Kledingvoorschriften KNBB
Wedstrijdreglement artikel 6009.
Voorgeschreven biljartkleding.
1. In dit artikel wordt bepaald welk sporttenue tijdens officiële wedstrijden en de daarbij
behorende opening- en sluitingsceremoniën dient te worden gedragen.
2. Verenigingen dienen er zorg voor te dragen, dat al hun leden aan de in dit artikel gestelde
kledingeisen voldoen.
3. De kleur oranje is voor elk in dit artikel omschreven onderdeel van het sporttenue
voorbehouden aan door het bondsbestuur aangewezen spelers.
4. Kleding mag niet zijn vervaardigd van (imitatie)leer, spijkerstof of ribfluweel, tenzij
anders aangegeven.
A. BEPALINGEN GELDEND VOOR SPELERS
1. Spelers die aan een door of namens de UMB, CEB of andere door de KNBB erkende
biljartorganisaties, georganiseerde internationale wedstrijden deelnemen, dienen het
sporttenue te dragen dat door het bondsbestuur voor die wedstrijden is toegelaten.
2. Spelers die aan een door of namens de KNBB sectie Carambole georganiseerde officiële
wedstrijd deelnemen dienen te dragen:
- Een effen pantalon. Dames mogen in plaats van een pantalon een effen rok dragen.
Junioren met een pantalonmaat voor jongeren kunnen dispensatie krijgen voor het
dragen van een andere pantalon dan in dit lid bepaald. Deze dispensatie wordt
verleend door het bestuur van het district waaronder die junior ressorteert.
- Een polo met korte of lange mouw.
- Een effen overhemd, met korte of lange mouw. Indien een speler gekleed gaat in
kledingstukken met lange mouw, dan dienen de mouwen ook lang gedragen te
worden. Over het overhemd mag een vest, trui, slip-over of spencer gedragen worden
niet zijnde van (imitatie-)leer. Voor- en achterzijde mogen van kleur verschillen.
- Een strik of stropdas is toegestaan maar niet verplicht. Indien geen strik of stropdas
gedragen wordt mag alleen het bovenste knoopje van het overhemd of polo los
gedragen worden. Eventuele bretels dienen niet zichtbaar gedragen te worden.
- Schoenen niet zijnde sportschoenen, sandalen, slippers of klompen.
- Effen sokken of kousen
3. Het is verplicht een clubembleem zichtbaar op borsthoogte te dragen.
- hetzij op de polo
- hetzij op het overhemd als alleen in overhemd wordt gespeeld
- hetzij op het kledingstuk dat over het overhemd wordt gedragen.
- De afmeting van het clubembleem mag niet groter zijn dan 100 cm2.
5. Leden van dezelfde vereniging die aan een teamwedstrijd deelnemen dienen als team
herkenbaar dus identiek gekleed te zijn.
6. Leden van dezelfde vereniging die aan dezelfde individuele wedstrijd(en) deelnemen zijn niet
verplicht om in hetzelfde tenue deel te nemen. Een vereniging is echter wel bevoegd deze
verplichting (gelijk tenue) aan haar leden op te leggen. Naast het in dit lid omschreven tenue
kan een, door het bestuur goedgekeurd, clubtenue worden toegestaan. Deelnemers van
internationale wedstrijden kunnen verplicht worden het tenue te dragen dat door de KNBB
beschikbaar wordt gesteld.
7. Een districtsbestuur kan dispensatie verlenen voor het dragen van een afwijkend tenue of
afwijkingen toestaan op kledingeisen, genoemd onder artikel 6009 A mits dit niet in strijd is
met de doelstellingen van dit reglement. De dispensatie mag niet verplicht opgelegd worden
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aan ledenverenigingen. De dispensatie is alleen van toepassing voor officiële wedstrijden
welke onder verantwoordelijkheid van het districtsbestuur worden georganiseerd. Ereklassers
dienen in de eindstrijd van een persoonlijk kampioenschap ereklasse het nationale KNBBembleem in plaats van de aanduiding van hun vereniging te dragen.
8. Deelnemers aan internationale evenementen kunnen verplicht worden een door de KNBB
voorgeschreven tenue te dragen. Zulks mogelijk als uitvloeisel van internationale reglementen
en/of sponsor afspraken. Spelers, die de KNBB in een officiële internationale wedstrijd
vertegenwoordigen, zijn verplicht het embleem als bedoeld in het tiende lid te dragen. Deze
verplichting geldt niet voor spelers die deel uitmaken van een team van een vereniging dat aan
een officiële internationale wedstrijd deelneemt.
9. Van de te dragen reclameaanduidingen mogen geen nadelige invloeden en/of onaanvaardbare
omstandigheden voor de KNBB of zijn districten het gevolg zijn; dit ter beoordeling van het
desbetreffende bestuur.
Reclameaanduidingen mogen geen verwarring wekken met namen van reeds bestaande
verenigingen binnen eenzelfde district. Op de kleding mag maximaal 600 cm2 reclame
gedragen worden:
op borsthoogte, niet aan dezelfde zijde als het clubembleem; deze afmeting mag niet
groter zijn dan100 cm2.
op één of beide mouwen; deze afmeting mag niet groter zijn dan 100 cm2.
op één of beide manchetten; deze afmeting mag niet groter zijn dan 25 cm2
op één of beide boordpunten; deze afmeting mag niet groter zijn dan 25 cm2.
op de kraag; deze afmeting mag niet groter zijn dan 25 cm2.
op de rug; deze afmeting mag niet groter zijn dan 300 cm2.
10. Indien leden van een vereniging reclame dragen verdient het aanbeveling om ingeschreven te
staan in het Verenigingsregister van de desbetreffende Kamer van Koophandel en Fabrieken.
Bestuursleden zijn in dat geval niet hoofdelijk aansprakelijk.
11. Het nationale KNBB – embleem bestaat uit een rood-wit-blauw wapen met daarboven een
kroontje en in de kleur oranje de letters KNBB. Het mag alleen worden gedragen door een
ereklasser. Een speler verliest het recht op het dragen van dit embleem als hij door degradatie
of afvoering van de nationale ranglijst in geen enkele spelsoort ereklasse mag inschrijven. Het
bondsbestuur kan een speler, op grond van zijn staat van dienst als ereklasser, het permanente
recht toekennen het nationale KNBB – embleem te dragen op het toegestane biljarttenue. Het
bondsbestuur kan de toestemming tot het dragen van dit embleem ontzeggen.
12. Het internationale KNBB – embleem bestaat uit een rood-wit wapen waarin de letters KNBB
zijn opgenomen. Daarboven bevindt zich een kroontje en daaronder de tekst NEDERLAND.
Links en rechts van dit wapen bevindt zich een in de kleur blauw uitgevoerde leeuw. Dit
geheel is tegen een oranje achtergrond geplaatst. Het dragen van het internationale KNBB –
embleem bij niet – officiële internationale of nationale wedstrijden, ongeacht het karakter
daarvan, is niet toegestaan.
13. Een ereklasser, die in een kampioenschap ereklasse de titel “Kampioen van Nederland” heeft
behaald, ontvangt een onderscheiding welke boven het nationale KNBB – embleem mag
worden gedragen. De uitvoering van deze onderscheiding is als volgt: een baton uitgevoerd in
de kleuren rood-wit-blauw. Voor elke behaalde titel wordt een vergulde ster toegekend; op
een baton worden maximaal 3 sterren gedragen. Aan een speler worden maximaal 3 batons
met in totaal 9 vergulde sterren toegekend. Behaalt hij tienmaal de titel van kampioen van
Nederland in een ereklasse, dan wordt hem het nationale KNBB – embleem toegekend
waarop een lauwertak is aangebracht. Bij het nationale KNBB – embleem met de lauwertak
mogen de batons niet meer worden gedragen.
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14. De in het tiende en elfde lid genoemde emblemen en onderscheidingen, blijven eigendom van
de KNBB. Tegen een aangeslotenen, die onrechtmatig een KNBB – embleem en/of een
onderscheiding als bedoeld in het tiende en elfde lid draagt, wordt bij de afdeling Tuchtrechtspraak een klacht ingediend.

B. BEPALINGEN GELDEND VOOR ARBITERS. In deze kledingvoorschriften zijn geen
wijzigingen aangebracht en blijft de kleding als vanouds. Het is een arbiter niet toegestaan
reclame te dragen, want indien hij bij voorbeeld dezelfde reclame zou dragen als een speler
die hij arbitreert, is zijn neutraliteit niet geloofwaardig.
C.BEPALINGEN VOOR SPELERS EN ARBITERS.
Indien een speler of arbiter zonder geldige reden niet aan de kledingeisen, als in dit artikel
gesteld, kan of wil voldoen, kan het sectiebestuur, de regiocommissie of het bestuur van het
district onder wiens auspiciën een wedstrijd wordt gespeeld, de organisatoren machtigen de
nalatige speler of arbiter het deelnemen, respectievelijk het arbitreren te ontzeggen. Dit voor
de duur van het nog te spelen deel van die wedstrijd of voor zolang hij niet het
voorgeschreven tenue draagt. Daarnaast kan er besloten worden de desbetreffende speler een
administratieve heffing op te leggen.
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