voor ouderen 
boven de 55 jaar, woonachtig in Utrecht Noord.  
De biljartclub heeft een eigen website die wordt bijgehouden 
door de secretaris: www.biljartclubzuilen.com  
 
2.2  Het Vorstelijk Complex 
Het VC is overdag open van 9.30 tot 16.30 uur. 
Tussen 9.30 en 16.30 uur kan er worden gebiljart in de 
biljartzaal. In overleg met het bestuur van de biljartclub en 
Me’Kaar is het ook mogelijk om ’s avonds te biljarten. 
 
2.3  Doelstellingen biljartclub 
De biljartclub stelt zich ten doel een plezierige tijdsbesteding te 
bieden aan ouderen (zowel dames als heren) en de onderlinge 
saamhorigheid en het welzijn van ouderen te bevorderen en 
wel door middel van: 
“Het organiseren van ontspanningsmogelijkheden voor de 
leden. Onder andere door het organiseren biljartcompetities en 
van diverse spelletjesmiddagen, zoals het Paas- en Kerstbiljart. 
Ook het organiseren van andere activiteiten behoort, in 
overleg met het Bestuur tot de mogelijkheden”. 
 
U wordt als gebruiker van de faciliteiten in de biljartzaal 
vriendelijk, maar ook uitdrukkelijk verzocht om de regels in dit 
boekje voor uzelf in acht te nemen, zodat anderen u daarop 
niet hoeven aan te spreken.  
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2.4  Het clubjaar 
Het clubjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar; dus van 1 
januari t/m 31 december. 
 

2.5  Gebruiksregels Biljartzaal. 
1. Iedereen in het gebouw (dus ook in de biljartzaal) dient alle 

aanwijzingen van het beherend personeel van de gemeente 
Utrecht, Me’Kaar en andere in beheerfunctie zijnde 
vrijwilligers op te volgen. 

2. Bij calamiteiten van welke aard dan ook, dient u (naast evt. 
112) per direct ook de op dat moment aanwezige beheerder 
in te lichten. 

 
3. Het biljarten is in principe alleen bedoeld voor personen van 

55 plus uit Utrecht Noord. Lid worden van de biljartclub is 
niet verplicht, maar wordt wel gewaardeerd als u vaker wilt 
komen biljarten. 

4. Biljarten is alleen toegestaan met een eigen keu of met een 
keu uit het rek. 

5. Om ± 15 minuten te kunnen biljarten is het noodzakelijk dat 
u een munt van 20 cent in de automaat werpt. 

6. Na het biljarten wordt u vriendelijk, doch dringend verzocht 
het biljart schoon te maken met de daarvoor bedoelde 
borstels. 

7. Alle aanwezige personen in de biljartzaal zijn in principe zelf 
verantwoordelijk voor hun eigen welzijn. 

8. Alle aanwezige personen zijn gezamenlijk verantwoordelijk 
voor hetgeen plaatsvindt tijdens hun aanwezigheid in de 
biljartzaal. 

9. Consumpties mogen worden gebruikt en kunnen worden 
verkregen in de ontmoetingsruimte.  

10. Wilt u zo vriendelijk zijn om de biljartzaal altijd opgeruimd 
en schoon achter te laten? 
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3.  ORGANISATIE BILJARTCLUB. 
 
3.1  Het Bestuur 
Het Bestuur van de biljartclub is als volgt samengesteld: 
Een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en zo 
mogelijk een wedstrijdsecretaris en een assistent- 
wedstrijdsecretaris. 
 
De bestuursleden worden voor een periode van 3 jaar door de 
leden gekozen tijdens de algemene ledenvergadering en zijn 
daarna herkiesbaar. 
 
Het Bestuur vergadert zo dikwijls als dit nodig wordt geacht; 
meestal 4 à 6 keer per jaar.  
Ook op indicatie van het personeel van het Vorstelijk Complex 
Zuilen kan een bestuursvergadering worden belegd. 
 
3.2  Taken van de bestuursleden. 
De voorzitter leidt de vergaderingen van het Bestuur en van de 
jaarlijkse ledenvergadering. Hij vertegenwoordigt de club naar 
binnen en naar buiten.  
De secretaris voert de correspondentie voor de club en houdt 
een ledenregister bij. Hij zorgt ervoor dat er periodiek een 
bestuursvergadering wordt gehouden en maakt daarvan de 
agenda en de notulen. Ook verzorgt hij de administratie rond de 
Ledenvergadering; zoals de uitnodigingen/agenda en het 
verslag.  
De penningmeester beheert de financiën. Daaronder valt ook de 
bankrekening van de club, die – uit kosten overwegingen – op 
naam is gesteld van de penningmeester en een gemachtigd 
ander bestuurslid. 
Hij ontvangt de bijdragen van de leden en overige gelden (o.a. 
het klokkengeld) en doet, in overleg met de overige 
bestuursleden, de noodzakelijke uitgaven. De penningmeester 
maakt jaarlijks een begroting voor de komende 3 jaar en stelt 
aan het eind van het jaar een financieel overzicht op. 
De wedstrijdsecretaris is verantwoordelijk voor de gang van 
zaken rond de te organiseren competities en kan in die 
hoedanigheid deel uitmaken van het Bestuur . Een eventuele 
assistent wedstrijdsecretaris is geen bestuurslid. 
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Een afvaardiging van het Bestuur zal – zoveel als mogelijk is - 
aanwezig zijn bij de vrijwilligersbijeenkomsten van Me’Kaar, of 
het Vorstelijk Complex Zuilen. 
 
3.3  De Kascommissie 
De biljartclub heeft ook haar eigen Kascommissie. 
Uit de leden van de club worden minimaal 2 leden gevraagd 
om zitting te nemen in de Kascommissie. De Kascommissie 
controleert de penningmeester door het goedkeuren van het 
financiële jaaroverzicht. Daartoe hebben zij toegang tot alle 
relevante stukken die een relatie hebben met de financiën van 
de club. (De bankrekening, de kasboeken, etc.) Zij brengen 
schriftelijk verslag uit aan de Ledenvergadering 
Een lid van de Kascommissie treedt na 3 jaar af en wordt, 
indien nodig, opgevolgd door een ander lid van de biljartclub. 
 
3.4  Overige Commissies. 
Het Bestuur kan aan leden vragen onderdeel uit te maken van 
een commissie. Hierbij moet worden gedacht aan commissies 
voor de “Lief & Leed pot”, voor de organisatie van de 
spelletjesdagen en/of de verzorging van de catering, of voor 
een technische commissie die verantwoordelijk is voor de 
materialen die voor het biljarten noodzakelijk zijn. (Zie ook bij 
6.3.)
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4.  FINANCIËN 
 
De financiële middelen van de club bestaan uit: 
 bijdragen van de leden en spelers 
 geld uit de klokken 
 eventuele sponsorgelden 
 andere giften of donaties. 
De financiële middelen zullen alleen worden ingezet voor 
activiteiten ten behoeve van de biljartclub. 
 Het organiseren van spelletjesmiddagen, incl. prijzen en 

catering. 
 biljartmaterialen (bv. lakens,biljartballen, etc.) 
 prijzen voor de verschillende competities. 
 kosten voor administratie- en computer benodigdheden. 
Een deel van de contributie wordt gebruikt voor een ,,Lief & 
Leed pot” Daaruit worden de leden bedacht bij bv. verjaar-
dagen, ziekte, huwelijksjubilea, overlijden, etc.  
Verjaardagen/ziekte van leden en spelers: een kaart. 
Jubilea en overlijden leden: een gepaste attentie t.w. van 
maximaal € 25,= 
Om voor een bijdrage voor bloemen of kaarten uit de Lief & 
Leed pot in aanmerking te komen moet men lid zijn. 
Uitzonderingen op deze regel moeten met de voorzitter worden 
besproken.  
Tekorten en ‘overs’ van de reservering voor de ,,Lief & Leed 
pot” worden afgedekt met de algemene middelen. 
 
Ieder bestuurslid kan - zonder overleg vooraf - kleine uitgaven 
doen tot een bedrag van € 20,= als deze uitgaven ten goede 
komen aan de club. 
Uitgaven tot € 100,= die niet zijn begroot, mogen alleen 
worden gedaan met goedkeuring van minimaal 3 
bestuursleden. Daarboven dient het voltallige bestuur of de 
Ledenvergadering haar goedkeuring te verlenen. 
 
 
5.  DE LEDEN 

 
5.1  Het lidmaatschap 
De biljartclub kent twee soorten leden, leden die vrij spelen en 
evt. ook deelnemen aan de competitie en andere activiteiten, 
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noemen we LEDEN. Deze leden zijn niet gelimiteerd in de 
faciliteiten die de biljartclub biedt. 
Daarnaast zijn er leden die feitelijk alleen vrij spelen op, 
meestal speciaal daarvoor overeengekomen/vastgestelde 
momenten; dit zijn SPELERS. Deze leden betalen de helft van 
het normale bedrag als bijdrage in de materiaalkosten, zoals 
lakens, ballen en keuen. Zij nemen geen deel aan de 
competities en ook niet aan de spelletjesmiddagen. Zij hebben 
wel het recht om de Ledenvergadering bij te wonen. 

 
Het maximum aantal LEDEN dat als lid kan worden 
geregistreerd is vastgesteld op 45. (De biljartzaal laat niet meer toe.) 
De aanvraag voor het lidmaatschap van de biljartclub kan 
worden ingediend bij een bestuurslid. De inschrijving vindt 
plaats via een inschrijfformulier o.a. met vermelding van 
datum van inschrijving. Indien het aantal van 45 leden is 
bereikt, komen de nieuwe leden op een wachtlijst op basis van 
de volgorde van inschrijving. Dit zijn dan aspirant-LEDEN. 
(Voorrang hebben LEDEN die eerder langer dan 1 jaar lid zijn 
geweest en bv. door ziekte of andere omstandigheden enkele 
jaren géén lid zijn geweest.) 
Aan ieder lid van de biljartclub wordt een exemplaar van de 
richtlijnen en eventuele bijlagen en aanvullingen uitgereikt. 

 
Beëindiging van het lidmaatschap kan, bij voorkeur schriftelijk, 
ter kennis van de secretaris worden gebracht. 
 
5.2  Bijdrage in de kosten. 
De bijdrage in de materiaalkosten door LEDEN is, met ingang 
van 1 januari 2010, vastgesteld op € 20,= per jaar, waarvan  
€ 4,= kan worden gebruikt voor de “Lief & Leed pot”. 
Voor SPELERS is de bijdrage: € 10,=, incl. € 2,= voor de Lief & 
Leed pot.  
Wanneer iemand in de eerste helft van het jaar lid wordt, 
betaalt men de volledige contributie. Begint het lidmaatschap 
in de tweede helft van het jaar, dan volstaat de helft van de 
contributie. 
Aan verzoeken om terugbetaling van de reeds betaalde 
bijdrage zal in de regel niet worden voldaan, tenzij er sprake is 
van langdurige afwezigheid wegens ziekte, o.i.d. 
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5.3  Algemene Ledenvergadering. 
Minimaal 1 keer per jaar zal er een Ledenvergadering plaats 
vinden, bij voorkeur in februari. Ongeveer 2 weken voor de 
geplande vergadering ontvangen zowel LEDEN als SPELERS 
van de biljartclub een uitnodiging met de agenda, vergezeld 
van de nieuwste ledenlijst. Het financiële overzicht en de 
begroting zullen gelijk, of zo snel mogelijk daarna worden 
uitgereikt. 
De leden kunnen ook zelf agendapunten inbrengen. 
Deze agendapunten kunnen tot minimaal 3 weken voor de 
vergadering bij de secretaris worden ingediend. 

 
Ieder Bestuurslid wordt bij meerderheid van stemmen  
gekozen op de Ledenvergadering. De leden die niet aanwezig 
kunnen zijn mogen schriftelijk stemmen. Deze schriftelijke 
stemming kan, voorzien van handtekening en in een gesloten 
envelop, uiterlijk tot 24 uur vóór de vergadering bij de 
secretaris worden ingediend. 
Ieder lid kan zich kandidaat stellen als bestuurslid of als lid van 
een commissie. Dit dient ten minste 24 uur vóór de 
Ledenvergadering  bij de secretaris te worden gemeld. 

 
Tenminste 10 leden kunnen een, met redenen omkleed, 
verzoek tot het houden van een (extra) Ledenvergadering bij 
het Bestuur indienen. 
Het Bestuur is dan verplicht binnen 3 weken na ontvangst van 
dit verzoek een Ledenvergadering te beleggen. 
 
5.4  Geschillen. 
Omdat we gebruik maken van de ruimten van Me’Kaar, is de 
klachtenregeling van Me’Kaar/UVO van toepassing. Een 
klachtenformulier kan bij Me’Kaar worden opgevraagd. 
Bij problemen en meningsverschillen tussen de leden van de 
biljartclub onderling, gelden de volgende regels: 
 de desbetreffende personen praten het eerst zelf uit 
 als dit niet tot een oplossing leidt, dan kan een bestuurslid 

worden gevraagd te bemiddelen 
 als ook dit geen oplossing biedt, dan wordt het probleem 

besproken met het personeel van Me’Kaar. 
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6.  VRIJ SPELEN 
 
6.1  Algemeen. 
Als er geen wedstrijden worden gespeeld, kan er vrij worden 
gespeeld op 2 biljarttafels. 
Vrij biljarten is alleen toegestaan met gebruikmaking van de 
ballen op de klokken. 
Hiervoor moet, per kwartier spelen, een muntstuk van  
€ 0.20 worden ingeworpen. 
 
In het Libre is er een zgn. “Verboden Zone” in de 4 hoeken van 
het biljart. Daar mag je officieel niet meer dan 1 carambole 
maken en daarna moet dan 1 van de aanspeelballen eruit 
worden gespeeld. Deze regels voeren we officieel niet in, maar 
omdat er steeds meer biljarters zijn die daar met 2 vastgezette 
ballen veel caramboles zouden kunnen maken, doen we een 
beroep op die biljarters om sportief met deze regel om te 
gaan. 
 
6.2  Spelregels vrij spelen. 
Als je vrij wilt spelen dan moet je zelf je naamkaartje, op 
volgorde van binnenkomst, ophangen onderaan de rij “1e vrije 
spel”, ongeacht het tijdstip van binnenkomst op die dag. 
Is je partij op de vrije tafel voorbij dan verhang je zelf je 
kaartje één rij naar rechts (“2e vrije spel” of evt. “3e vrije 
spel”) en zijn de volgende spelers aan de beurt. Als alle vrij 
spelers aan de beurt zijn geweest, wordt bovenaan begonnen 
met de rij die rechts is ontstaan. Als er op dat moment nieuwe 
spelers binnenkomen, dan zijn zij aan de beurt op het moment 
dat de in gang zijnde vrije partij is afgelopen.  
Wedstrijdspelers mogen niet afhangen na 12:15 uur, maar wel 
na afloop van hun partij onder “2e vrije spel”. NB. De 
verplichting om te tellen bij een andere partij gaat altijd voor! 
Spelers van de lijst die niet in de biljartzaal aanwezig zijn, 
mogen worden overgeslagen.  
Iedereen wordt dringend verzocht géén kaartjes van anderen 
te verhangen. Als dat toch noodzakelijk is, doe dat dan in open 
overleg met de spelers die op dat moment aanwezig zijn. Dit 
voorkomt misverstanden! 
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Zijn er nauwelijks nog spelers in de zaal dan kan natuurlijk 
iedereen vrij spelen; ook s’ middags. Een biljarttafel hoeft 
immers NIET leeg te staan ! 
NB. Vooral op de ochtenden is er meestal ruim voldoende tijd 
om vrij te spelen.  
De vrijdagmorgen is gereserveerd voor het damesbiljart van 
10 tot 12 uur. De heren worden vriendelijk doch dringend 
verzocht NIET voor 12 uur in de biljartzaal te komen. 
 
6.3  Speelmateriaal 
De materiaalcommissie is verantwoordelijk voor de materialen 
van de biljartclub, te weten:  
 Het reinigen van de biljarts en de ballen en de daarbij 

horende middelen. 
 Het beheer van de keuen voor algemeen gebruik. 
 Het beheer van overige apparatuur van de biljartclub. 
 Het beheer en de toewijzing van het keuenrek. 
LEDEN die aan de competitie deelnemen, mogen één 
keuenvak in gebruik hebben. Wanneer er lege vakken 
overblijven kunnen deze onder de overige LEDEN en SPELERS 
worden verdeeld. 
De keuen van de biljartclub staan in het keuenrek. (S.v.p. 
géén keuen tegen de muren plaatsen!) 
Diverse biljartmaterialen (o.a. krijt) zijn te verkrijgen via de 
bestuursleden en/of de materiaalcommissie. 
 
 
7.  DE COMPETITIE 
 
7.1  Algemeen. 
Een competitieseizoen kan lopen van augustus tot juli, maar er 
is nu voor gekozen om dat gelijk te laten lopen met het 
kalenderjaar; dus van januari t/m december. 
In de loop van ieder seizoen wordt er, uitsluitend voor de 
LEDEN, een Libre competitie georganiseerd. De Libre 
competitie wordt meestal in 2 delen afgewerkt.  
Het maximum aantal spelers dat aan de competitie kan 
deelnemen is vastgesteld op 30, soms verdeeld over een A- en 
een B poule, maar ingaande 2013 spelen alle competitiespelers 
tegen elkaar, zonder poule indeling. Als er een A- en B poule 
is, dan starten nieuwe leden in principe in groep B. 
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Nieuwe competitiespelers worden met een reëel moyenne in de 
nieuwe competitie ingedeeld. Daarvoor spelen zij vooraf 3 
testwedstrijden op basis waarvan zij de competitie ingaan. Na 
5 competitiewedstrijden wordt gekeken of het vastgestelde 
gemiddelde moet worden aangepast aan het gemiddelde 
waarop de speler op dat moment staat. Deze methode zal ook 
worden gebruikt als er wordt gespeeld volgens een poule 
indeling. 
Let op de aankondigingen op het prikbord! 
 
7.2  Beschikbaarheid voor de competitie. 
Voor de indeling van de nieuwe competitie worden de 
wedstrijdspelers verzocht om tenminste 2 vaste en 1 reserve 
speelmiddag aan de wedstrijdsecretaris op te geven. Deze 
opgave moet uiterlijk de 30 dagen voor het begin van de 
competitie aan hem zijn opgegeven. 
De persoonlijke speelroosters zullen begin augustus/januari en 
in januari/augustus worden uitgereikt/toegestuurd. 
Indien het maximum aan competitiespelers 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 of andere 
omstandigheden enkele jaren géén lid zijn geweest.) Zodra er 
ruimte ontstaat zullen zij kunnen deelnemen aan de 
competitie. 
 
7.3 Tussencompetities. 
Tussen de 2 ronden Libre in kan er een ronde bandstoten of 3 
banden worden georganiseerd. Alle LEDEN kunnen zich apart 
inschrijven voor deze tussentijdse competitie. Ook leden die op 
een evt. wachtlijst voor de competitie staan kunnen aan deze 
extra competities deelnemen. 
 
7.4  De wedstrijden 
De wedstrijden kunnen worden gespeeld tussen 12:00 en 
16:30 uur op het wedstrijdbiljart.  
Er worden maximaal 5 wedstrijden per middag gespeeld. 
(Start meestal vanaf 13:00 uur.) Deze worden aangegeven 
met 1,2,3, 4,en 5. Een wedstrijd duurt ongeveer ± 45 min. 
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In welk deel van de middag de speler zijn wedstrijd moet 
spelen, staat op zijn speelrooster aangegeven. 
De (assistent) wedstrijdsecretaris kan, op verzoek van de 
betrokken competitiespelers, wedstrijden vaststellen in de 
ochtenduren. 
In principe kunnen alleen wedstrijden die eerder zijn uitgesteld 
worden ingevoegd in het wedstrijdprogramma als er ruimte is 
op het wedstrijdbiljart. (Wedstrijden vóóruit spelen kan, maar 
alleen in overleg met de (assistent) wedstrijdsecretaris.) 
 
Bij verhindering wordt van iedereen verwacht dat hij zelf de 
tegenstander en de (assistent) wedstrijdsecretaris zo snel 
mogelijk inlicht. (Zie verder bij 7.5.) 
 
Van competitiespelers wordt verwacht dat zij zodanig op tijd 
aanwezig zijn dat zij de wedstrijd ervóór of erna kunnen 
arbitreren of schrijven.  
Tijdens de wedstrijd wordt elke speler verzocht te gaan zitten 
als de tegenstander aan de beurt is. 
Van het publiek wordt verwacht dat zij zich absoluut niet 
bemoeien met het verloop van de wedstrijd. 
 
7.5  Afzeggen voor een wedstrijd. 
Wanneer er door de wedstrijdleiding aan iedere competitie-
speler een persoonlijk speelrooster is uitgereikt, wordt men 
geacht dit rooster te volgen.  
Als een wedstrijd niet door kan gaan moeten de spelers ZELF 
een nieuwe datum overeenkomen met hun tegenstander. 
Degene die de wedstrijd wil verzetten of door wiens toedoen 
de wedstrijd niet gespeeld kan worden MOET het initiatief 
nemen om de wedstrijd alsnog door te laten gaan. Dus je moet 
dan ZELF contact opnemen met je tegenstander en samen tot 
een nieuwe datum komen ! 
Je kunt altijd bij de (assistent) wedstrijdsecretaris opvragen 
welke data beschikbaar zijn. (Kijk ook op het publicatiebord.) 
Tot slot kun je de nieuwe datum op de wedstrijdlijst vermelden 
en aan de (assistent) wedstrijdsecretaris doorgeven. 

 
Wanneer een speler kort voor een wedstrijd verhinderd is, 
moet hij zijn tegenspeler en de (assistent) wedstrijdsecretaris 
zelf tijdig inlichten. De tegenspeler is wel verplicht om op de 
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gestelde tijd aanwezig te zijn om te tellen/schrijven of zo 
mogelijk een andere partij te spelen. 
 
7.6  (Herhaaldelijk) wegblijven bij een wedstrijd zonder 
bericht. 
1ste keer wegblijven: je krijgt een waarschuwing van de 
wedstrijdsecretaris. (De wedstrijdsecretaris legt de 
waarschuwing vast.) 
2e keer wegblijven betekent dat de wedstrijd als gespeeld 
wordt beschouwd; 10 punten voor de tegenstander en 0 voor 
de wegblijver. 
3e keer wegblijven betekent dat je uit de competitie wordt 
genomen. De gespeelde wedstrijden worden uit de standen 
geschrapt. 
 
7.7  Te maken caramboles en moyennes. 
De spelers spelen hun wedstrijden tegen elkaar op basis van 
het gemiddeld gespeelde aantal caramboles in een vorige 
competitiedeel. Het aantal in de competitie te maken 
caramboles wordt bepaald door het eerder gespeelde moyenne 
te vermenigvuldigen met de factor 30. (Met een minimum van 
15 te spelen caramboles.) 
Bij een lager gespeeld moyenne mag het opnieuw berekende 
aantal caramboles nooit minder zijn dan 5, vergeleken met de 
laatst gespeelde competitiedeel. 
Een hoger aantal te spelen caramboles geldt in een volgende 
competitiedeel zonder maximum. 
 
Alléén als er een A en B poule is gelden de onderstaande 
regels:  
 De spelers in groep A moeten minimaal 35 en de spelers in 

groep B moeten minimaal 15 en maximaal 30 caramboles 
per wedstrijd maken. 

 Aan het einde van iedere ronde, dus zowel na de 1e als de 2e 
helft van de competitie, wordt het nieuw te spelen aantal 
caramboles berekend op basis van het in de vorige ronde 
behaalde moyenne.  

 Spelers kunnen tussentijds niet promoveren of degraderen, 
dit kan alleen na de 2de helft.(Zie hieronder)  

 Een nieuwe speler start in poule B met 30 te spelen 
caramboles. Wanneer in de eerste ronde blijkt dat zijn 
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moyenne veel hoger ligt dan die voor groep B, is het 
mogelijk dat hij in de 2de ronde in groep A wordt ingedeeld. 
De wedstrijdsecretaris overlegt hierover met de overige 
bestuursleden. 

 
Voor het bandstoten is het aantal te maken caramboles: het 
moyenne maal 20. Voor spelers die 30 of meer Libre 
caramboles moeten maken geldt een minimum van 23 
caramboles en voor spelers minder dan 30 libre caramboles is 
het minimum 15 caramboles. 

 
Voor het 3-banden is het aantal te maken caramboles: het 
moyenne maal 10. Voor spelers die 30 of meer Libre 
caramboles moeten maken geldt een minimum van 12 
caramboles en voor spelers minder dan 30 libre caramboles is 
het minimum 7 caramboles. 

 
Voor een goed verloop van de competitie is het mogelijk dat de wedstrijdsecretaris, - 
alléén in uitzonderingsgevallen - af kan wijken van de gestelde moyennegrenzen.  
 
7.8  De wedstrijdleiding 
De arbiter/teller…. 
 controleert vóór de partij of het materiaal in orde is 
 beslist als enige of een carambole geldig is 
 let op of er met de juiste kleur bal wordt gespeeld 
 geeft de score door aan de schrijver 
 controleert het scorebord 

 
De schrijver….. 
 let op het tellen en doorgeven van de score door de 

arbiter 
 mag aangeven als er niet met de juiste kleur bal wordt 

gespeeld 
 verwerkt de gemelde score op de scorekaart 
 verwerkt de score op het elektronisch scorebord 

 
Toeschouwers mogen tijdens de wedstrijd geen op- of 
aanmerkingen maken over de arbitrage. 

 
(Zoek voor uitgebreide spelregels en meer op internet: 
http://biljart.startpagina.nl ) 

 
Een instructie voor de bediening van het elektronisch 
scorebord is als bijlage A toegevoegd. 
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7.9  De wedstrijdresultaten. 
In de kop van de scorekaart worden de algemene gegevens 
van de wedstrijd vermeld. 
Dat kan pas nadat de arbiter de afstoot heeft laten 
plaatsvinden en bepaald is welke speler begint.  
Als de wedstrijd is begonnen wordt de door de arbiter 
aangegeven score door de schrijver vermeld bij die speler 
waarvoor de score is aangegeven. Als de wedstrijd is afgelopen 
moet onderop de scorekaart diverse gegevens worden 
ingevuld. (Zie de scorekaart.) 

 
De wedstrijdresultaten worden door de wedstrijdsecretaris in 
de computer geregistreerd en verwerkt op lijsten die op het 
prikbord hangen. De standen worden ook gepubliceerd op de 
website van de biljartclub.  
 
Winnaar van een wedstrijd is degene die als eerste zijn 
vereiste aantal te spelen caramboles heeft bereikt. Hij krijgt 
daarvoor 10 wedstrijdpunten. De tegenspeler zou in de 
nabeurt ook zijn vereiste aantal caramboles kunnen bereiken. 
In dat geval krijgt ook hij 10 wedstrijdpunten.  
Als hij minder caramboles heeft gemaakt dan ontvangt hij 
wedstrijdpunten volgens de volgende berekening:  
aantal gemaakte caramboles gedeeld door het aantal te spelen 
caramboles. Het resultaat wordt rekenkundig afgerond op 1 
cijfer achter de komma en dat is dan het aantal wedstrijd-
punten voor de verliezer. 
De speler die aan het eind van het seizoen de meeste 
wedstrijdpunten heeft is de nieuwe clubkampioen en komt in 
de eregalerij…! 
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Bijlage A  
Instructie bediening elektronisch scorebord. 
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Bijlage B 

 
 

Onze afspraken in het VC 
 
Om je welkom te blijven voelen, houd je je aan de volgende afspraken:           
 Ruim altijd je eigen spullen op. 
 Houd je spullen goed in de gaten en laat niets van waarde slingeren. 
 Breng serviesgoed terug naar de bar. 
 Laat een ruimte achter zoals je hem gevonden hebt: schoon en ordelijk. 
 Zet tafels en stoelen terug in de basisopstelling (zie de plattegrond). 
 Houd de voordeur na 17u dicht. 
 Hinder andere bezoekers of groepen niet. 
 Volg de aanwijzingen op van de sociaal beheerder, bel hem bij twijfel. 
 Gebruik de ruimtes in onderling overleg en zo normaal mogelijk. 
 Samen komen we er wel uit.  
 Als dat nodig is, heeft de bar- of receptievrijwilliger het laatste woord.  

Sociaal beheerders: Mene Raghoebir, (06) 2246 5982; Kees Reijn, (06) 8131 8466  
 
 

VC bij avond 
 

 Wil je na 18:00 altijd de voordeur dichthouden?  
 Bezoekers van de activiteiten moeten aanbellen en binnengelaten 

worden. 
 Roken op het plein mag, maar houd de stoep schoon. Er staat een 

asbak! 
 De afspraak met onze buren is dat het na 19:00 stil is op het plein.  
 Praat binnen na. Buiten versterkt de ruimte jullie stemmen enorm. 
 Volg de aanwijzingen van de bar- of receptievrijwilliger op.  
 Onraad of probleem?  

Bel Johan (06- 1924 2922) of Ronald (06- 4188 4157) van UVO beheer.  
 Geen gehoor? Nacht of weekeinde? Bel het UVO calamiteitennummer 

06 - 4262 7622. Het nummer van de wijkpolitie is 0900-8844. 
 

WEL THUIS EN TOT ZIENS IN HET VORSTELIJK COMPLEX ! 



 
20 

 

Bijlage C 

CALAMITEITENPLAN VORSTELIJK COMPLEX. 
 
De gemeente Utrecht (i.q. de Utrechtse Vastgoed Organisatie, 
UVO) heeft een calamiteitenplan opgesteld. Dat plan hangt 
boven aan de trap naast de kopieermachine. 
Het verdient aanbeveling om dat plan een keer door te lezen! 
 
Korte ontruimingsinstructie: 
 
ALS HET ALARM GAAT: 
 

 Sluit de ramen. 
 Pak je spullen, verlaat het lokaal 

en sluit de deur.  
 Bij grote rookontwikkeling; blijf 

laag bij de grond! 
 Volg de aanwijzingen op van de 

BHV’er. 
 Verlaat het pand; ga naar de 

verzamelplaats (naast het hek). 
 Blijf hier totdat is aangegeven dat 

je weg kunt gaan. 
 

  BEL:  1 1 2 
 

 
Bel ook het Calamiteitennummer van UVO: 06-
42627622. 
 
 
 


