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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. Uitzondering hierop is de jeugd. Hiervoor is 
nog een beperkt budget beschikbaar. 
 
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: 

 internationale ambities 

 lid van de KNBB sectie snooker 

 actief tijdens nationale ranking toernooien. Dat wil zeggen dat hij of zij heeft deelgenomen aan 
minimaal 51% van de voor de betreffende ranking meetellende toernooien. De Nederlandse 
kampioen van de betreffende klasse is vrijgesteld van deze 51% regel. 

 snooker heeft na werk/school de hoogste prioriteit 

 voorbeeldfunctie voor de sport 

 goed kunnen samenwerken, past in de groep 



 gedisciplineerd 

 

ARTIKEL 2.2 SELECTIECRITERIA 

 

Categorie speler(s) Selectie criteria (volgorde) 

Heren (open 
categorie) 

 De Nederlandse kampioen. 

 De nummer 1 van de Nationale Snooker Ranking (NSR). 
Mits hij of zij minimaal 51% van alle voor de ranking meetellende toernooien 
heeft meegedaan. 

 Uitzendrecht schuift altijd door naar de volgende speler op de ranking. Mits 
hij of zij minimaal 51% van alle voor de ranking meetellende toernooien 
heeft meegedaan. 

 Spelers die niet aan alle voorwaarden voldoen maar dispensatie hebben 
gekregen van de sportcommissie. 

6 Reds  De Nederlandse kampioen 6 reds. 

 De nummer 1 van de Nationale Snooker Ranking (NSR). 
Mits hij of zij minimaal 51% van alle voor de ranking meetellende toernooien 
heeft meegedaan. 

 Uitzendrecht schuift altijd door naar de volgende speler op de ranking. Mits 
hij of zij minimaal 51% van alle voor de ranking meetellende toernooien 
heeft meegedaan. 

 Spelers die niet aan alle voorwaarden voldoen maar dispensatie hebben 
gekregen van de sportcommissie. 

Senioren  De Nederlands Senioren kampioen. 

 De nummer 1 van de Senioren & Dames Ranking (SR). 
Mits hij of zij minimaal 51% van alle voor de ranking meetellende toernooien 
heeft meegedaan. 

 Uitzendrecht schuift altijd door naar de volgende speler op de ranking. Mits 
hij of zij minimaal 51% van alle voor de ranking meetellende toernooien 
heeft meegedaan. 

 Spelers die niet aan alle voorwaarden voldoen maar dispensatie hebben 
gekregen van de sportcommissie. 

Dames  De Nederlandse kampioene. 

 De hoogst genoteerde dame op de Senioren & Dames Ranking (SR). 
Mits zij minimaal 51% van alle voor de ranking meetellende toernooien heeft 
meegedaan. 

 Uitzendrecht schuift altijd door naar de volgende speelster op de ranking. 
Mits zij minimaal 51% van alle voor de ranking meetellende toernooien heeft 
meegedaan. 

 Speelsters die niet aan alle voorwaarden voldoen maar dispensatie hebben 
gekregen van de sportcommissie. 

Junioren en 
kadetten 

Voor junioren en kadetten wordt ieder seizoen een apart programma opgesteld 
waaronder uitzendingen naar internationale evenementen. Standaard 
voorwaarde voor uitzending is lidmaatschap van Jong Oranje. De overige 
voorwaarden worden vooraf bekendgemaakt binnen Jong Oranje. 

Teams  Het hoogst genoteerde team op de betreffende ranking. De punten van alle 
teamleden worden hiervoor opgeteld. Mits alle teamleden minimaal 51% van 
alle voor de ranking meetellende toernooien hebben meegedaan. 

 Uitzendrecht schuift altijd door naar het volgende team op de ranking. Mits 
alle teamleden minimaal 51% van alle voor de ranking meetellende 
toernooien hebben meegedaan. 

 Teams die niet aan alle voorwaarden voldoen maar dispensatie hebben 
gekregen van de sportcommissie. 

 



 

 

 

 

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. Het kan bijvoorbeeld  voorkomen dat er voor de KNBB reserve plaatsen 
beschikbaar zijn of dat er een plaats beschikbaar wordt gesteld aan de Nederlands Kampioen 
Junioren voor een evenement voor de heren. 

2. De KNBB sectie snooker plaatst een oproep tot aanmelding voor een evenement op de KNBB 
site. Daarbij worden per evenement de aanmeld voorwaarden vermeld. Daarnaast kan ook 
gecommuniceerd worden via de facebook pagina(s) van de KNBB of andere media. 

3. Spelers kunnen zich aanmelden conform de aanmeld voorwaarden. 
4. De sport commissie stelt de nominaties voor spelers en speelsters op. Dit gebeurt op de volgende 

manier. 
a. Er wordt getoetst of de aanmeldingen voldoen aan de algemene uitzendvoorwaarden 

(artikel 2.1). 
b. Conform de selectiecriteria (artikel 2.2) wordt bepaald wat de aanmeld volgorde van de 

spelers en speelsters is. 
c. Indien het enkele gecombineerd evenementen betreft wordt bekeken of er een verdeling 

kan worden gemaakt tussen de onderdelen zodat meer spelers aangemeld kunnen 
worden. Voorbeeld van een dergelijk evenement is het EK Dames/Senioren/Teams /6 
reds. 

5. De Dutch Referee Association (DRA) stelt de nominaties voor scheidsrechters op. 
6. Het bestuur van de KNBB sectie snooker beoordeelt de nominaties. Er wordt gekeken of de juiste 

procedures zijn gevolgd. 
a. Indien het bestuur het eens is met de nominaties worden de aanmelding(en) gedaan bij 

de IBSF, de EBSA of de WSF. 
b. Indien het bestuur het niet eens is met een nominatie van een speler of speelster zal de 

betreffende nominatie worden teruggezonden naar de sport commissie met het verzoek 
de nominatie aan te passen. 

c. Indien het bestuur het niet eens is met een nominatie van een scheidsrechter zal de 
betreffende nominatie worden teruggezonden naar de DRA het verzoek de nominatie aan 
te passen. 

 

HOOFDSTUK 5. SLOTBEPALING 

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


