
 

 

 

 

Snooker Club League – Algemeen  

1. Snooker Club League, verder afgekort met SCL, is een organisatie voor ploegen o.l.v. 

Belgium Snooker Federation (BSF). Een systeem met wedstrijdtabellen met heen- en 

terugwedstrijden zal worden opgemaakt als de inschrijvingstermijn voor SCL is afgesloten.  

2. Een ploeg bestaat voor SCL steeds uit 4 spelers. Om aan SCL te mogen deelnemen moeten 

spelers competitief lid zijn van een door BSF erkende federatie. 

3. De leden, die een ploeg vormen, hoeven niet allemaal zijn aangesloten bij dezelfde club. 

4. Een speler mag ongeacht zijn spelersstatuut (vaste speler of vliegende reserve) aantreden 

voor 1 ploeg op voorwaarde dat hij/zij is gerechtigd om te mogen spelen. 

5. Een club/ploeg, die zich voor SCL inschrijft, dient minstens 4 competitieve spelers in te 

schrijven.  T.e.m. 31/12 van het lopende snookerseizoen kunnen maximum 2 extra spelers 

worden ingeschreven. Het BO kan voor een geval van overmacht instemmen om 

uitzonderlijk anders te beslissen. 



6. Alle wedstrijden van SCL worden volgens de reglementen van World Professional Billiards 

and Snooker Association (WPBSA) gespeeld op een ‘standaard 12ft snookertafel’. 

7. Voor een thuiswedstrijd SCL moet een ploeg voor de volle duur van een wedstrijd over 

minstens 2 snookertafels kunnen beschikken. Tenminste 30 minuten voor aanvang van 

een wedstrijd moeten er minstens 2 snookertafels beschikbaar zijn voor de bezoekers.  

Bezoekers dienen het nodige initiatief te nemen om zich bij de thuisploeg aan te bieden. 

8. Bij het begin van een ontmoeting zorgt de thuisploeg voor de aanwezigheid van een recent 

exemplaar van ‘het snookerreglement’ en een leeg wedstrijdformulier om alle scores te 

kunnen invullen. 

9. Elk team duidt voor aanvang van de wedstrijd een ‘kapitein’ aan.  Beide kapiteins zorgen 

voor de invulling van het wedstrijdformulier waarbij de thuisploeg begint met invullen. 

Voor de thuisploeg worden de spelers ingevuld op de volgnummers 1 t.e.m. 4. De spelers 

van de bezoekers worden ingevuld op de volgnummers 5 t.e.m. 8. 

10. Op een wedstrijdformulier mag niets worden ‘overschreven’ of ‘geschrapt’. 

11. Voor de goede gang van zaken stellen we dat de thuisploeg verantwoordelijk is voor : 

• het goed onderhouden van de snookertafels en de materialen; 

• het zorgen voor een behaaglijke temperatuur in het lokaal; 

• het beperken van lawaai, muziek en andere storende geluiden tot een minimum 

en het weren van te luidruchtige toeschouwers zodat spelers kunnen aantreden in 

een serene sfeer; 

• het invullen en het verzenden van de wedstrijdformulieren (ook bij forfait); 

• het invullen van de uitslagen op de website (ook ingeval van forfait); 

• het betalen van de tafelhuur van de snookertafel(s). 

 

Snooker Club League – Wedstrijden 

12. Wedstrijden van SCL worden gepland op zaterdag en zondag. 

13. De algemene regel is dat een wedstrijd ten laatste op het beginuur, in principe 10.30 uur, 

moet starten. 

14. Principieel is het niet toegestaan om een wedstrijd uit te stellen. Het is echter wel 

toegelaten om een wedstrijd mits wederzijds akkoord EN verwittiging van het algemeen 

secretariaat VROEGER te spelen dan de vastgelegde datum. 

15. Elke wedstrijd moet in principe steeds op de vastgelegde datum doorgaan. Indien dit 

onvoorzien toch niet mogelijk blijkt en men overmacht inroept voor het verdagen van deze 

wedstrijd, dan zal het BO een oordeel vellen en een beslissing nemen i.v.m. de opgegeven 

reden om al dan niet een afwijking toe te staan op deze algemene regel. 

16. Indien de weersomstandigheden van dien aard zijn dat een verplaatsing gevaarlijk wordt, 

dan zal het algemeen secretariaat de clubs verwittigen dat de wedstrijden integraal worden 

uitgesteld. Mits onderling akkoord van de betrokken partijen mag men toelating aan het 

algemeen secretariaat vragen om de wedstrijd toch te laten doorgaan. Voor de niet-

gespeelde wedstrijden zal later een nieuwe datum worden gemeld. 

17. Voor alle wedstrijden van SCL is het dragen van snookerkledij verplicht !  Het dragen van 

een gilet en een das of strik is verplicht vanaf het ogenblik dat een wedstrijd wordt geleid 

door een officiële scheidsrechter.   

18. Elke speler speelt per wedstrijd van SCL steeds Best of 5 frames tegen 2 spelers van de 

tegenstander conform de volgorde van het wedstrijdformulier. 

19. Als een speler van een ploeg ‘NIET AANWEZIG’ is op het beginuur van een wedstrijd dan 

gelden per speler volgende afspraken; 

• NIET AANWEZIG op het gepland aanvangsuur ALTIJD vermelden op het 

wedstrijdformulier en daarbij geldt VERLIES frame 1, 

• NA 15 minuten VERLIES van frame 2, 

• NA 30 minuten VERLIES van de wedstrijd. 



Hou rekening met de weersomstandigheden en/of een verkeerssituatie die de hoofdreden 

kunnen zijn wanneer een team te laat zou arriveren 

20. Mits onderling overleg en uiteraard ook de goedkeuring van alle betrokken partijen mag 

men een wedstrijd altijd vroeger starten. Als controlemiddel voor de juiste tijd geldt de 

‘sprekende klok’, telefoonnummer ‘078 / 051200’. 

21. Bij de puntentelling worden de resultaten van de thuisploeg altijd verplicht bovenaan en/of 

langs de linkerkant van het scorebord bijgehouden. Om misverstanden en mogelijk 

problemen te vermijden is het aan te raden om deze plaats te voorzien van een kenmerk, 

bv. een naamplaatje, een bierviltje, ... 

22. Een ‘nulwedstrijd’ is een wedstrijd waar beide ploegen een nulscore als resultaat krijgen. 

Voor het ploegenklassement kunnen betrokken ploegen dit resultaat krijgen … 

• wanneer beide ploegen worden bestraft omwille van grove overtredingen en 

tekortkomingen; 

• bij bedrieglijk opzet en vervalsing van de competitie; 

• wanneer een ploeg tijdens de competitie wordt uitgesloten of er zich vrijwillig uit 

terugtrekt. Het tijdstip van deze feiten is voor een ploeg bepalend voor de 

beschouwing van de ‘nulwedstrijden’.  Tijdens de heenronde geldt dit namelijk 

voor alle wedstrijden en tijdens de terugronde geldt dit alleen voor alle wedstrijden 

van de terugronde. 

23. De thuisploeg dient na elke wedstrijd SCL een scan en/of goed leesbare foto van het 

wedstrijdformulier door te sturen naar info@bsf-snooker.be en dit ten laatste voor 

middernacht van maandag die volgt op een speeldag. 

24. Originele wedstrijdformulieren worden bewaard door de thuisploeg en indien erom wordt 

gevraagd binnen 72 uur bezorgd aan het algemeen secretariaat. 

25. Iedere speler is zelf verantwoordelijk voor het feit of haar/zijn persoonlijke identificatie-

gegevens en uitslagen op het wedstrijdformulier correct zijn vermeld. 

26. De eindstand van elk frame moet op het wedstrijdformulier worden ingevuld. Indien een 

speler een frame afbreekt, dan vermeldt men steeds de stand die op dat ogenblik werd 

bereikt als eindstand. 

27. Als de winnaar minder punten heeft dan de tegenstander, dan moet de winnaar met 

verdere uitleg in de rubriek opmerkingen worden vermeld, bvb. toepassing van de regel 3 

x opeenvolgend een miss, … 

28. De kapitein van een ploeg is steeds verantwoordelijk voor toezicht op het hele 

wedstrijdgebeuren. Hij/Zij neemt de taak op zich om elke afwijking te melden via het 

opmaken van een verslag. 

29. Een bemerking op een wedstrijdformulier wordt NIET noodzakelijk aanzien als het indienen 

van een klacht! Nooit mag een bemerking een reden zijn om een wedstrijd niet aan te 

vatten en/of af te breken. 

 

Snooker Club League – Klassementen 

30. Een score van een wedstrijd wordt opgemaakt door de resultaten van alle spelers van een 

ploeg samen te tellen. Deze scores zijn de basis voor de opmaak van een ploegen-

rangschikking en een individueel klassement. 

31. De PLOEGENRANGSCHIKKING wordt samengesteld met … 

• een ploeg ontvangt 5 punten als een speler een wedstrijd met 3 – 0 wint, 

• een ploeg ontvangt 4 punten als een speler een wedstrijd met 3 – 1 wint, 

• een ploeg ontvangt 3 punten als een speler een wedstrijd met 3 – 2 wint. 

Een ploeg ontvangt geen wedstrijdpunten als een speler een wedstrijd verliest. 

32. De som van de 8 gespeelde ‘games’ bepaalt voor een ploeg het resultaat van een wedstrijd. 

De gewonnen punten gelden voor de berekening van de ploegenrangschikking. 
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33. Bijkomend wordt er ook een INDIVIDUEEL KLASSEMENT opgemaakt. Een speler ontvangt 

voor zijn/haar klassement als punten het aantal gewonnen frames van alle gespeelde 

wedstrijden. 

34. Ingeval gelijkheid van wedstrijdpunten wordt zowel de ploegenrangschikking als het 

individueel klassement chronologisch als volgt opgemaakt: 

a. Gewonnen wedstrijden 

b. Onderling duel (van beide wedstrijden) 

c. Meest gewonnen 5-punters per seizoen 

d. Meest gewonnen 4-punters per seizoen 

e. Meest gewonnen 3-punters per seizoen 

f. Hoogste break 

g. Testwedstrijd 

 

Snooker Club League – Financieel 

35. Het inschrijvingsgeld bedraagt 60,00 € per ploeg en wordt volledig gebruikt als prijzengeld. 

36. De winnaar van SCL ontvangt alle inschrijvingsgelden, ‘The winner takes it all’. 

37. Forfait van een speler of een ploeg wordt een 1ste keer bestraft met max. 4 x 25,00 € per 

speler, een 2de keer met max. 4 x 50,00 € per speler en een 3de keer met max. 75,00 € 

per speler + uitsluiting van de ploeg. 

 

Snooker Club League – Specificaties 

38. Inschrijven voor SCL kan door een mail te sturen naar info@vsf-snooker.be en dit t.e.m. 

30/9/2020. 

Bij de inschrijving dient een ploeg naast de club voor de thuiswedstrijden en de namen van 

de spelers ook 1 contactpersoon door te geven. 

39. De loting en het wedstrijdschema zullen ten laatste op 10/10/2020 worden gepubliceerd.  

Elke ploeg dient een contactpersoon door te geven. 

40. Een reeks SCL bestaat uit maximum 7 ploegen. Als er slechts 1 reeks is ingeschreven dan 

zal de ploeg, die na de laatste speeldag het meeste wedstrijdpunten behaalt, als kampioen 

worden gekroond. 

41. Als er meer reeksen zijn ingeschreven (vanaf 8 ploegen) dan zal er met 2 reeksen worden 

gestart, enzovoort. Er zal worden geloot in welke reeks een ploeg zal aantreden en 2 

ploegen per reeks, die het meeste wedstrijdpunten behalen, zullen dan tijdens een 

finaleweekend een finaleronde afwerken. 

42. De speler, die t.e.m. de laatste wedstrijd van SCL voor het individueel de meeste punten 

behaalde, zal door BSF worden uitgenodigd en afgevaardigd naar een organisatie van WSF 

en zal bij deelname een tussenkomst van 500,00 € voor onkosten ontvangen. Bij afzegging 

zal de volgende van de eindrangschikking met behoud van de tussenkomst worden 

uitgenodigd en dit tot maximum de 3de plaats. 

43. Indien deze speler ook het Belgisch Kampioenschap Men heeft gewonnen dan zal de 

volgende speler van het individueel klassement van de voorwaarden kunnen genieten. 

44. Indien er wegens Covid-19 wedstrijden niet gespeeld kunnen worden zullen deze door het 

BO, in samenspraak met de betrokken ploegen,  op een andere datum gepland worden. 

45. Indien SCL niet volledig kan worden afgewerkt voor 15 juli 2021 dan zal deze volledig 

worden geannuleerd en worden inschrijvingsgelden terugbetaald. 


