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Chinese	  Eight	  Ball	  	  
gepresenteerd	  door	  de	  Koninklijke	  Nederlandse	  Biljart	  Bond	  
	  
Wedstrijd	  Protocol	  Chinese	  Eight	  Ball	  
Geschreven	  door:	  Emma-‐Sophia	  van	  Dijk	  &	  Anna	  F.Q.	  Huang	  
Versie:	  1.0.2	  (29	  mei	  2018)	  
	  
Dit	  document	  bevat	  de	  wedstrijdregels	  van	  Chinese	  Eight	  Ball,	  gepresenteerd	  door	  de	  KNBB	  in	  
Nederland.	  Hierna	  afgekort;	  KNBB	  Chinese	  Eight	  Ball.	  Het	  is	  van	  kracht	  voor	  spelers	  die	  
deelnemen	  aan	  KNBB	  Chinese	  Eight	  Ball,	  organisatoren	  en	  zaalhouders	  van	  toernooien	  die	  
deelnemen	  aan	  KNBB	  Chinese	  Eight	  Ball.	  De	  inhoud	  van	  dit	  reglement	  is	  opgesteld	  en	  
goedgekeurd	  door	  het	  bestuur	  van	  de	  KNBB	  Sectie	  Pool	  &	  Sectie	  Snooker.	  Daar	  waar	  dit	  
reglement	  in	  conflict	  is	  met	  de	  statuten	  van	  de	  KNBB	  en	  sectiereglementen	  van	  Sectie	  Pool	  &	  
Sectie	  Snooker,	  dan	  prevaleren	  de	  statuten	  en	  sectiereglementen.	  Indien	  zich	  competitiezaken	  
voordoen	  waarin	  dit	  reglement	  niet	  voorziet	  of	  waarin	  de	  tekst	  voor	  meer	  dan	  één	  uitleg	  
vatbaar	  is,	  dan	  is	  het	  overkoepelend	  bestuur	  van	  de	  KNBB	  verantwoordelijk	  in	  het	  voorzien	  
van	  een	  besluit	  (dan	  wel	  de	  aanwezige	  wedstrijdleiding/arbitrage	  tijdens	  een	  toernooi	  of	  
wedstrijd).	  Daarnaast	  kan	  het	  bestuur	  van	  de	  KNBB	  in	  uitzonderlijke	  gevallen,	  waarbij	  de	  
uitvoer	  van	  het	  protocol	  dermate	  ongewenste	  gevolgen	  heeft,	  afwijken	  van	  dit	  protocol.	  
Verder	  kunnen	  aan	  dit	  protocol	  geen	  rechten	  ontleend	  worden.	  
	  
Algemene	  informatie*	  
Speel	  data	  kwalificatie	  rondes	  voor	  het	  NK	  2018	  
Zaterdag	  2	  juni	  in	  Pool	  &	  Billiards	  Delft	  
Hendrik	  Tollensstraat	  1-‐15,	  2624	  BH	  Delft,	  T:	  015-‐262	  5680	  
	  

Zondag	  1	  juli	  in	  The	  Pool	  Pit	  Lelystad	  
Snijdershof	  5,	  8223	  AD	  Lelystad,	  T:	  0320-‐21	  31	  10	  
	  

Zaterdag	  15	  september	  in	  Sportcentrum	  Utrecht	  
Zonnebaan	  22,	  3542	  EE	  Utrecht,	  T:	  030-‐238	  3130	  
	  

Zondag	  14	  oktober	  in	  Poolcafe	  The	  Hustler	  Beek	  
Prins	  Mauritslaan	  12,	  6191	  EG	  Beek,	  T:	  06-‐19	  07	  84	  54	  
	  

NK	  2	  &	  3	  november	  	  
	  

Meldtijd:	  09:30	  uur	  
Starttijd:	  uiterlijk	  10:00	  uur	  
	  
Toernooiopzet	  
Maximaal	  32	  spelers;	  
Bij	  25	  of	  meer	  spelers:	  double	  KO	  tot	  laatste	  16,	  daarna	  single	  KO	  (schema	  32/16,)	  
Bij	  24	  of	  minder	  spelers:	  double	  KO	  tot	  laatste	  8,	  daarna	  single	  KO	  (schema	  24/8	  of	  16/8).	  
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Inschrijving	  
Alle	  inschrijvingen	  gaan	  uitsluitend	  via	  www.poolbiljarten.nl.	  Hier	  wordt	  men	  doorgeleid	  naar	  
CueScore.	  Het	  inschrijfgeld	  bedraagt	  per	  persoon	  €	  20,00	  voor	  KNBB-‐leden	  en	  €	  25,00	  voor	  
niet-‐leden.	  Met	  de	  betaling	  van	  het	  inschrijfgeld	  stemmen	  niet-‐leden	  ermee	  in	  dat	  zij	  voor	  de	  
duur	  van	  deze	  NK	  cyclus	  basislid	  KNBB	  zijn.	  Met	  dit	  lidmaatschap	  hebben	  zij	  geen	  recht	  op	  
deelname	  voor	  andere	  activiteiten	  binnen	  de	  KNBB	  Er	  wordt	  een	  factuur	  verstuurd	  na	  de	  
sluiting	  van	  de	  inschrijvingen	  m.b.t.	  het	  inschrijfgeld;	  alleen	  na	  het	  voldoen	  van	  het	  
inschrijfgeld	  is	  de	  inschrijving	  definitief.	  
	  
Er	  wordt	  gestreden	  om	  plaatsing	  (16	  spots	  totaal)	  voor	  het	  NK	  Chinese	  8-‐ball	  en	  uitzending	  
naar	  3	  WeMaster	  Qualifiers	  (ticket	  en	  deelname	  toernooi	  worden	  vergoed)	  en	  de	  hoofdprijs	  
voor	  het	  winnen	  van	  het	  NK	  is	  uitzending	  naar	  de	  WeMasters	  inclusief	  vliegticket,	  toernooi	  
inschrijving	  en	  hotelovernachting.	  
	  
Er	  zijn	  geen	  wildcards	  of	  geplaatste	  spelers	  en	  er	  wordt	  een	  reservelijst	  bijgehouden.	  
	  
Toernooileiding	  
De	  toernooileiding	  is	  in	  handen	  van	  minimaal	  één	  wedstrijdleider	  en	  deze	  zal	  indien	  nodig	  ook	  
optreden	  als	  arbiter.	  	  
	  
Speelgerechtigde	  spelers	  
Elke	  speler	  dient:	  	  
-‐	  de	  Nederlandse	  nationaliteit	  bezitten	  en/of	  aantoonbaar	  woonachtig	  te	  zijn	  in	  Nederland;	  
-‐	  hun	  betalingsverplichtingen	  bij	  de	  KNBB	  hebben	  voldaan;	  
-‐	  geen	  speelverbod	  hebben;	  en	  	  
-‐	  uitkomen	  voor	  Nederland	  als	  zij	  naar	  de	  kwalificaties	  en	  /of	  Wemasters	  worden	  gezonden.	  	  
	  
Partners	  	  Sponsors	  NK	  cyclus	  2018	  
Sponsors	  	  
-‐	  Aramith	  
-‐	  Iwan	  Simonis	  
-‐	  Buffalo	  
-‐	  Joy	  
-‐	  Nederlandse	  Loterij	  	  
	  

Partners	  
-‐	  ICEA	  
-‐	  Pool	  &	  Billiards	  Delft	  
-‐	  The	  Pool	  Pit	  Lelystad	  	  
-‐	  Sportcentrum	  Utrecht	  	  
-‐	  Poolcafe	  The	  Hustler	  Beek	  	  
	  

Subsponsors	  
-‐	  Asian	  mix	  
-‐	  Lucky	  touch	  
	  

*	  onder	  voorbehoud	  van	  wijzigingen	  
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Toernooi-‐informatie	  
	  
Regels	  
Er	  zal	  gespeeld	  worden	  volgens	  de	  huidige	  ICEA	  regels.	  
Deze	  zijn	  te	  vinden	  op	  www.ICEA-‐pool.com	  en	  een	  Nederlandse	  vertaling	  is	  te	  vinden	  op	  
www.poolbiljarten.nl	  
	  
Materiaal	  	  
(a)	  Tafel:	  het	  officiële	  formaat	  van	  de	  binnenrandafmeting	  is	  2540	  x	  1260	  mm	  (afw.	  ±	  9	  mm)	  en	  
de	  hoogte	  vanaf	  de	  grond	  tot	  de	  rand	  is	  800	  –	  850	  mm.	  	  
(b)	  Keu:	  niet	  kleiner	  dan	  101,6	  cm	  en	  het	  materiaal	  en	  de	  vorm	  moet	  volgens	  de	  standaard	  zijn	  
van	  het	  internationaal	  Chinese	  8-‐ball	  comité	  zijn.	  	  
(c)	  Ballen:	  diameter	  van	  57,15	  mm	  (±	  0,05	  mm)	  en	  een	  gewicht	  van	  156	  –	  170	  gram.	  	  
(d)	  Voetspot:	  635	  mm	  van	  het	  bovenste	  band	  op	  de	  lange	  zijde	  lijn.	  	  
(e)	  Hoofdlijn:	  450	  mm	  van	  de	  onderzijde	  en	  parallel	  van	  de	  onderzijde.	  	  
(f)	  Openingsgebied/Kitchen:	  tussen	  het	  bovenste	  hoofdband	  en	  de	  hoofdlijn.	  
	  
Breakregels	  
Alternate	  break	  gehele	  toernooi	  
De	  minimumeisen	   voor	   een	   legale	  break	   /	   geldige	  openingsschot:	   4-‐puntsregel	   (heren)	   /	   3-‐
puntsregel	  (dames	  en	  spelers	  onder	  14	  jaar)	  
-‐	  4-‐puntsregel	  voor	  heren:	  er	  moet	  minimaal	  vier	  objectballen	  de	  hoofdlijn	  passeren.	  	  
-‐	  3-‐puntsregel	   voor	  dames	  én	   spelers	  onder	  14	   jaar:	   er	  moet	  minimaal	  drie	  objectballen	  de	  
hoofdlijn	  passeren.	  	  
Met	  passeren*	  wordt	  er	  bedoeld:	  	  
(1)	  de	  hoofdlijn	  moet	  vier	  keer	  gepasseerd	  worden	  door	  objectballen	  (een	  objectbal	  dat	  half	  
op	  of	  over	  de	  hoofdlijn	  ligt	  wordt	  beschouwd	  als	  gepasseerd),	  dus	  niet	  de	  cue	  ball.	  	  
(2)	   één	   objectbal	   gepot	   en	   drie	   of	   meer	   objectballen	   passeren	   de	   hoofdlijn	   is	   een	   geldige	  
break,	  	  
(3)	  twee	  objectballen	  gepot	  en	  twee	  of	  meer	  objectballen	  passeren	  de	  hoofdlijn	  is	  een	  geldige	  
break,	  	  
(4)	  drie	  objectballen	  gepot	  en	  één	  of	  meer	  objectballen	  passeren	  de	  hoofdlijn	   is	  een	  geldige	  
break,	  	  
(5)	  vier	  of	  meer	  objectballen	  zijn	  gepot.	  	  
*Indien	  een	  objectbal	  de	  hoofdlijn	  passeert	  en	  vervolgens	  in	  een	  pocket	  valt,	  telt	  dit	  als	  twee	  
keer	  de	  hoofdlijn	  gepasseerd.	  
	  
Indien	  de	  break	  deze	  minimumeisen	  niet	  voldoen,	  wordt	  dit	  gezien	  als	  een	  “gemiste	  kans”	  en	  
heeft	  de	  tegenstander	  de	  volgende	  opties:	  	  
(1)	  de	  positie	  van	  de	  ballen	  accepteren	  en	  verder	  spelen;	  	  
(2)	  opnieuw	  de	  ballen	  opleggen/re-‐racken	  en	  breaken;	  	  
(3)	  opnieuw	  re-‐racken	  en	  opnieuw	  door	  de	  tegenstander	  laten	  breaken	  
	  
Bij	  drie	  achtereenvolgende	  “gemiste	  kansen”	  resulteert	  in	  verlies	  van	  de	  rack.	  
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Zachte/soft-‐breaks	   zijn	  niet	   toegestaan.	   Indien	  er	  minder	  dan	  vier	  objectballen	  één	  of	  meer	  
banden	  hebben	  geraakt	  wordt	  dit	  gezien	  als	  vertraging	  van	  het	  spel	  (dus	  geen	  “gemiste	  kans”	  
of	  ongeldige	  break)	  en	  wordt	  dit	  beschouwd	  als	  een	  bewust	  soft-‐break	  wat	  direct	  resulteert	  in	  
verlies	  van	  de	  rack.	  
	  
Het	  is	  niet	  nodig	  om	  je	  schot	  aan	  te	  kondigen/callen.	  Dit	  geldt	  ook	  voor	  de	  8-‐ball.	  	  
(!)	  De	  speler	  kan	  geen	  “safety”	  callen.	  	  
	  
Daarnaast	  is	  het	  niet	  toegestaan	  bewuste/intentional	  fouls	  te	  maken.	  Het	  is	  een	  opzettelijke	  fo
ul	  om	  met	  de	  intentie	  de	  cue	  ball	  eerst	  met	  de	  andere	  groep	  objectballen	  te	  raken.	  Opzettelijk
e	  fouls	  worden	  als	  een	  ernstige	  overtreding	  beschouwd.	  De	  eerste	  opzettelijke	  foul	  van	  een	  sp
eler	  zal	  worden	  resulteren	  in	  het	  verlies	  van	  een	  rack	  en	  een	  tweede	  opzettelijke	  foul	  resulteer
t	  in	  het	  verliezen	  van	  de	  hele	  wedstrijd.	  
	  
Inspeeltijd	  
Beide	  spelers	  hebben	  recht	  op	  maximaal	  1	  rack	  om	  in	  te	  spelen,	  mits	  zij	  tijdig	  bij	  de	  speeltafel	  
aanwezig	  zijn.	  De	  spelers	  worden	  verondersteld	  ten	  minste	  15	  minuten	  vóór	  de	  geplande	  
starttijd	  van	  de	  wedstrijd	  in	  het	  lokaal	  aanwezig	  te	  zijn	  en	  dienen	  zich	  na	  de	  oproep	  van	  de	  
wedstrijdleiding	  direct	  bij	  de	  speeltafel	  te	  melden.	  Bij	  het	  niet	  voldoen	  hieraan	  kan	  de	  
wedstrijdleiding	  besluiten	  een	  sanctie	  op	  te	  leggen	  van	  in	  eerste	  instantie	  verlies	  van	  een	  rack	  
en	  bij	  herhaling	  verlies	  van	  de	  wedstrijd.	  
	  
Racelengtes	  
De	  volgende	  race	  lengtes	  worden	  gehanteerd	  tijdens	  de	  kwalificaties	  voor	  het	  NK	  en	  kunnen	  
door	  de	  wedstrijdleiding	  worden	  aangepast	  afhankelijk	  van	  de	  situatie.	  
	  

Ronde	   Race	  naar	  

Double	  KO	  fase	   5	  	  

Single	  KO	  fase	   6	  	  

Finale	   6	  	  

NK	  racelengtes	   	  

Laatste	  16	   7	  	  

Kwartfinales	  	   8	  	  

Halve	  finales	   8	  	  

Finale	  	   9	  	  
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Dresscode	  	  
De	  dresscode	  B	  wordt	  gehanteerd	  tijdens	  kwalificaties	  en	  dienen	  ten	  alle	  tijden	  schoon	  en	  in	  
goede	  conditie	  te	  zijn.	  Dresscode	  A	  wordt	  gehanteerd	  tijdens	  het	  NK,	  internationale	  
kwalificaties	  en	  de	  WeMasters.	  Sponsoruitingen	  op	  kleding	  is	  toegestaan	  mits	  niet	  
aanstootgevend	  en/of	  conflicterend	  met	  belangen	  van	  de	  KNBB	  	  
Indien	  een	  speler	  onzeker	  is	  over	  zijn/haar	  kleding,	  dient	  deze	  dit	  vóór	  de	  start	  van	  zijn/haar	  
wedstrijd	  kenbaar	  te	  maken	  bij	  de	  wedstrijdleiding.	  Indien	  de	  gekozen	  kleding	  niet	  voldoet,	  
kan	  de	  wedstrijdleiding	  de	  speler	  verzoeken	  zich	  onmiddelijk	  om	  te	  kleden.	  Dit	  betreft	  direct	  
een	  eerste	  waarschuwing.	  Als	  hier	  geen	  gehoor	  aan	  wordt	  gegeven	  zal	  dit	  leiden	  tot	  
diskwalificatie	  voor	  het	  toernooi.	  	  
	  
In	  alle	  gevallen	  (dus	  bij	  niet	  beschreven	  kledingstukken,	  twijfelgevallen	  en	  klachten),	  heeft	  de	  
wedstrijdleiding	  te	  allen	  tijde	  het	  beslissende	  woord.	  	  
	  
Dresscode	  B:	  	  
Een	  net	  shirt	  met	  kraag,	  bij	  voorkeur	  een	  polo-‐shirt	  met	  een	  effen	  kleur.	  Het	  shirt	  moet	  ten	  
minste	  korte	  mouwen	  hebben.	  Een	  vest	  of	  trui	  zonder	  capuchon	  is	  toegestaan,	  mits	  deze	  over	  
het	  shirt	  wordt	  gedragen.	  	  
Een	  nette	  broek,	  bij	  voorkeur	  een	  pantalon	  of	  chino	  met	  een	  effen	  kleur.	  Voor	  dames	  is	  een	  
rok	  of	  jurk	  met	  knielengte	  toegestaan.	  	  
Nette	  en	  volledig	  gesloten	  schoenen,	  bij	  voorkeur	  van	  (kunst)leder	  en	  die	  bij	  de	  rest	  van	  de	  
kleding	  passen.	  Sportschoenen	  zijn	  toegestaan	  mits	  ze	  een	  donkere	  (kunst)lederen	  afwerking	  
hebben.	  	  
	  
Niet	  toegestaan:	  	  
T-‐shirt	  
Kleding	  met	  capuchon	  	  
Hoofddeksel,	  bv	  een	  pet	  of	  hoed	  
Broek	  van	  denim/jeans/ribstof	  
Zakken	  aan	  de	  broekspijpen	  	  
Trainings-‐	  en	  joggingsbroek	  
Sneakers	  en	  sandalen	  	  
Sportschoenen	  zonder	  donkere	  (kunst)lederen	  afwerking	  	  
	  
Indien	  een	  speler	  onzeker	  is	  over	  zijn/haar	  kleding,	  dient	  deze	  dit	  vóór	  de	  start	  van	  zijn/haar	  
wedstrijden	  kenbaar	  te	  maken	  bij	  de	  wedstrijdleiding.	  Indien	  de	  gekozen	  kleding	  niet	  voldoet,	  
kan	  de	  wedstrijdleiding	  de	  speler	  verzoeken	  zich	  onmiddellijk	  om	  te	  kleden.	  Dit	  betreft	  direct	  
een	  eerste	  waarschuwing.	  Indien	  hier	  geen	  gehoor	  aan	  wordt	  gegeven	  zal	  dit	  leiden	  tot	  
diskwalificatie	  voor	  het	  toernooi.  
 
In	  alle	  gevallen	  (dus	  bij	  niet-‐beschreven	  kledingstukken,	  twijfelgevallen	  en	  klachten),	  heeft	  de	  
wedstrijdleiding	  te	  allen	  tijde	  het	  beslissende	  woord.	  
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Time-‐out	  
Een	  speler	  heeft	  tijdens	  de	  wedstrijd	  recht	  op	  1	  time-‐out	  van	  maximaal	  5	  minuten.	  Een	  speler	  
kan	  alleen	  een	  time-‐out	  nemen	  voor	  het	  starten	  van	  een	  nieuwe	  frame,	  waarbij	  dezelfde	  
speler	  gaat	  breaken.	  De	  tegenstander	  is	  tijdens	  de	  time-‐out	  verplicht	  om	  in	  zijn	  stoel	  plaats	  te	  
nemen,	  tenzij	  hij/zij	  zelf	  ook	  een	  time-‐out	  neemt.	  
Er	  is	  een	  time-‐out	  straf	  in	  de	  volgende	  gevallen:	  roken,	  te	  laat	  terugkomen	  van	  de	  time-‐out,	  
meer	  dan	  1	  time-‐out	  nemen,	  een	  time-‐out	  nemen	  op	  een	  niet-‐toegestaan	  moment	  (dus	  niet	  
voor	  het	  starten	  van	  een	  nieuwe	  frame,	  waarbij	  hij/zij	  zelf	  gaat	  breaken)	  én	  spelen/oefenen	  
tijdens	  de	  time-‐out.	  Er	  kan	  in	  dit	  geval	  een	  standaardstraf	  worden	  uitgedeeld	  door	  de	  
wedstrijdleiding,	  zie	  hiervoor	  de	  laatste	  pagina.	  
	  
Mobiele	  telefoons	  
Spelers	  mogen	  tijdens	  de	  wedstrijd	  géén	  gebruik	  maken	  van	  een	  mobiele	  telefoon	  tijdens	  het	  
spel.	  Mobiele	  telefoons	  moeten	  uitgeschakeld	  zijn	  of	  het	  geluid	  moet	  ge-‐deactiveerd	  zijn	  
tijdens	  het	  spel.	  Het	  gebruik	  van	  de	  mobiele	  telefoons	  tijdens	  een	  time-‐out	  is	  toegestaan.	  
Mocht	  een	  speler	  na	  een	  eerste	  waarschuwing	  alsnog	  in	  overtreding	  zijn,	  zijn	  de	  regels	  van	  
“Unsportsmanlike	  conduct”	  van	  toepassing.	  Er	  gelden	  standaardstraffen	  voor	  overtredingen	  
op	  het	  gebied	  van	  mobiele	  telefonie.	  
	  
NK-‐klassement	  
Er	  zijn	  bij	  de	  NK	  kwalificatierondes	  in	  totaal	  vier	  deelnamebewijzen	  met	  vergoeding	  voor	  
inschrijving	  en	  vliegticket	  te	  verdienen	  voor	  het	  World	  Chinese	  8-‐ball	  Qualifiers	  in	  China.	  
Daarnaast	  plaatsen	  de	  eerste	  4	  zich	  voor	  het	  eerste	  NK	  Chinese	  8-‐ball	  2018.	  Deelname	  aan	  het	  
NK	  Chinese	  Eight	  Ball	  is	  alleen	  mogelijk	  door	  middel	  van	  plaatsing.	  
	  
Naast	  de	  4	  NK	  spots	  die	  te	  verdienen	  zijn	  bij	  ieder	  NK	  kwalificatie	  toernooi,	  is	  er	  bij	  de	  eerste	  3	  
edities	  ook	  nog	  een	  andere	  hoofdprijs,	  namelijk	  voor	  een	  deelname	  aan	  één	  van	  de	  Qualifiers	  
van	  de	  Joy	  Masters.	  Hierbij	  worden	  het	  inschrijfgeld	  én	  vlucht	  vergoed.	  In	  geval	  van	  uitval	  of	  
annuleringen	  zal	  er	  gekeken	  worden	  naar	  de	  ranking	  van	  Chinese	  8-‐ball	  en	  op	  basis	  hiervan	  NK	  
deelname	  aangevuld	  worden.	  Als	  de	  winnaar	  van	  een	  kwalificatie	  niet	  naar	  China	  qualifier	  kan	  
zal	  de	  nummer	  twee	  van	  deze	  kwalificatie	  worden	  uitgezonden.	  
	  
De	  puntentelling	  van	  de	  kwalificatietoernooien	  zijn	  gelijk	  aan	  het	  NK	  Pool	  puntensysteem	  van	  
een	  B-‐toernooi	  en	  de	  puntentelling	  op	  het	  NK	  Chinese	  8-‐ball	  is	  gelijk	  aan	  een	  A-‐toernooi.	  
	  

	  
Eindpositite	  

Kwalificatietoernooi	  
B	  

NK	  Chinese	  8-‐ball	  
A	  

1	   250	   700	  

2	   180	   550	  

3	   140	   410	  

4	   120	   350	  
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5	   100	   290	  

6	   90	   265	  

7	   80	   240	  

8	   70	   215	  

9	   60	   190	  

10	   60	   185	  

11	   60	   180	  

12	   55	   170	  

13	   55	   165	  

14	   55	   160	  

15	   55	   155	  

16	   50	   145	  

17	   50	   145	  

18	   50	   140	  

19	   50	   135	  

20	   45	   135	  

21	   45	   130	  

22	   45	   130	  

23	   45	   125	  

24	   40	   125	  

25	   40	   120	  

26	   40	   120	  

27	   40	   115	  

28	   35	   115	  

29	   35	   110	  
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30	   35	   110	  

31	   35	   110	  

32	   30	   105	  

	  
Standaard-‐straffen	  	  
De	  volgende	  standaard-‐straffen	  zijn	  van	  toepassing:	  	  
Verlies	  van	  1	  frame/rack;	  de	  speler	  die	  aan	  tafel	  was,	  blijft	  aan	  tafel.	  
Een	  tweede	  overtreding	  resulteert	  in	  verlies	  van	  de	  wedstrijd.	  	  
	  
In	  het	  geval	  er	  ernstige	  of	  meerdere	  overtredingen	  worden	  begaan	  door	  een	  speler,	  dan	  is	  de	  
wedstrijdleiding	  gerechtigd	  om	  additionele	  sancties	  op	  te	  leggen.	  Diskwalificatie	  van	  de	  speler	  
bij	  de	  kwalificatierondes	  of	  zelfs	  voor	  het	  NK	  Chinese	  8-‐ball	  behoort	  tot	  de	  mogelijkheden.	  	  
	  
Anti-‐doping	  controle	  
Er	  zou	  tijdens	  het	  NK	  op	  doping	  getest	  kunnen	  worden.	  Spelers	  zijn	  verplicht	  om	  hun	  
medewerking	  hieraan	  te	  verlenen.	  	  
	  
Privacy	  
Met	  het	  inschrijven	  voor	  een	  activiteit	  van	  de	  KNBB	  en	  haar	  secties	  stemt	  de	  ingeschrevene	  
(deelnemer)	  ermee	  in	  dat	  bepaalde	  persoonsgegevens	  digitaal	  worden	  opgeslagen	  en	  worden	  
gepubliceerd/gedeeld.	  Dit	  beperkt	  zich	  tot	  het	  opnemen	  van	  persoonsgegevens	  in	  een	  
databestand	  voor	  de	  wedstrijdorganisatie	  (wedstrijdsoftware)	  en	  in	  het	  leden-‐	  en	  financiële	  
bestand	  van	  de	  KNBB.	  	  Daarbij	  kan	  een	  deel	  van	  persoonsgegevens	  dat	  noodzakelijk	  is	  voor	  
een	  ordentelijk	  verloop	  van	  de	  activiteit	  (toernooi(en)	  en	  competitie(s)),	  openbaar	  worden	  
gepubliceerd/gedeeld	  (wedstrijdsoftware,	  website,	  standen,	  uitslagen,	  deelnemerslijsten,	  
lotingen).	  	  	  
Uiteraard	  zal	  de	  KNBB	  alleen	  die	  gegevens	  publiceren	  of	  delen	  die	  nodig	  zijn	  voor	  een	  goed	  
verloop	  van	  de	  activiteit.	  U	  moet	  daarbij	  denken	  aan	  bondsnummer,	  voor-‐	  en	  achternaam	  in	  
standen,	  uitslagen,	  lotingen	  en	  deelnemerslijsten.	  Overige	  contactgegevens	  zoals	  e-‐mailadres,	  
woonadres	  en	  telefoonnummer	  e.d.	  worden	  doorgaans	  alleen	  op	  beveiligde	  plekken	  (met	  
inlog)	  gedeeld	  met	  alleen	  direct	  betrokkenen.	  Denk	  hierbij	  aan	  de	  contactgegevens	  van	  een	  
teamleider	  welke	  alleen	  zichtbaar	  zijn	  voor	  andere	  teamleiders	  en	  wedstrijdleiders	  om	  
afspraken	  te	  kunnen	  maken	  met	  betrekking	  tot	  de	  te	  spelen	  wedstrijden.	  
	  
Met	  deelname	  stemt	  een	  speler	  er	  mee	  in	  dat	  er	  internet,	  video	  en	  foto-‐opnames	  gemaakt	  
kunnen	  worden	  en	  daarmee	  deze	  speler	  in	  beeld	  kan	  komen.	  	  


