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SPORTREGLEMENT BSF 
 

 

1. KLEDIJVOORSCHRIFTEN 

1.1. Tenzij anders vermeld dienen spelers voor alle snookeractiviteiten “deftige kledij” te dragen. Veel gebruikte 

termen voor het begrip ‘deftige kledij’ zijn in het snookerjargon ook nog ‘snookerkledij’, ‘tornooikledij en 

‘wedstrijdkledij’. 

1.2. Onder SNOOKERKLEDIJ wordt ALGEMEEN verstaan : 

• een hemd met lange mouwen, steeds neergelaten en dichtgeknoopt, wordt steeds in de broek 
gedragen; 

• een lange éénkleurige stoffen broek (géén jeansmodel of ribfluweel); 

• klassieke éénkleurige gesloten stadsschoenen (géén sportmodel of variaties erop); 

• een das of een vlinderdas; 

• een ondervest / een gilet 

1.3. Bij het dragen van kledingstukken, waaronder : 

• elk hoofddeksel, om welke reden dan ook gedragen, 

• eender welk ander kledingstuk dat afwijkt van de voorschriften, vermeld onder vorig punt riskeert 

een  speler bewust ernstige sancties vanwege alle besturen en officieel gemachtigden. 

1.4. Reclame met een maximale afmeting van 100 cm² per stuk is overal toegestaan, behalve op de broek en/of op    

de rugzijde. Een club- of commissie-embleem of -kenteken wordt niet aanzien als reclame. 

1.5. De achterkant van een gilet is éénkleurig. Een speler kan evenwel schriftelijk een goedkeuring vragen aan BSF 

om van deze algemene regel te mogen afwijken. Een goedkeuring van BSF geldt tevens voor haar erkende 

federaties. 

1.6. Alle kledingstukken dienen steeds te worden gedragen zoals de voorschriften en de gangbare normen en zeden 

dit verlangen. Een speler is zelf verantwoordelijk voor de toepassing van de kledijvoorschriften voor zichzelf en de 

tegenstander. 

1.7. Aangeduide scheidsrechters verplichten zichzelf om volgens de opgelegde normen van BRC en VSC aan een 

snookertafel te verschijnen. 

1.8. Een scheidsrechter van dienst zal naast de toepassing van het snookerreglement steeds attent toezien op een 

correcte toepassing van afspraken en reglementen inzake snookerkledij.  

1.9. De aangesloten federaties mogen voor gewestelijke organisaties op de algemene regel inzake snookerkledij 

volgende versoepelingen toestaan : 

• het dragen van een (vlinder)das toestaan i.p.v. verplichten 

• een ondervest/gilet toestaan i.p.v. verplichten  

Versoepelingen zijn alleen toegestaan indien zij zijn opgenomen in het tornooireglement en/of de uitbreiding van 

de reglementen. 

1.10. Een speler kan mits een doktersattest een schriftelijk verzoek aan het BO richten om een uitzondering te 

willen toestaan i.v.m. de toepassing van de kledijvoorschriften. Het BO kan voor elke vraag een controlearts 

aanduiden die een onderzoek zal uitvoeren. Alle gemaakte kosten worden verhaald op de betrokkene ongeacht de 

beslissing van de geneesheer. 
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1.11. Bij de aankondiging van elke organisatie moet de dresscode worden vermeld. 

1.11.1. Dresscode ‘A’ : snookerkledij 

1.11.2. Dresscode ‘B’: snookerkledij waarbij het dragen van een (vlinder)das en/of een ondervest/gilet is 

toegestaan i.p.v. verplicht. 

1.11.3. Dresscode ‘C’ betekent casual kleding is toegestaan. Casual is een stijl die het midden houdt tussen 

vrijetijdskleding en formele kleding, verzorgd en sportief doch deftig. Deze dresscode laat vrij veel ruimte   

maar vraagt wel het nodige inlevingsvermogen.  

In de snookersport wordt als dresscode ‘C’ alleen toegelaten : 

• een hemd of een poloshirt  

• een pullover, een sweater of een debardeur, als de temperatuur dit vereist 

• een lange broek ZONDER spijkers 

• gesloten (sport)schoenen 

• GEEN JEANS !!! 

1.11.4. Tornooien zonder toepassing van dresscode A, B of C genieten geen erkenning tenzij het BO anders 

zou beslissen.  

1.12. Bij tornooien onder leiding en toezicht van BSF is er vanaf de 1ste wedstrijd ALTIJD de verplichting om officiële 

snookerkledij te dragen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. 

1.13. Spelers, die niet zouden voldoen aan hoger vermelde kledijvoorschriften en weigeren om zich na een 

waarschuwing onmiddellijk in regel te stellen, zullen door de scheidsrechter (na overleg met de tornooileider)    

en/of de tornooileiding geweerd en/of geweigerd worden voor (verdere) deelname. 

1.14. Niet beantwoorden aan de kledijvoorschriften zal worden bestraft met een MS of AB. 

1.15. Uiterlijk en/of demonstratief vertoon van religie, politiek en/of enige andere strekkingen door al dan niet 

kledingstukken en accessoires worden volledig geweerd door BSF en zijn erkende federaties.  

Overtredingen hierop zullen niet worden getolereerd en zullen leiden tot ernstige sancties waaronder de 

onmiddellijke uitsluiting van om het even welke competitie of tornooi. 

BSF en zijn erkende federaties wensen enkel de snookersport te promoten en dienen niet als plaats waar iemand 

zijn persoonlijke ideologieën kan ten toon komen spreiden. 

BSF en zijn erkende federaties steunen het Europese idee dat alle mensen een persoonlijke vrijheid dienen te 

genieten om persoonlijk en zelfstandig, zolang dit niet tegen de bestaande wetten indruist, zelf hun ideologische 

ideeën te kiezen en dit zonder beïnvloeding van buitenaf. 

 

 

  



3 
 

2. TORNOOIEN ALGEMEEN 

2.1. Bij het begin van een seizoen wordt er door BSF een tornooikalender opgemaakt waarbij de data voor 

onderstaande tornooien en Club League worden ingepland. Eenmaal bekrachtigd door het bestuursorgaan krijgen 

volgende tornooien een beschermd statuut :  

• Tornooien of organisaties in eigen land met een internationale uitstraling 

• Nationale tornooien en kampioenschappen  

o Belgische Kampioenschappen 
o Nationale tornooien voor Ladies 
o Nationale tornooien voor U14, U16, U18 en U21 
o Nationale tornooien voor Masters +40, Masters +50, Masters +60 
o Nationale tornooien voor G-sport 
o Belgium Ranking 

• Vlaamse kampioenschappen  

• BSF Club League 

• Gewestelijke Rankingtornooien en Kampioenschappen 

De aangesloten federaties verbinden er zich automatisch toe om een BSF-bekrachtiging over te nemen. 

Aangesloten leden zijn steeds VERPLICHT om voorrang te verlenen aan een ‘BESCHERMD’ tornooi. Spelers, die op 

‘beschermde data’ alleen aantreden bij een wedstrijd van een niet-beschermd tornooi, riskeren bewust sancties.  

In alle andere gevallen spreken we over een ‘ERKEND’ tornooi. 

Nationaal Erkend (NE) houdt in : alle andere tornooien (bvb Open Tornooien) die op de kalender staan zijn onder-  

hevig aan het BSF-reglement en alle aangesloten spelers moeten kunnen deelnemen. 

2.2. Als een aangesloten club een tornooi op de kalender wenst te laten opnemen dan dient men een aanvraag in 

te dienen met een standaardformulier dat volledig is ingevuld en door clubverantwoordelijken ondertekend. 

Een erkend tornooi is steeds toegankelijk voor alle aangesloten leden of een doelgroep van de vereniging.  

Vervolgens is de goedkeuring van de betreffende federatie noodzakelijk opdat het algemeen secretariaat een 

definitieve goedkeuring kan verstrekken als tenminste aan alle afspraken en regels wordt voldaan. Als een tornooi 

over meerdere weekends wordt gepland dan wordt enkel het weekend van de finale erkend. 

Onder geen enkel beding mag een tornooi wedstrijden plaatsen op weekdagen dat interclubwedstrijden zijn 

gepland. 

Elke aanvraag dient minstens de volgende gegevens te bevatten : 

• de plaats en het telefoonnummer waar de organisatie plaats zal vinden; 

• het soort tornooi en het volledige tornooireglement; 

• alle data waarop er zal worden gespeeld; 

• de deelnemingsvoorwaarden, de totale inschrijvingskosten en een uitsplitsing ervan; 

• de totale prijzenpot en de verdeling ervan; 

• de plaats en het tijdstip van de loting;  

• de na(a)m(en) van de tornooileiding. 

2.3. Bij een erkenning kan BSF nooit aansprakelijk worden gesteld voor gebeurtenissen       die het verloop van een 

organisatie zouden beïnvloeden. 

 

2.4. Principieel mogen aangesloten leden niet deelnemen aan billiards- en snookertornooien, waaraan BSF géén 

goedkeuring heeft verleend, tenzij zij : 
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• vooraf een schriftelijke toelating van het BO hebben bekomen;  

• deelnemen aan wedstrijden die uitsluitend doorgaan in het lokaal waar zij geacht worden de 

thuiswedstrijden voor de interclubcompetitie te spelen. 

2.5. Alle aankondigingen vallen ten laste van de organisator. Bij de loting moet men in acht nemen dat deze in het 

openbaar en op een vooraf vastgestelde plaats en tijdstip dient te gebeuren. Een volledig schema van de loting 

dient vanaf de dag na de loting te worden openbaard en het moet kunnen worden geraadpleegd via internet. 

2.6. Voor alle nationale tornooien en kampioenschappen ligt de verantwoordelijkheid bij het BO van BSF. Voor alle 

tornooien die door de aangesloten federaties georganiseerd worden ligt de verantwoordelijkheid bij het BO van de 

desbetreffende federatie. 

2.7. Volgende tornooien kunnen een erkenning bekomen : 

U14, U16, U18, U21, LADIES, MASTERS +40, MASTERS +50, MASTERS+60, OPEN 

Als een organisator toch een onderscheid wenst te maken tussen spelers, vanwege de spelerscapaciteiten, dan         

kan hij/zij : 

• een indeling maken in A-, B- en C-tornooien waarbij de specificaties duidelijk worden opgenomen in de 
tornooireglementen 

• een handicapsysteem toepassen waarbij per klasse verschil door de hoger geklasseerde speler een voor-   
gift dient gegeven, 

• ofwel een geleide loting organiseren, waarbij spelers met een hogere klassering in een later stadium hun 
intrede doen. 

2.8. Per soort tornooi worden de volgende spelers toegelaten : 

LADIES : spelers die van het vrouwelijk geslacht zijn ; 
U14 : spelers die géén 14 jaar zijn op 31 december in het jaar dat het seizoen sart; 
U16 : spelers die géén 16 jaar zijn op 31 december in het jaar dat het seizoen start ; 
U18 : spelers die géén 18 jaar zijn op 31 december in het jaar dat het seizoen start ; 
U21: spelers die géén 21 jaar zijn op 31 december in het jaar dat het seizoen start ; 
MASTERS +40 : spelers die minstens 40 jaar zijn op 31 december in het jaar dat het seizoen start ;  
MASTERS +50 : spelers die minstens 50 jaar zijn op 31 december in het jaar dat het seizoen start ; 
MASTERS +60 : spelers die minstens 60 jaar zijn op 31 december in het jaar dat het seizoen start ; 
OPEN : alle spelers ;  

2.9. Bij de kledijvoorschriften voor alle OPEN en nationale tornooien voor MASTERS +40, MASTERS +50 en MASTERS 

+60  is het dragen van snookerkledij STEEDS verplicht. 

Tot en met de 1/8ste finales KAN evenwel als versoepeling enkel worden toegestaan het dragen van een hemd 

zonder storende motieven en/of het wegvallen van de verplichting voor het dragen van een das of vlinderdas 

(details zie tornooireglement). 

Een niet bij een onderliggende federatie aangesloten deelnemer aan een OPEN tornooi zal tot zijn/haar 1ste 

wedstrijddag worden toegelaten, zonder de verplichting tot het dragen van snookerkledij. Bij eventuele plaatsing 

voor één van de volgende speelronden, die plaats zullen hebben op een andere dag, is de volledige 

kledijreglementering ook voor hem/haar van toepassing. Ongeacht de vorming van het wedstrijdschema is het 

dragen van snookerkledij, zonder versoepeling, steeds vanaf het aantreden van referees voor iedereen VERPLICHT. 

2.10. Als niet-leden worden toegelaten om aan sport promotionele activiteiten deel te nemen, dan is de organisator 

steeds verplicht om : 

• de identificatiegegevens van alle niet-leden binnen de 5 werkdagen na het beëindigen van een activiteit     

aan het secretariaat te bezorgen 
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• een aparte verzekeringspolis af te sluiten, waarbij minstens de risico’s, voorgeschreven door Sport 

Vlaanderen, zijn gedekt.  BSF draagt geen enkele verantwoordelijkheid en kan hier dan ook niet 

verantwoordelijk gesteld worden indien aan deze voorwaarden niet is voldaan. 

2.11. Inschrijving - Eerste wedstrijd – Laatkomers 

2.11.1. Enkel de speelgerechtigde leden mogen deelnemen. Voor een tornooi mag men slechts éénmaal 

inschrijven. 

2.11.2. Door in te schrijven aanvaardt een deelnemer elke BSF reglementering en/of de toepassing ervan. Bij 

twijfel nemen de bevoegde verantwoordelijken een beslissing. 

2.11.3. Deelnemers die zich plaatsen voor een volgende ronde dienen steeds de tornooileider te verwittigen 

als zij het lokaal wensen te verlaten. Het verlaten van een lokaal gebeurt altijd op eigen risico. 

2.11.4. Als men zich te laat bij de tornooileiding aanbiedt en/of te laat aan tafel verschijnt, verliest men steeds 

het 1ste frame en vervolgens een bijkomende frame per verstreken kwartier. Na het verstrijken van 30 

minuten is elke wedstrijd beëindigd. De officiële tijd waarop wij ons baseren is de sprekende klok.  Het 

telefoonnummer van deze dienst tijdsmelding is ‘078 / 051200’. 

2.11.5. Nooit ofte nimmer wordt overmacht automatisch aanvaard als een geldige verontschuldiging voor 

afwezigheid op een wedstrijd. 

2.11.6. Ingeval van forfait van een toegetreden lid dient altijd het verschuldigde inschrijvingsgeld betaald te 

worden. Het reglement ‘vaste boetes’ kan eveneens in werking treden en men stelt zich bloot aan mogelijke 

sancties, eventueel individueel te bepalen door een tuchtorgaan.  Een ziektebriefje wordt niet aanvaard om 

het inschrijvingsgeld te ontlopen.   

Enkel het BO kan in uitzonderlijke gevallen beslissen dat het inschrijvingsgeld niet betaald hoeft te worden. 

2.12. Als een speler verhinderd is of in de onmogelijkheid verkeert om aan een tornooi deel te nemen dan dient 

hij/zij voor aanvang van de 1ste wedstrijd zo snel mogelijk de tornooileiding te berichten. Op verzoek, bij een niet 

verwittigd forfait, dient de speler binnen de 2 werkdagen een gegrond schriftelijk bewijs met de reden van 

afmelding te leveren.  Bij niet verwittigd forfait zal sowieso een MS opgelegd worden.  Enkel het BO kan beslissen 

dit niet toe te passen.  Bij herhaling riskeert een sporter mogelijk nog andere sancties. 

2.13. Aanvullingen 

2.13.1. Ieder forfait veroorzaakt steeds een verlies van gewonnen of mogelijk verworven punten, van het  

recht op prijzengeld(en) en van het recht op (een) trofee(ën). 

2.13.2. Een uitgeschakelde speler die recht heeft op een prijs kan deze, tenzij anders vermeld in de 

tornooivoorwaarden, onmiddellijk na de uitschakeling ontvangen als het een wedstrijd t.e.m. de 1/4de finales 

betreft. Vanaf de 1/2de finales worden prijzengelden na de finale uitgereikt. De organisator kan hier 

individueel van afwijken op voorwaarde dat dit duidelijk is vermeld in de tornooireglementering. 

2.13.3. Iedere deelnemer moet zich kunnen identificeren bij de wedstrijdleider indien hierom wordt    

verzocht. 

2.13.4. Inrichters van een door BSF erkend tornooi, of het nu een uitbater, een club, een privépersoon of een 

rechtspersoon betreft, aanvaarden door de aanvraag automatisch alle reglementen. 

2.14. Reekshoofden zijn die spelers, die in functie van hun klassering op voorbestemde plaatsen van de tabel                               

worden gezet, op zo’n wijze dat ze elkaar gedurende de eerste speelronde niet ontmoeten. 

2.15. Spelers, die een collega voor een tornooi inschrijven, staan borg voor de betaling van het inschrijvingsgeld.   

2.16. Verplichte affichevermeldingen zijn : 
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• de tekst “Erkend door BSF vzw” moet duidelijk leesbaar zijn • het soort tornooi (vb. Jeugd-, Dames-,   English 
Billiards-, Open Tornooi) 

• de speeldata en datum finale 

• de uiterste inschrijvingsdatum 

• de inschrijvingskosten 

• de naam en het adres van (een) verantwoordelijke uitgever(s) 

Vereisten voor het tornooireglement zijn 

• de deelnemingsvoorwaarden 

• het aantal tafels waarop er wordt gespeeld en het aantal frames per speelronde (facultatief) 

• de datum, de plaats en het uur van de loting 

• de totale prijzenpot en de verdeling 

• de na(a)m(en) van de wedstrijdleider(s) 

• de kledijvoorschriften (dresscode) 

2.17. Rankings 

2.17.1. De Nationale Ranking van een categorie wordt opgemaakt met de optelling van de behaalde 

resultaten tijdens het lopende seizoen. 

2.17.2. De One-Year-Ranking wordt opgemaakt met de optelling van de behaalde resultaten van de 5 meest 

recente BR/NR-tornooien. Enkel tornooien van het vorige en het huidige seizoen zullen hiervoor meetellen. 

Bij gelijkheid van punten zal eerst het best behaalde resultaat in de desbetreffende categorie, dan het 2de 

best behaalde resultaat, 3de enz…  Indien dit nog steeds geen uitsluitsel geeft telt de rangorde van de rankings 

(in volgorde van 1 tot 5). VB : Het beste resultaat van 2 spelers is 50p. Speler A behaalde dit in ranking 1 en 

speler B in ranking 4 => speler A komt boven speler B in het klassement. Indien dit nog steeds geen uitsluitsel 

geeft zal de hoogste break tellen. Tijdens seizoen 2019 -2020 zal enkel het huidige seizoen in rekening 

gebracht worden. De eerste ranking wordt zonder reekshoofden gespeeld. 

2.17.3. De One-Year-Plus-Ranking wordt opgemaakt met de optelling van de behaalde resultaten van de 5 

meest recente BR/NR-tornooien + het betreffende BK. . Enkel tornooien van het vorige en het huidige seizoen 

zullen hiervoor meetellen. Bij gelijkheid van punten zal eerst het best behaalde resultaat in de desbetreffende 

categorie, dan het 2de best behaalde resultaat, 3de enz…  Indien dit nog steeds geen uitsluitsel geeft telt de 

rangorde van de rankings (in volgorde van 1 tot 5). VB : Het beste resultaat van 2 spelers is 50p. Speler A 

behaalde dit in ranking 1 en speler B in ranking 4 => speler A komt boven speler B in het klassement. Indien 

dit nog steeds geen uitsluitsel geeft zal de hoogste break tellen. Tijdens seizoen 2019 -2020 zal enkel het 

huidige seizoen in rekening gebracht worden. De eerste ranking wordt zonder reekshoofden gespeeld. 

2.18. Shoot out Bof 5 Black ball – procedures (zie ook 3.4.3) 

2.20.1. Bij gelijkheid van 2 spelers : een best of 5 wordt gespeeld met alleen de zwarte bal op zijn spot 

geplaatst. 

2.20.2. Bij gelijkheid van 3 of meer spelers : alle betrokkenen spelen 5 keer black ball tegen elkaar met de 

zwarte bal op zijn spot geplaatst. Iedere gewonnen black ball telt voor 1 punt. De rangschikking wordt 

chronologisch opgemaakt met gewonnen punten, gewonnen wedstrijden shoot out en dan onderling duel. 

Bij gelijkheid van rang tussen 2 of meer spelers wordt de procedure van shoot out Bof 5 Black ball herhaald. 
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3. NATIONALE TORNOOIEN (NR) 

3.1. Organisatie 

3.1.1. Per seizoen wil BSF nationale tornooien, verder afgekort met NR, organiseren voor de categorieën U14, 

U16, U18, U21, Ladies, Masters +40, Masters +50 en Masters +60 en G-sport. De toewijzing door het 

bestuursorgaan gebeurt jaarlijks in onderling overleg voor aanvang van het seizoen.  

3.1.2. Deze tornooien zijn toegankelijk voor speelgerechtigde competitieve leden, aangesloten bij de 

onderliggende federaties. 

3.1.3. De specificaties van de tornooien zijn : 

Qua ouderdom : zie 2.8 

Alleen de deelnemers die de Belgische nationaliteit bezitten kunnen zich via de behaalde tornooi-

resultaten kwalificeren voor deelname aan de betreffende Belgische Kampioenschappen. 

3.1.4  Inschrijven voor een tornooi NR kan gebeuren … 

A. door ZELF in te loggen in de beheersmodule ‘mijn VSF’ met een mailadres en een wachtwoord naar 
keuze.  Vervolgens kan een speler dan een keuze maken en zichzelf elektronisch inschrijven voor een 
tornooi, 

B. door een speler die binnen dezelfde club staat geregistreerd als CLUBBESTUURDER, 

C. door het ‘ALGEMEEN SECRETARIAAT / WEDSTRIJDLEIDER’ schriftelijk en minstens 48 uur voor het 
afsluiten van de inschrijvingstermijn te contacteren met een verzoek tot inschrijving. 

Spelers kunnen inschrijven tot uiterlijk WOENSDAG 24.00 uur, specifiek 10 of 11 kalenderdagen vooraf-    

gaand aan de start van een tornooi. 

Tijdens het weekend, voorafgaand aan de start van een tornooi, zullen de speeluren bekend worden   

gemaakt. 

3.1.5. Bij aanvang van een seizoen benoemt het BO van BSF minstens 1 TORNOOICOMMISSARIS, die enerzijds 

zal waken over de toepassing van alle reglementen bij de opmaak van wedstrijdschema’s en anderzijds over 

de toekenning van rankingpunten. 

Per tornooi benoemen de onderliggende federaties WEDSTRIJDLEIDERS, al dan niet met de hulp van BSF, die 

vooral zorg zullen dragen voor de sportieve en daaraan verbonden administratieve afhandeling van een 

tornooi, tenzij anders beslist door het bestuursorgaan. 

3.1.6. Basisverplichtingen voor een ONTVANGENDE FEDERATIE : 

• in 1 aangesloten club per categorie volgend aantal snookertafels ter beschikking stellen : 

o Masters +60 : minstens 6 tafels 
o Masters +40, Masters +50 : minstens 8 tafels (min 6 op zondag) 

• indien men de organisatie van categorieën wil combineren, dan dient ook het aantal tafels te   

worden gecombineerd 

 

3.1.7. Basisverplichtingen voor een ONTVANGENDE CLUB : 

• de betaling van de tafelhuur van de snookertafels regelen 

• het onderhoud en de ‘goede’ staat van de snookertafels, van de bijbehorende hulpstukken en van   

de beschikbare sets snookerballen moet worden gegarandeerd 
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• zorgen voor een behaaglijke temperatuur in het lokaal en een serene sfeer scheppen door het 

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

luidruchtige toeschouwers 

3.1.8. BSF zal zorg dragen voor : 

• het opmaken van de aankondigingen via de websites en mogelijk het verspreiden van affiches 

• het verwerken van de inschrijvingen en het opmaken van een wedstrijdschema 

• het verstrekken van info i.v.m. speeldagen en –uren 

• het betalen van de referees 

3.1.9. De organisatie is een verantwoordelijkheid van BSF, die alle tornooien aan een aangesloten club van 

de onderliggende federaties zal toewijzen. Het ontvangend gewest zorgt voor het leveren van een 

tornooileider en referees. 

3.1.10. Voor alle wedstrijden van de reeksen van nationale tornooien is snookerkledij verplicht, waarbij het     

dragen  van een das of een strik pas wordt verplicht vanaf het aantreden van een officiële scheidsrechter. 

Een speler die niet volledig in regel is met de kledijvoorschriften dient door een wedstrijdleider te worden 

gesanctioneerd met onmiddellijke uitsluiting. 

Bij een uitsluiting wegens niet in regel met de kledijvoorschriften dient een speler steeds het inschrijvingsgeld 

te betalen  + een Minnelijke Schikking (MS) van 20,00 €. Daarenboven riskeert hij/zij bij herhaling steeds 

bijkomende sancties. 

3.1.11. Bij forfait geven wordt een onderscheid gemaakt tussen een verwittigd forfait en een niet-verwittigd 

forfait. 

Verwittigd forfait is een situatie waarbij een speler zijn/haar afwezigheid minstens 15 minuten voor aanvang 

van een geplande wedstrijd bekend maakt aan de wedstrijdleider. Een speler dient dan steeds het 

inschrijvingsgeld te betalen. 

Een niet verwittigd forfait is in principe voor alle andere situaties. Bij een niet-verwittigd forfait dient een 

speler het inschrijvingsgeld te betalen + een MS van minstens 20,00 €. 

3.1.12. Voor hetzelfde tornooi kan men slechts éénmaal inschrijven en door in te schrijven aanvaardt een 

speler automatisch elke BSF-reglementering en/of -beslissing van een bevoegde en/of gedelegeerde 

verantwoordelijke. 

3.2. FINANCIEN 

3.2.1. Bij elk tornooi dient een speler een inschrijvingsgeld te betalen. Dit bedraagt per tornooi 20,00 € voor 

alle categorieën.  

3.2.2. Het prijzengeld per tornooi bedraagt het verschil tussen het inschrijvingsgeld en de arbitragekosten. 

3.2.2.1. De prijzenpot voor de Masters +40, Masters +50 en  Masters +60 wordt als volgt verdeeld :  

Winnaar 25%; Runner up 16%, 1/2de finalisten elk 12%, 1/4de finalisten elk 7,5%, High Break 5%. 

3.2.2.2 Een gewestelijke wedstrijdleider zal de inschrijvingsgelden ontvangen en de prijzengelden 

alsook de kosten van de referees uitkeren 

3.3. WEDSTRIJDSCHEMA’S 

3.3.1. Loting : Na het verstrijken van de inschrijvingstermijn zal de nationale wedstrijdleider om te beginnen 

voor alle categorieën het aantal poules bepalen. Vervolgens zal hij/zij de spelers op basis van een seeding in 

de poules plaatsen waarna de overige spelers bij loting evenredig worden verdeeld tenzij anders wordt 

bepaald. 



9 
 

3.3.2. Bij de loting worden de reekshoofden aangeduid op basis van de betreffende One-Year-Ranking. De 

plaatsing van de reekshoofden bij een indeling in groepen gebeurt steeds van hoog naar laag d.w.z. : 

reekshoofd 1 = groep A, 
reekshoofd 2 = groep B, 
reekshoofd 3 = groep C, 
reekshoofd 4 = groep D,    
enz. tenzij anders wordt bepaald. 

Het aantal reekshoofden is steeds gelijk aan het aantal groepen. Indien spelers niet zijn ingeschreven worden 

zij vervangen door de volgende van de ranking. 

3.3.3. Na de bekendmaking van een wedstrijdschema zullen géén wijzigingen meer worden doorgevoerd  

tenzij 2/3 van het BO anders zou beslissen en dit zonder rekening te houden met mogelijke precedenten. 

Alleen ingeval van forfait moet de wedstrijdleiding, op de plaats waar het tornooi wordt gespeeld, in het  

openbaar bij loting aanpassingen doen aan alleen de samenstelling van de poules om de evenredigheid van 

het aantal deelnemers binnen de poules te kunnen bewaren, doch zonder reekshoofden te verplaatsen. 

3.3.4. Elk tornooi wordt voor alle categorieën gestart met 4 of 8 groepen. 

3.3.4.1. Bij minder dan 12 inschrijvingen bij de Masters +60 en 16 bij de Masters +40 en Masters +50 

wordt er theoretisch niet gespeeld. Uiteraard kan de nationale tornooileider in overleg met minstens 

2 leden van het BO anders beslissen. 

3.3.4.2 MASTERS +40 en +50 

Het speelschema is afhankelijk van het aantal inschrijvingen en zal zoals hieronder toegepast worden. 

Speelwijze: 

Qualifiers #Poules #Spelers/poule Frames #Quali/poule Quali zondag Kruisfinale 

16 4 4x4 3 2 Nr 1 + 2 Nee 

17 4 3x4 1x5 3/2 2 Nr 1 + 2 Nee 

18 4 2x4 2x5 3/2 2 Nr 1 + 2 Nee 

19 4 1x4 3x5 3/2 2 Nr 1 + 2 Nee 

20 4 4x5 2 2 Nr 1 + 2 Nee 

21 4 3x5 1x6 2 3 Nr 1 + Winnaar 
kruisfinale 

2+3 

22 4 2x5 2x6 2 3 Nr 1 + Winnaar 
kruisfinale 

2+3 

23 4 1x5 3x6 2 3 Nr 1 + Winnaar 
kruisfinale 

2+3 

24 4 4x6 2 3 Nr 1 + Winnaar 
kruisfinale 

2+3 

25 4 3x6 1x7 2 3 Nr 1 + Winnaar 
kruisfinale 

2+3 

26 4 2x6 2x7 2 3 Nr 1 + Winnaar 
kruisfinale 

2+3 

27 4 1x6 3x7 2 3 Nr 1 + Winnaar 
kruisfinale 

2+3 

28 4 4x7 2 3 Nr 1 + Winnaar 
kruisfinale 

2+3 

29 8 5x4 3x3 2 / 3 2 Winnaar 
kruisfinale 

1+2 

30 8 6x4 2x3 2 / 3 2 Winnaar 
kruisfinale 

1+2 
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31 8 7x4 1x3 2 / 3 2 Winnaar 
kruisfinale 

1+2 

32 8 8x4 2 2 Winnaar 
kruisfinale 

1+2 

33 8 7x4 1x5 2 2 Winnaar 
kruisfinale 

1+2 

34 8 6x4 2x5 2 2 Winnaar 
kruisfinale 

1+2 

35 8 5x4 3x5 2 2 Winnaar 
kruisfinale 

1+2 

36 8 4x4 4x5 2 2 Winnaar 
kruisfinale 

1+2 

37 8 3x4 5x5 2 2 Winnaar 
kruisfinale 

1+2 

38 8 2x4 6x5 2 2 Winnaar 
kruisfinale 

1+2 

39 8 1x4 7x5 2 2 Winnaar 
kruisfinale 

1+2 

40 8 8x5 2 2 Winnaar 
kruisfinale 

1+2 

41 8 7x5 1x6 1 2 Winnaar 
kruisfinale 

1+2 

42 8 6x5 2x6 1 2 Winnaar 
kruisfinale 

1+2 

43 8 5x5 3x6 1 2 Winnaar 
kruisfinale 

1+2 

44 8 4x5 4x6 1 2 Winnaar 
kruisfinale 

1+2 

45 8 3x5 5x6 1 2 Winnaar 
kruisfinale 

1+2 

46 8 2x5 6x6 1 2 Winnaar 
kruisfinale 

1+2 

47 8 1x5 7x6 1 2 Winnaar 
kruisfinale 

1+2 

48 8 8x6 1 2 Winnaar 
kruisfinale 

1+2 

49 8 7x6 1x7 1 2 Winnaar 
kruisfinale 

1+2 

50 8 6x6 2x7 1 2 Winnaar 
kruisfinale 

1+2 

51 8 5x6 3x7 1 2 Winnaar 
kruisfinale 

1+2 

52 8 4x6 4x7 1 2 Winnaar 
kruisfinale 

1+2 

53 8 3x6 5x7 1 2 Winnaar 
kruisfinale 

1+2 

54 8 2x6 6x7 1 2 Winnaar 
kruisfinale 

1+2 

55 8 1x6 7x7 1 2 Winnaar 
kruisfinale 

1+2 

56 8 8x7 1 2 Winnaar 
kruisfinale 

1+2 
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Op zaterdag worden de kruisfinales wordt er naar een Bo5 gespeeld. 

Op zondag worden 1/8ste,1/4de en ½ de finale gespeeld naar een Bo5. De finale wordt naar een Bo7 gespeeld. 

3.3.4.MASTERS +60 

Het speelschema is afhankelijk van het aantal inschrijvingen en zal zoals hieronder toegepast worden. 

Speelwijze: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle kruisfinales worden naar een Bo3 gespeeld. 

T.e.m. 20 deelnemers worden de kwartfinales en halve finales naar een Bo3 gespeeld en de finale naar een Bo5. 

Vanaf 21 deelnemers worden alle matchen vanaf de kwartfinale naar een Bo3 gespeeld. 

Vanaf 28 deelnemers zal het startuur 9u00 zijn ipv 10u00. 

Indien er meer als 32 deelnemers zijn zal er met rechtstreekse uitschakeling gespeeld worden. 

Indien nodig kan de nationale tornooileider in samenspraak met het BO wegens COVID-19 maatregelen het aantal 

te spelen frames aanpassen. 

 

3.4. SPECIFICATIES 

Qualifiers #Poules #Spelers/poule Frames #Quali/poule Quali QF Kruisfinale 

12 4 4x3 3 2 Nr 1 + 2 Nee 

13 4 3x3 1x4 3/2 2 Nr 1 + 2 Nee 

14 4 2x3 2x4 3/2 2 Nr 1 + 2 Nee 

15 4 1x3 3x4 3/2 2 Nr 1 + 2 Nee 

16 4 4x4 2 2 Nr 1 + 2 Nee 

17 4 3x4 1x5 2/1 2 Nr 1 + 2 Nee 

18 4 2x4 2x5 2/1 2 Nr 1 + 2 Nee 

19 4 1x4 3x5 2/1 2 Nr 1 + 2 Nee 

20 4 4x5 1 2 Nr 1 + 2 Nee 

21 4 3x5 1x6 1 3 Nr 1 + Winnaar 
kruisfinale 

2+3 

22 4 2x5 2x6 1 3 Nr 1 + Winnaar 
kruisfinale 

2+3 

23 4 1x5 3x6 1 3 Nr 1 + Winnaar 
kruisfinale 

2+3 

24 4 4x6 1 3 Nr 1 + Winnaar 
kruisfinale 

2+3 

25 4 3x6 1x7 1 2 Nr 1 + 2 Nee 

26 4 2x6 2x7 1 2 Nr 1 + 2 Nee 

27 4 1x6 3x7 1 2 Nr 1 + 2 Nee 

28 4 4x7 1 2 Nr 1 + 2 Nee 

29 4 1x8 3x7 1 2 Nr 1 + 2 Nee 

30 4 2x8 2x7 1 2 Nr 1 + 2 Nee 

31 4 3x8 1x7 1 2 Nr 1 + 2 Nee 

32 4 4x8 1 2 Nr 1 + 2 Nee 
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3.4.1. Overmacht / heirkracht zal niet automatisch worden aanvaard als een geldige verontschuldiging voor 

afwezigheid op een wedstrijd. Daarom betekent ‘NIET AANWEZIG ’ zijn, ongeacht of er een snookertafel vrij    

is of niet :  

• op het gepland aanvangsuur VERLIES van het 1 ste FRAME, 

• na 15 minuten VERLIES van het 2 de FRAME, 

• na 30 minuten VERLIES van de WEDSTRIJD. 

3.4.2. Onmiddellijk na de bekendmaking van de start van een wedstrijd moet een speler zich spontaan en in 

wedstrijdkledij aanmelden bij de toegewezen snookertafel. Controle en/of toezicht op de 

kledijvoorschriften zal worden gedaan door een scheidsrechter van dienst en/of door een official. 

3.4.3. De rangschikking van een groep zal steeds als volgt worden opgemaakt : 

1. Meeste gewonnen frames 
2. Meeste gewonnen wedstrijden 
3. Onderling resultaat 
4. Black Ball Shoot out Bof 5 Black ball – procedures 

Bij gelijkheid van 2 spelers : een best of 5 wordt gespeeld met alleen de zwarte bal op zijn spot 

geplaatst. 

Bij gelijkheid van 3 of meer spelers : alle betrokkenen spelen 5 keer black ball tegen elkaar met de 

zwarte bal op zijn spot geplaatst. Iedere gewonnen black ball telt voor 1 punt. 

De rangschikking wordt chronologisch opgemaakt met gewonnen punten, gewonnen wedstrijden, 

onderling duel, en dan shoot out. 

Bij gelijkheid van rang tussen 2 of meer spelers wordt de procedure van shoot out Bof 5 Black ball 

herhaald. 

3.5. Na elk tornooi wordt een rangschikking opgemaakt met volgende puntenverdeling voor : 

MASTERS +40,  MASTERS +50 en MASTERS +60  

RESULTAAT       PUNTEN  

Winner            250 
Runner up            200  
1/2de finales           160 
1/4de finales           130 
Verliezer kruisfinale          105 
3de plaats poule             80 
4de plaats poule             65 
5de plaats poule             55 
6de plaats poule             45 
7de plaats poule             35 
8de plaats poule             25 
 

3.5.1. Bij FF krijgt een speler steeds 0 punten. 

3.5.2. Officiële scheidsrechters worden voor alle categorieën voorzien voor de 1/2de finales + de finale. 

3.6. Spelers kunnen via hun ranking een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan het BK. 

3.7. COVID-19 maatregelen 

• Indien er op het einde van het seizoen minstens 3 tornooien werden afgewerkt, de stand van dat 

moment zal gelden als de officiële eindstand. 
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• Indien er minder dan 3 tornooien afgewerkt werden, zal de stand volledig geannuleerd worden. 

4. BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN 

4.1. Voorwaarden & Toewijzing 

4.1.1. Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen door: 

• een aangetekend schrijven, gericht aan de secretaris, te sturen voor uiterlijk 15 november van het 

lopende seizoen (de postdatumstempel geldt als bewijs): 

• op de omslag dient duidelijk geschreven te staan: ‘KANDIDATUUR BK’ 

• en in de kandidatuur dient duidelijk naar voren te komen : 

o de organisator alle organisatorische en financiële voorwaarden van BSF zal eerbiedigen ; 

o het totale aanbestedingsbedrag dat aan BSF wordt geboden (in cijfers en in letters); 

o de motivatie en het doel dat de organisator voor ogen heeft met het indienen van de 
kandidatuur ; 

o andere diensten die aan BSF kunnen worden aangeboden. Bij het ontbreken van een 

kandidatuur en/of het door het bestuursorgaan onvoldoende bestempelen van een kandidatuur 

zal het bestuursorgaan actie ondernemen om asap een venue toe te wijzen die zo dicht mogelijk 

aanleunt bij de basisvereisten van een kampioenschap. 

4.1.2. Een beslissing inzake de toewijzing van de organisatie zal genomen worden door het bestuursorgaan 

vóór 1 januari van het lopende seizoen en alle betrokken partijen zullen hiervan schriftelijk in kennis worden 

gesteld. 

4.1.3. Bij de toewijzing van een Nationaal Kampioenschap zal vooral met volgende criteria rekening worden 

gehouden : 

• De allerhoogste prioriteit zal worden gegeven aan een locatie waar de venue is afgezonderd   van 

een speelzaal waar dagelijks de snookersport wordt beoefend.  Dit waarborgt een zekere neutraliteit 

voor ALLE deelnemers. 

• Het is uiteraard zeer belangrijk dat spelers voor een nationale titelstrijd als bekroning in de allerbeste 

omstandigheden moeten kunnen aantreden. Sportief denken we dan eerst en vooral aan de kwaliteit 

en het onderhoud van de snookertafels, de gebruikte verlichting en de directe omgeving. 

• Het is praktisch en organisatorisch aangewezen om zo weinig mogelijk verschillende locaties te 

hebben. 

4.2. Verplichtingen voor een ORGANISATOR : 

• liefst minstens 3 volle weken kunnen beschikken over voldoende ruimte om minstens 8 snookertafels 

te kunnen plaatsen voor alle categorieën ; 

• een tornooisecretariaat organiseren waar o.a. gebruik kan worden gemaakt van 

stroomvoorzieningen voor computer, printer, telefoon, fax, …; 

• de beschikbaarheid garanderen van een microfoon, een telefoontoestel en een internetverbinding; 

• een serene sfeer garanderen gedurende de volledige duur van een kampioenschap; 

• een perfecte staat en onderhoud van snookertafels, hulpstukken en verlichting waarborgen; 

• de accommodatie inrichten zodat storende elementen tot een minimum worden beperkt; 
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• de arena afbakenen zodat spelers maar ook toeschouwers weten waar zij zich mogen plaatsen en 

verplaatsen; 

• tijdens de volle duur van een kampioenschap is het in de arena voor alle aanwezigen alsook voor de 

spelers om alcoholische dranken tijdens de wedstrijden te verbruiken. Ook versnaperingen zijn in de 

venue niet toegestaan om te verbruiken; 

• een mogelijkheid voorzien om van een uitgebreide snack of een lichte maaltijd te genieten; 

• de finale moet minstens door 150 toeschouwers op zitplaatsen kunnen worden bijgewoond; 

• een ruimte en mogelijk faciliteiten voorzien waar persmensen behoorlijk kunnen werken; 

• ingeval een dopingcontrole een lokaal ter beschikking stellen alsook het nodige materieel voor het 

verloop ervan ; 

• instemmen met de organisatie van een slotplechtigheid door BSF, behalve indien elders betere 

voorwaarden kunnen worden bedongen voor het leveren van een hapje en een drankje en/of als er 

zich een milde schenker aanmeldt. 

4.3. Te dragen kosten voor een ORGANISATOR : 

• een verzekering afsluiten die bij ongeval minstens de waarde kan dekken van alle materialen die 

eigendom zijn van BSF ; 

• het aankopen van aandenkens en bekers in overleg met BSF ; 

• het betalen van de scheidsrechters vergoedingen ; 

• het betalen van de verbruikskosten van het tornooisecretariaat (tornooileider + tornooisecretaris + 

hoofdscheidsrechter). 

4.4. BSF zal zorg dragen voor : 

• het opmaken van de aankondigingen en het verspreiden van affiches ; 

• het verstrekken van informatie bij de samenstelling van een bijkomend programmaboekje, indien de 

organisator erom verzoekt ; 

• het verwerken van inschrijvingen en selecties ; 

• het opmaken en samenstellen van een wedstrijdschema ; 

• het verstrekken van info i.v.m. speeldagen en –uren ; 

• het oproepen van scheidsrechters ; 

• het verzorgen van de tornooileiding en het leveren van een hoofdscheidsrechter ; 

• het ter beschikking stellen van minstens 8 snookertafels 

• het ter beschikking stellen van minstens 8 sets snookerballen en van minstens 8 elektronische 

scoreborden. 

4.5. Specificaties 

4.5.1. Alle wedstrijden worden op een ‘standaard billiardstafel’ gespeeld volgens de reglementen van WSA 

(World Snooker Association). 

4.5.2. Bij aanvang van het seizoen legt BSF het aantal toe te wijzen plaatsen per categorie vast a.d.h.v. de 

ledenbestanden op 31 mei van het voorbije seizoen. 
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4.5.3. Enkel leden die speelgerechtigd zijn mogen deelnemen aan een nationale titelstrijd. Met uitzondering  

van het BK Dubbels en het BK English Billiards worden de Belgische Kampioenschappen georganiseerd via 

‘INVITATIE’. 

4.5.4. De federaties geven binnen de 7 dagen na het laatste regionale tornooi alle resultaten door van hun 

verschillende Gewestelijke rankings zodat BSF en haar toegetreden leden steeds op de voet kunnen volgen 

wie in welke federatie “Gewestelijk” geplaatst is. 

4.5.5. In het belang van de kampioenschappen kan het BO partijen ten allen tijde het recht tot uitnodiging 

ontzeggen indien men van oordeel is dat het algemeen beeld van FAIR PLAY kan worden geschaad. 

4.5.6. Bij het BK DUBBELS en het BK Teams mag maximum 1 speler de niet-Belgische nationaliteit hebben. 

Voor alle individuele kampioenschappen moet een speler de Belgische nationaliteit bezitten op 1 januari van 

het lopende seizoen. 

4.5.7. De wedstrijden van het BK Masters +40, Masters +50, Masters +60, Men en Dubbels worden gespeeld 

met rechtstreekse uitschakeling. 

4.5.8. BK DUBBELS : Zolang een wedstrijdschema niet bekend is gemaakt kan bij het secretariaat een 

schriftelijke aanvraag worden ingediend om maximum 1 speler te mogen vervangen. 

4.6. Afvaardigingen + speelschema 

4.6.1. BK MASTERS +40 : max. 16 deelnemers bestaande uit 

• de winnaar van het vorige BK 

• de x-aantal hoogst geklasseerde spelers van de One-Year-Ranking Masters +40 tot het quota bereikt 

is 

• De L16 en de QF worden naar een Bo5 gespeeld, de SF en finale naar een Bo7. 

4.6.2. BK MASTERS +50 : max. 16 deelnemers bestaande uit 

• de winnaar van het vorige BK 

• de x-aantal hoogst geklasseerde spelers van de One-Year-Ranking Masters +50 tot het quota bereikt 

is 

• De L16 en de QF worden naar een Bo5 gespeeld, de SF en finale naar een Bo7. 

4.6.3. BK MASTERS +60 : max. 16 deelnemers bestaande uit 

• de winnaar van het vorige BK 

• de x-aantal hoogst geklasseerde spelers van de One-Year-Ranking Masters +60 tot het quota bereikt 

is 

• Alle matchen worden naar een Bo5 gespeeld. 

4.6.4. BK MEN : Iedereen die op 1 januari van het lopende seizoen lid is van BSF kan zich inschrijven. Het 

inschrijvingsgeld bedraagt €10,00 

De tabel zal bestaan uit blokken van 16 . 

• de winnaar van het vorige BK aangevuld met de hoogst geklasseerde spelers van de One-Year-

Ranking Men worden geseed in de L32 en L48. 

• de nummers 1 tem 8 van de ranking van alle Gewesten worden geseed in de L64. 

• Alle anderen worden ad random in de tabel geloot. 
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• Tot en met de L80 worden alle matchen naar een Bo5 in een club gespeeld, daarna in de venue (L64, 

L48, L32, L16 en QF naar een Bo7, SF naar een Bo9 en de finale naar een Bo11.  

Bij een afvaardiging primeert de afvaardiging via BR en een afzegging van een speler geldt steeds voor alle 

mogelijke verdere uitnodigingen. 

De winnaar van het BK Men wordt op kosten van BSF afgevaardigd naar een door BSF gekozen tornooi. 

4.6.5. Voor het BK Teams : de winnaar van het vorige BK + de winnaar van het VK van het huidige seizoen 

aangevuld door ploegen uit de gewesten waarbij het aantal van max. 8 ploegen aan dit BK niet wordt 

overschreden. De ploegen uit de aangesloten gewesten worden evenredig verdeeld. 

4.6.5.1. Alle spelers, die voor 31 december van het lopende seizoen een lidmaatschap bij de 

onderliggende federaties hebben genomen, mogen aantreden voor de club waarbij men is 

aangesloten. 

4.6.5.1. Als de winnaar niet meer kan/wil aantreden dan mag het grootste gewest 1 ploeg meer 

afvaardigen. 

4.6.5.2. Specificaties : Het BK Teams wordt met 2 poules van 4 ploegen gestart. In de Poules worden 

er tegen elk van de tegenstanders 9 frames gespeeld. 

De rangschikking wordt na de poulewedstrijden chronologisch als volgt opgemaakt : het aantal 

gewonnen wedstrijden, de frame difference, de onderlinge wedstrijd ingeval 2 teams en het hoogst 

aantal gewonnen frames ingeval 3 teams. 

Is de stand dan nog steeds gelijk dan zal de hoogste break(s) de volgorde bepalen. Het tornooi wordt     

dan vervolgd met een in te vullen schema waarbij wedstrijden met rechtstreekse uitschakeling de 

winnaar zullen kronen. De SF en finale worden naar een Bo19 gespeeld. 

4.7. Andere Kampioenschappen 

4.7.1. Voor het BK DUBBELS : alle aangesloten spelers bij de onderliggende federaties kunnen zich hiervoor 

inschrijven conform de tornooivoorwaarden. Het inschrijvingsgeld bedraagt €25,00 per koppel. 

Het wedstrijdschema wordt ingevuld zonder bescherming van reekshoofden. 

Alle wedstrijden t.e.m. de 1/4 de finales worden gespeeld naar best of 5 frames, 

de 1/2de finale naar best of 7 frames en de finale naar best of 9 frames. 

4.7.2. Voor het BK ENGLISH BILLIARDS : vrije inschrijvingen Huishoudelijk Reglement. 

4.8. Het BO kan het aantal deelnemers BK tijdens het seizoen aanpassen naargelang het aantal deelnemers aan de 

NR per categorie en dit tot uiterlijk 31/01 van het lopende seizoen. 

 

4.9. Kledijvoorschriften 

4.9.1. Deelnemers aan kampioenschappen zijn ten allen tijde gebonden aan de voorschriften betreffende het 

dragen van “snookerkledij” 

4.9.2. Als de kampioenschappen moeten worden gespeeld in abnormale weersomstandigheden dan kan het 

BO op vraag van de wedstrijdleiding beslissen om afwijkingen toe te staan op de kledij-voorschriften.  

4.9.3. De BSF bepaalt steeds de kledijvoorschriften van alle officials. 

4.9.4. Alle kledingstukken dienen te worden gedragen zoals de voorschriften en de gangbare normen en 

zeden dit verlangen. 
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4.9.5. Een speler is uiteraard zelf verantwoordelijk voor de toepassing van de kledijvoorschriften maar een 

scheidsrechter van dienst dient naast de toepassing van het snookerreglement steeds attent toe te zien op 

een correcte toepassing van andere afspraken en reglementen. 

4.9.6. Een afwijking op de kledijvoorschriften kan resulteren dat een speler of een team bij de vaststelling 

wordt bestraft met een forfaitscore. 

4.9.7. GSM’s moeten door alle aanwezigen binnen de venue worden uitgezet of op trilfunctie geplaatst. 

4.9.8. De wedstrijdleiding is ten allen tijde gemachtigd om wedstrijden te onderbreken op het einde van een 

frame en te verplaatsen, indien het verdere verloop van een kampioenschap in gevaar zou worden gebracht. 

4.9.9. Spelers die (mondeling en/of schriftelijk) een uitnodiging krijgen om het officiële gedeelte van een 

kampioenschap of een slotplechtigheid bij te wonen dienen zich steeds aan te melden in snookerkledij. Bij 

weigering en/of bij afwezigheid verliest men mogelijk elk recht op verworven prijzengelden en/of verworven 

aandenkens en trofeeën en/of verworven afvaardigingen naar andere kampioenschappen. 

4.9.10. Alle leden die zetelen in de commissie voor organisatie van kampioenschappen kunnen bij een 

meerderheidsbeslissing een ‘Trofee voor (snooker) Sportverdienste’ toekennen, waarbij het de bedoeling is 

om een bepaalde persoon, een bepaald feit of een bepaalde gebeurtenis van het afgelopen seizoen een 

beetje in de verf te zetten. 

4.10. Algemeenheden & Voorschriften 

4.10.1. De TORNOOILEIDING van alle Belgische kampioenschappen is in handen van minstens één BSF-

bestuurder en/of een speciaal daartoe gevolmachtigde. Alle beslissingen van de tornooileiding zijn bindend 

op organisatorisch gebied, alle beslissingen van de hoofdscheidsrechter zijn bindend qua snooker-

reglementering. 

4.10.2. Alle deelnemers dienen zich steeds 15 minuten vóór aanvang van hun 1ste wedstrijd persoonlijk en 

in wedstrijdkledij bij de officiële inschrijvingstafel, d.i. bij de wedstrijdleider van dienst, aan te melden. 

Een speler moet zijn/haar identiteit kunnen bewijzen met mogelijk een schriftelijke uitnodiging, die vergezeld 

is van de lidkaart van een onderliggende federatie en/of de identiteitskaart, zoniet riskeert men bewust om 

geweigerd te worden. 

4.10.3. Overmacht / heirkracht zal niet automatisch worden aanvaard als een geldige verontschuldiging voor 

afwezigheid op een wedstrijd. Daarom betekent ‘NIET AANWEZIG ’ zijn, ongeacht of er een snookertafel vrij 

is of niet : 

• op het gepland aanvangsuur VERLIES van het 1ste FRAME, 

• na 15 minuten VERLIES van het 2de FRAME, 

• na 30 minuten VERLIES van de WEDSTRIJD 

4.10.4. Indien de tornooileiding het noodzakelijk acht voor het verloop van het tornooi dan mag men afwijken 

van de oorspronkelijk geplande speeldata en/of –uren. 

4.10.5. Elke AFWEZIGHEID op een BK dient VOOR aanvang van de wedstrijd te worden gemeld aan de 

wedstrijdleiding. Binnen de 10 kalenderdagen dient elke afmelding vervolgens schriftelijk te worden 

gewettigd en/of bevestigd. 

Op de eerstvolgende vergadering zal het bestuursorgaan, per geval een uitspraak doen. 

Als een afwezigheid echter als niet-verwittigd en/of niet-gewettigd wordt bestempeld dan zal er een 

schorsing worden uitgesproken van minstens 1 maand. 

Bij NIET-AANTREDEN riskeert een speler ALTIJD een uitsluiting voor een volgend kampioenschap. 
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15.10.6. BSF of een Gewest kunnen voor het BK slechts geselecteerden afvaardigingen indien hun lidgeld, 

dat via een aangesloten federatie, ten laatste op 15/01 van het lopende snookerseizoen op de rekening   van 

BSF gestort werd. 

4.11. Klachten 

5.11.1. Tijdens een wedstrijd : Als een speler een klacht i.v.m. de toepassing van het snookerreglement zou 

hebben, dan kan hij/zij op een discrete en beleefde manier aan de scheidsrechter van dienst de aanwezigheid 

vragen van de hoofdscheidsrechter. 

Als een speler echter een klacht zou hebben betreffende zaken die niet tot het snookerreglement behoren, 

dan kan hij/zij steeds op een discrete en beleefde manier aan de scheidsrechter van dienst de aanwezigheid 

vragen van de tornooileider. Deze neemt dan de definitieve beslissing. Alle partijen dienen deze beslissing 

steeds te aanvaarden en te respecteren. 

15.11.2. Na afloop van een wedstrijd : Elke speler kan na afloop van zijn/haar wedstrijd een klacht of een 

opmerking op de achterkant van een wedstrijdformulier formuleren. Deze dient dan op de eerstvolgende 

samenkomst van het bestuursorgaan te worden behandeld. 

4.12. Het bestuursorgaan behoudt zich steeds het recht voor om de vorm en de inhoud van dit reglement te 

wijzigen.  


