
 
 
De spelregels tijdens de uitoefening van het biljartspel, incl. competitie, in onze zaal. 
 
Alle spelers van de woensdagmiddagcompetitie dan wel de donderdagmiddagcompetitie zorgen 
ervoor dat ze tijdig in de zaal aanwezig zijn. Tijdig betekent dat de spelers van de eerste 7 partijen 
uiterlijk om 13.15 aanwezig zijn, de laatste groep komt om uiterlijk 14.15 uur om eerst nog door 
de wedstrijdleider van dienst te kunnen worden geïnformeerd over wat ook maar 
vermeldenswaard is.  
 
Om uiterlijk 13.30 uur moeten de partijen aanvangen. 
Indien een van de spelers niet aanwezig is, dan heeft, bij TIJDIGE afmelding, de wedstrijdleider 
hopelijk voor een vervanger kunnen zorgen. Let op, het bestuur huldigt vanaf heden het principe 
dat als je je hebt opgegeven om competitie te spelen je dit dan ook moet komen doen. Het is 
vrijwillig maar niet vrijblijvend. Met andere woorden, alleen door ziekte of gelijksoortige 
narigheden is de speler geëxcuseerd. Anders eigenlijk niet. 
 
Spelregels voor de spelers tijdens de wedstrijd en eigenlijk tijdens het spel als zodanig. 
 
Dan hebben de spelers reeds op de bordjes als ook op de scoreborden kunnen zien op welke tafel 
hun partij wordt gespeeld en wie de teller (de arbiter) en wie de schrijver is. Onderling spreken 
deze heren af wie wat doet, of schrijven of tellen. Eveneens opgemerkt zij dat de ENIGE die de 
ballen aanraakt vanaf neerleggen op de zgn. “keukenlijn” (de lijn vanaf de tweede diamant van 
onder af bezien) is de teller, anders is het touche en de speler is dan af en kan gaan zitten. Tijdens 
de partij is de teller de baas, niemand anders, ook de wedstrijdleider niet, raakt de ballen aan. De 
wedstrijdleider mag en kan te allen tijde door de teller geraadpleegd worden NADAT de partij 
door de teller is stil gelegd, los van de reden. 
 
De teller legt de ballen op de zgn. keukenlijn NADAT door de afstoot, eveneens vanaf deze zgn. 
keukenlijn (ter hoogte van de tweede diamant), is bepaald wie WIT heeft, de winnaar van deze 
“toss” en wie dus GEEL zal hebben doordat wie van de twee het dichtst bij de onderste korte band 
is geëindigd. Let op: De van boven terugkerende bal mag de onderste korte band raken en 
terugstuiten (echter niet opnieuw naar de bovenste korte band, om toch een geldig meetpunt te 
verkrijgen ter bepaling van wie de partij mag en kan beginnen. 
 
Opgemerkt zij dat de schrijver verantwoordelijk is, dat zowel BOVENAAN het formulier als, na 
afloop van de partij, ONDERAAN het formulier info als de datum, de juiste namen, moyennes, 
hoogste serie en de uiteindelijke resultaten (is aantallen caramboles) worden genoteerd. 
 
Nogmaals, de teller/arbiter bepaalt alles. Dus, bijvoorbeeld, touche is touche, ook al beweert het 
publiek in de zaal wat anders, de teller bepaalt. Gaande het spel, stel dat speler “A” mist, dan zegt 
de arbiter, na constatering uiteraard, “NOTEREN VOOR “A” 4 MAAL” in geval “A” 4 caramboles 
heeft weten te maken. 
 
 
De schrijver schrijft dit aantal EERST op het uitslagenformulier op en stuurt dit resultaat, middels 
het kastje, door naar het scoreboard d.m.v., in dit scorevoorbeeld, de toetsen 4 en #. Zowel de 
schrijver als de teller checken of e.e.a. doorkomt op het scoreboard in geval dat iemand door de 
“zendstraal” van het kastje loopt en/of er voor staat, dit laatste kan zeker ook door de teller 



komen. Indien hier niet goed opgelet wordt, dan is dat een grote bron van potentiële problemen 
v.w.b. verslaglegging van de scores. 
 
De beste plek voor de teller om te staan om een carambole te kunnen beoordelen, is bij bal 3, 
daar waar de carambole tot stand moet komen. Dus statisch op 1 plek blijven staan is niet de 
bedoeling. Overigens, los van al, de partij eindigt sowieso na 30 beurten indien er dus geen 
winnaar is te benoemen omdat geen van beide spelers zijn moyenne heeft behaald.  Stel nu dat 
WIT wel zijn moyenne heeft behaald binnen 30 beurten dan wel in maximaal 30 beurten, en dus 
“ogenschijnlijk” wint, dan moet de arbiter uitspreken “partij voor WIT” en de gelijkmakende beurt 
is voor GEEL”. Zo hoort het. 
 
 Er wordt dus NIET gezegd ( wat we heel vaak horen) “halve partij voor WIT”, er is namelijk geen 
halve partij gespeeld!  
Dan spreekt de teller dus uit “de gelijkmakende beurt is voor GEEL” en deze speler gaat vervolgens 
van acquit, met zijn gele bal uiteraard, en mag proberen gelijk te maken opdat beiden winnaar 
zijn. 
Dit lukt uiteraard wel of het lukt niet, indien wel dan is er feitelijk, wat je bij bijvoorbeeld schaken 
remise ( ½ - ½ ) noemt, geen winnaar en geen verliezer en indien GEEL niet in zijn opzet slaagt, dan 
roept de teller WIT tot winnaar uit. De teller feliciteert feitelijk zowel WIT als GEEL en de spelers 
bedanken de teller, de schrijver en elkaar. 
 
Opgemerkt zij dat de teller zorgt voor zo weinig mogelijk lopend “verkeer” langs de tafel indien de 
speler de/een stoot aan het voorbereiden is c.q. aan het aanleggen is, dit leidt een speler zeer af. 
Dit stukje respect dient voor elkaar opgebracht te worden. Noem het maar etiquette. 
 
Intussen zijn door de wedstrijdleider(s) de bordjes aan de muur, waarin de namen zitten, al 
verhangen om aan te geven wie de volgende spelers, de teller en de schrijver zullen zijn. Deze 
bordjes worden UITSLUITEND door de wedstrijdleiding bedient. 
 
Indien zich “problemen” voordoen tijdens de partij, zoals: 

- Spelen met de verkeerde bal 
- De ballen liggen nog niet stil en er wordt al gestoten 
- Touche 
- Bal(len) liggen vast 
- Ballen in de hoek 
- Ballen uitgesprongen 
- Billarde 

 
Wat te doen? Dan heeft de teller de mogelijkheid om de juiste actie te ondernemen; 
 
Verkeerde bal spelen ( de teller zal hiervoor waarschuwen, AL HOORT DAT NIET, de speler dient 
namelijk zelf op te letten, ook de tegenspeler is niet geacht hier iets van te zeggen, los van dat hij 
daar geen baat bij heeft. Zo ook de toeschouwers in de zaal dienen zich van enig commentaar te 
onthouden. De teller zegt “NOTEREN VOOR…” en de “schuldige” mag gaan zitten. 
 
Indien de speler, die aan de beurt is en klaarblijkelijk niet wacht met stoten voordat alle ballen stil 
liggen, wordt door de teller/arbiter afgeblazen. De tot de overtreding gemaakte, geldige, 
caramboles worden bijgeschreven en uiteraard zal de laatste, dan dus ongeldige, poging tot het 
maken van een carambole waarbij de bal(len) niet stil liggen en mogelijk tot een carambole kan 



hebben geleid, zal zodoende ongeldig worden verklaard door de teller/arbiter waarna de speler 
kan gaan zitten. 
 
Touche; indien een speler met zijn hand, pols of kleding of een deel van de keu, BEZIJDEN het 
leren deel van de pomerans, zijn speelbal beroert, zal de arbiter de beurt beëindigen, de score 
doorgeven aan de schrijver en weer opletten of een en ander goed naar het scoreboard wordt 
verstuurd en ontvangen. 
 
Verder is het ten strengste verboden om met de pomerans dan wel het krijtje een merkteken, bij 
bijvoorbeeld een losbandstoot, op de band aan te brengen. Ook per ongeluk. De speler kan direct 
gaan zitten. De tot dat punt gemaakte caramboles tellen uiteraard wel. 
 
Bal(len) liggen vast; de teller constateert dit, niemand anders, tenzij de teller bevestiging zoekt en 
vraagt aan de wedstrijdleider, de speler heeft de keus tussen ballen opnieuw op de acquitplekken 
te leggen of eventueel voor te stellen dat een losbandstoot wel of niet een optie is, dit is aan de 
speler. 
 
Billarde; dit vindt plaats wanneer de pomerans in contact komt met de speelbal terwijl de speelbal 
in contact is met bal 2 of met een band. Het is vaak lastig vast te stellen, een geoefend oor kan het 
horen, maar dat zal toch moeten worden beoordeeld. De speler die dit overkomt kan gaan zitten 
en de teller geeft evt. de daarvoor gemaakt caramboles aan de schrijver door. 
 
Ballen in de hoek   Het komt af en toe voor dat zowel bal 2 en bal 3 tegelijk in een hoek, BINNEN 
de schuine potloodlijn, liggen. Men mag dan MAXIMAAL twee caramboles maken en dan MOET 
een van de twee ballen het vakje hebben verlaten, anders wordt de speler afgeblazen onder 
uitspreken van “restee dedans”. 
 
Uitgesprongen bal(len) bij libre betekent opnieuw opzetten, wel met de andere speelbal op stip 
van het rechter onder acquit. 
Indien de bal de tafel verlaat via het hout van de rand(en), dan opnieuw opzetten en zie hiervoor. 
Indien de bal de tafel verlaat maar via het rubber van de band weer op de tafel terugkeert, dus 
geen hout of zelfs de grond raakt, dan moet en kan er gewoon doorgespeeld worden. Indien geen 
carambole, dan kan de speler uiteraard gaan zitten. 
 
Bij 3-banden gelden ingewikkelder regels, kom ik een andere keer op terug, voor nu is er 
voldoende informatie om te onthouden en om rekening mee te houden.  Heel veel speelplezier! 
 
Het Bestuur is van mening dat het ons geliefde spelletje op bovenstaande wijze door deze uitleg 
bijdraagt aan verhoging van de spelvreugde en beleving. Dus…veel (lees)plezier! 


