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HOOFDSTUK 1. INLEIDING 

 
De KNBB sectie snooker is lid van de “International Billliards & Snooker Federation” (IBSF), de 
“European Billliards & Snooker Association” (EBSA) en de World Snooker Federation (WSF). 
De IBSF, EBSA en de WSF organiseren jaarlijks een aantal evenementen voor de aangesloten 
leden. 
Aanmeldingen voor deze evenementen lopen via de nationale bonden. 
Ook World Snooker verlangt van amateur spelers dat zij lid zijn van hun nationale bond 
wanneer zij deelnemen aan een World Snooker toernooi. 
Dit reglement beschrijft de manier waarop de KNBB sectie snooker spelers en scheidsrechters 
aanmeldt voor de evenementen van de IBSF, EBSA en WSF. 
 

HOOFDSTUK 2 UITZENDING 

 
Er zijn geen topsportsubsidies van het NOC*NSF meer beschikbaar. Eventuele financiële 
vergoedingen zullen uit sponsor bijdragen moeten komen.  
Per toernooi zal in de inschrijfvoorwaarden worden aangegeven of er een financiële 
tegemoetkoming bestaat en hoe hoog deze is. 
 
ARTIKEL 2.1. ALGEMENE UITZEND VOORWAARDEN 
Uitzending naar internationale evenementen is voorbehouden aan leden van de KNBB. 
Voor alle leden geldt dat als zij in aanmerking (willen) komen voor uitzending, zij zich volledig 
hebben geconformeerd aan de regels zoals opgesteld in beschreven in het document 
“Algemene reglementen sectie snooker”. 
Voor alle uitzendingen geldt dat men voldoet aan algemene uitzend voorwaarden die zijn 
vastgesteld door de KNBB sectie snooker: 
 

• speler is in het bezit van een Nederlands identiteitsbewijs; 

• speler is lid van de KNBB sectie snooker; 

• speler heeft aan zijn financiële verplichtingen (o.a. lidmaatschap) voldaan; 

• door de uitnodiging voor het EK en/of WK te accepteren, wordt door de speler  
   het anti-doping reglement van KNBB, EBSA/IBSF geaccepteerd, bestudeerd en 
  nageleefd; 

• acceptatie en naleving van de kledingprocedures en regels van de 
  KNBB/TeamNL; 

• Portretrechten van de speler zijn voor promotie doeleinden beschikbaar voor 
  de KNBB/TeamNL, (onbeperkt en zonder dat hiervoor een tegenprestatie 
  verschuldigd is); 
 
 
 



ARTIKEL 2.2 SELECTIECRITERIA 
 
Er zal per categorie jeugd -16/jeugd-18/teams/dames/heren/masters altijd 1 positie 
toegewezen worden als aanwijsplek, naar eer en geweten en in het belang van 
uitstraling en kwaliteit van de snookersport,  in te vullen door meerderheid van 
stemmen binnen het bestuur. 
 
De volgorde van toewijzing van uitzendgerechtigden per categorie zal volgens de 
volgende regels lopen:  
1. Nederlands Kampioen in het huidige seizoen of in de voorgaande 2  seizoenen 
2. Winnaar ranking toernooi in het huidige seizoen of in de voorgaande 2  

seizoenen 
3. Runner up NK in het huidige seizoen of in de voorgaande 2  seizoenen 
4. Runner up ranking toernooi in het huidige seizoen of in de voorgaande 2  

seizoenen 
5. Een recht door de KNBB sectie Snooker aan een prestatie gekoppeld anders  

dan bovenstaande. * 
6. Overige aanmeldingen 
 
*De KNBB sectie Snooker behoud zich ten alle tijden het recht voor om een uitzendrecht toe te wijzen 
aan een andere prestatie dan het behalen van een finale van een toernooi.  
Deze kan dan, afhankelijk van de prestatie, geplaatst worden boven vermelde criteria. 
 

Eventuele vastgestelde financiële bijdragen vanuit de KNBB sectie Snooker worden 
alleen toegekend aan spelers in de eerste 5 categorieën. 
Indien er twee spelers aanspraak willen maken om een laatste uitzendplek en deze 
hebben een gelijkwaardige prestatie geleverd, gaat het recht naar de meest recente 
prestatie.  
 
Bij voldoende openstaande uitzendplekken en meer aanmeldingen dan beschikbaar 
onder punt 6, wordt er een play-off georganiseerd.  
Het bestuur van de KNBB sectie Snooker bepaalt daarvoor: 
De datum: 
Deze wordt bepaald zonder overleg met de betrokkenen en wordt minimaal 2 weken van te voren 
gecommuniceerd.  
De locatie: 
Er wordt gestreefd naar een onafhankelijke locatie, mits dit mogelijk is. 
Het format: 
Deze wordt bij voorkeur vooraf bepaald, echter kan tot op moment van starten gewijzigd worden 
indien de situatie dat vereist. Hierin wordt geen rekening gehouden met de voorkeur van spelers, tenzij 
alle betrokken spelers het unaniem eens zijn.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

HOOFDSTUK 3. SELECTIE PROCEDURE 

 

De selectie procedure kent de volgende stappen: 

 

1.  De KNBB sectie snooker bepaalt het aantal plaatsen wat beschikbaar is voor een 

  evenement. Dit hoeft niet altijd gelijk te zijn aan het aantal beschikbare plaatsen wat 

  door de IBSF, EBSA of WSF wordt aangegeven.  

 

2.   De KNBB sectie snooker plaatst een oproep tot aanmelding voor een evenement op de 

  KNBB site. Daarbij worden per evenement de aanmeldvoorwaarden vermeld. 

  Daarnaast kan ook gecommuniceerd worden via de facebook pagina(s) van de KNBB of 

  andere media. 

 

3.  Spelers kunnen zich aanmelden conform de aanmeldvoorwaarden. 

 

4.   De Dutch Referee Association (DRA) stelt de nominaties voor scheidsrechters op. 

 

 

HOOFDSTUK 5. SLOTBEPALING 

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het Bestuur van de KNBB sectie Snooker. 


