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Afdelingsbestuur Biljarten  

1. Bij binnenkomst dient men zich persoonlijk op de speellijst in te tekenen. 
2. Volgens volgorde van binnenkomst speelt men tegen elkaar met inachtneming van de volgende 

regels. 
a. Indien tegen de volgende op de lijst al competitie is gespeeld, dan kan diegene die aan de beurt is 

beslissen om een vrije partij te spelen of wachten tot de 1ste speler op de lijst waartegen nog geen 
competitie is gespeeld 

b. Evenzo geldt deze regel voor de 2de speler in volgorde, uit het bovenstaande blijkt dat hier overleg 
dient te worden gepleegd. 

3. Als men aan de beurt is, dan wordt er een kruis of een C achter de speler zijn naam geplaatst, dit 
naar gelang of men vrij of competitie speelt. 

4. Diegene die later binnenkomt, is volgens volgende regeling aan de beurt om te biljarten. 
a. Als achter ieder voorgaande binnenkomer al een kruis of een C staat en men is al aan de 2de ronde 

bezig is, dan is de later binnenkomende aan de beurt als er een biljart vrijkomt. 
b. Indien er een of meerdere ronden zijn gespeeld, krijgt de later binnenkomende het aantal kruisjes 

van diegene die boven hem staat. 
c. Indien men om een andere reden dan onder punt 2 een beurt wenst over te slaan, dan wordt er een 

kruis achter zijn naam geplaatst, zodat men dan één hele ronde overslaat 
d. Een uitzondering wordt hier gemaakt voor het bedienende personeel achter de bar en het 

afdelingsbestuur, indien zij op moment werkzaamheden voor de afdeling biljarten verrichten. 
e. Indien men aan de beurt is en men is met een ander activiteit in het ontspanningslokaal bezig, dan 

wordt er een kruis achter zijn naam geplaatst en is zijn beurt voorbij. 
5. Alleen een afdelingsbestuurslid/competitieleider is gerechtigd om de volgorde van spelen via de 

presentielijst te regelen. 
6. Indien men heeft gespeeld dan is men verplicht na zijn gespeelde partij, de volgende 

competitiepartij te tellen of te schrijven. 
7. Om in de eindstand van de competitie voor te komen dient men alle partijen uitgespeeld te 

hebben, van degene die niet zijn uitgespeeld worden zijn partijen niet geteld voor de eindstand. 
8. Het is verboden om met polshorloges te biljarten, i.v.m. beschadigingen van het biljart. Dit geldt 

voor iedereen die gebruikt maak van een van de biljarts. 
9. De afdeling zal geen zorgdragen voor krijtjes. 
10. Degene die als laatste heeft gespeeld op een van de biljarts, zorgt voor het schoonmaken van het 

biljart, en dat deze afgedekt wordt door het afdekzeil. 
11. Openingstijden van het biljarten zijn: 
a. Dinsdagmiddag van 13.15 uur tot 17.00 uur. ( clubhuis open om 13.00 uur ) 
b. Dinsdagavond van 19.30 uur tot 23.30 uur. ( als het driebanden thuis speelt is het 3e biljart niet in 

gebruik voor de leden, gaarne rekening houden met de teams die op dat moment spelen s.v.p. ) 
c. Woensdagavond is er geen biljarten. 
d. Donderdagmiddag van 13.15 uur tot 17.00 uur. ( clubhuis open om 13.00 uur ) 
e. Donderdagavond van 19.30 uur tot 23.30 uur. ( eventueel kan van het 3e biljart gebruik gemaakt 

worden voor de bedrijfscompetitie of driebanden ) 
f. Vrijdagavond van 19.30 uur tot 23.30 uur. ( het 3de biljart is voor de bedrijfscompetitie, op de 2 

andere biljarts mag men vrij spelen voor de leden van de afdeling biljarten, gaarne rekening 
houden met de teams die op dat moment spelen s.v.p. ), niet leden kunnen gebruik maken van het 
1e biljart tegen betaling van � 0,50 per half uur. 

g. Bij het verzetten van wedstrijden van de bedrijfscompetitie/driebanden gaarne dit bekendmaken 
aan de secretaris van de afdeling biljarten. 

h. Men mag een introducé meenemen, maar dan alleen op het 3de biljart tegen betaling van � 0,50 
per half uur, bij meerdere mensen op zijn beurt. 

12. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het algemeen bestuur met inachtneming 
van het besluit van het dagelijks bestuur van de afdeling, in samenspraak met de statuten en het 
huishoudelijk reglement van de S.S.O.V.N. 

 


