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Goedgekeurd door het algemeen bestuur op
5‐9‐2011
(met dank aan de werkgroep reglementen)

REGLEMENTEN BEVERSE BILJARTFEDERATIE (BBF)
1. HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN REGLEMENT BBF
1.1.

Het algemeen bestuur bestaat uit een dagelijks bestuur (voorzitter, ondervoorzitter,
secretaris, penningmeester, afgevaardigde sportraad, federatie sportbestuurder) en 1
afgevaardigde van iedere aangesloten club. Bij stemming of verkiezing heeft iedere
club slechts 1 stem. Bij gelijkheid van stemmen beslist de voorzitter.
1.2.
Ontslagen:
1.2.1. Ontslagnemend lid van het dagelijks bestuur: melden aan de voorzitter. Op de
eerstvolgende vergadering van het algemeen bestuur wordt een kandidatuur
uitgeschreven.
1.2.2. Ontslag om dwingende reden van een bestuurslid: dit zal op de eerstvolgende
vergadering van het algemeen bestuur beslist worden.
1.3.
Er wordt ongeveer eenmaal per maand vergaderd gedurende het sportjaar.
1.4.
Wijzigingen van de reglementen worden steeds beslist met meerderheid van
stemmen door het bestuur (zie punt 1.1: bij stemming).
1.5.
Geschillen in wedstrijden georganiseerd door de BBF, worden steeds door het bestuur
onderzocht en beslecht.
1.6.
De federatie zal ontbonden worden wanneer er minder dan 3 clubs aangesloten zijn.
De gelden uit de federatiekas en eventuele eigendommen zullen geschonken worden
aan een goed doel, uit te kiezen door de resterende clubs.
1.7.
Alle clubs die aangesloten zijn, moeten op het grondgebied van Groot‐Beveren
gehuisvest zijn.
1.8.
De aangesloten clubs moeten ieder jaar een geldige winterhandicap vrijspel spelen
die afgesloten wordt op het einde van de maand januari en zal worden
binnengebracht op de eerstvolgende vergadering van het algemeen bestuur.
1.9.
Een club die niet meer aan de eisen van de federatie voldoet, kan uit de federatie
gesloten worden. Procedure: zie punt 1.2.2.
1.10. Een club die uit de federatie treedt, heeft geen recht op gelden uit de federatiekas of
eigendommen van de federatie.
1.11. Iedere club die aangesloten is, betaalt voor zijn spelende leden lidgeld aan BBF. Dit
bedrag wordt ieder jaar bepaald door het algemeen bestuur.
1.12. De lid‐ en inschrijvingsgelden van de tornooien en bekers worden op het einde van
het seizoen afgerekend. Indien nodig kan er een tussentijdse afrekening gebeuren
gedurende het sportjaar.
1.13. Sportkledij is verplicht voor "alle" activiteiten van de BBF.
1.14. Spelers niet in sportkledij spelen hun westrijd(en) onder voorbehoud. Bij finales
beslist de sportleiding.
1.15. Voor ongewettigd forfait wordt de speler gehoord op de eerstvolgende
bestuursvergadering. Tijdens deze vergadering zal men dit forfait onderzoeken en
eventuele sancties nemen.
1.16. Interne clubzaken kunnen niet op een BBF‐vergadering besproken worden.
1.17. BBF‐spelers die van club veranderen, zullen in hun nieuwe club een transferbewijs bij
ontslag moeten voorleggen, dat zij geen schulden meer hebben in hun vorige club.
Onder schulden verstaat men: te betalen lidgelden, tornooigelden en kledij van de
club. Indien een speler schulden heeft, zal dit op de eerstvolgende vergadering van het
algemeen bestuur besproken worden.
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1.18.
1.19.

1.20.
1.21.
1.22.

1.23.
1.23.1.

1.23.2.
1.24.

1.25.

1.26.
1.27.
1.27.1.
1.27.2.

1.27.3.
1.27.4.
1.27.5.

1.28.

Nieuwe leden van een club moeten in hun club eerst een geldige winterhandicap
vrijspel spelen alvorens zij mee kunnen spelen in de BBF.
Uitreiking Beker van Beveren vrijspel en drieband: clubs die niet aanwezig zijn,
kunnen geen aanspraak maken op het prijzengeld. Bij uitzonderlijke gevallen zal het
bestuur uitspraak doen.
Er mag, enkel bij drieband, met de gestipte biljartballen gespeeld worden zowel op
groot als klein biljart.
Bij vrijspel mag er gekozen worden door de speler bij vastliggende ballen.
Clubs die op 1 tafel spelen met meer dan 15 leden, hebben het volgend seizoen recht
op een nieuw stel biljartballen indien bij nazicht van de winterhandicaps blijkt dat
minstens 16 leden een geldige handicap gespeeld hebben.
Bij onvoorziene (weers‐)omstandigheden:
Bij beker vrijspel en drieband: de sportleiders van de respectievelijke ploegen
spreken met elkaar af of ze spelen of niet. Indien men de ontmoeting uitstelt, kan dit
met een maximum van 1 week. De FSB zeker verwittigen.
Bij individuele tornooien: de spelers spreken onderling af, in samenspraak met de
sportleider van het lokaal. FSB verwittigen indien later gespeeld wordt.
Alle spelers van KVBV kunnen als gastspeler optreden in de bekers voor DD in
ploegverband aangezien KVBV niet deelneemt aan de bekers en DD te weinig spelers
heeft.
De BBF zal een forfaitair bedrag van € 30,00 voorzien, mits voorlegging van de
onkosten, bij het inrichten van speciale tornooien zijnde Kampioen der Kampioenen
en Beverse feesten. Dit om de inrichtende club toe te laten eten aan te bieden aan de
spelers en genodigden.
Alle BBF‐benodigdheden zoals handicap‐ en andere boeken, kunnen enkel op de
vergaderingen afgehaald worden en dienen op voorhand besteld worden bij de FSB.
Berekening van een geldige handicap:
Het aantal deelnemers van de handicap min 1 (tegen jezelf kan je niet spelen). Dit
getal x ¾ en afronden naar boven. Men MOET minimum ¾ van de handicaps spelen.
Spelers die te hoog gequoteerd staan, kunnen een schriftelijke aanvraag indienen aan
het algemene bestuur. Dit zal besproken worden op de eerstvolgende vergadering. De
eventueel nieuwe afgesproken punten kunnen slechts in voege treden het
daaropvolgende seizoen.
Berekening winterhandicap vrijspel: totaal behaalde punten delen door het totaal
gespeelde beurten vermenigvuldigt met 25. Daarna alle cijfers na de komma weglaten.
Een speler kan pas zakken in zijn handicap wanneer hij in de laatste 3 geldige
handicaps, dus gespeeld over minimum de laatste 3 sportjaren, gezakt is.
Berekening zakken winterhandicap vrijspel: men neemt de laatste 3 geldige
handicaps (kunnen verspreid zijn over meer dan 3 jaar als er één of meerdere
ongeldige tussen zijn). Men telt alle punten op = gemaakte caramboles (van alle jaren
dus ook van de ongeldige handicaps) en deelt dit door alle gemaakte beurten (van alle
jaren dus ook de ongeldige handicaps). Het getal dat je bekomt vermenigvuldig je met
25. Zo bekom je het nieuw te spelen getal (cijfers na de komma komen te vervallen).
Spelers die 10 jaar NIET actief zijn in een bepaald tornooi en/of bepaalde beker(s),
verliezen hun bestaande punten en worden terug berekend volgens de
vergelijkingstabel voor dat bepaalde tornooi en/of die bepaalde beker(s).

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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2. HOOFDSTUK 2: BEKER VRIJSPEL BBF.
2.1.

2.2.

2.3.
2.4.
2.5.

2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.9.1.
2.9.2.
2.9.3.
2.9.4.
2.9.5.

2.9.6.

2.9.7.

2.10.

Iedere club aangesloten bij BBF is vrij van deelname aan de beker vrijspel. Zodra ze
echter ingeschreven zijn en daarna forfait geven, zal een administratief bedrag
betaald moeten worden van 2x het inschrijvingsgeld.
Het maximum aantal deelnemende ploegen is 12. Er kunnen dus clubs maximum 2
ploegen opstellen. Opgelet echter dat de spelers van een ploeg niet verwisselen van
ploeg van eenzelfde club tijdens hetzelfde speeljaar. Indien er meerdere clubs met 2
ploegen wensen te spelen zodat er meer dan 12 ploegen zouden kunnen opgesteld
worden, zal er een beurtrol opgemaakt worden.
Inschrijvingsgelden en prijzen worden ieder jaar door het bestuur bepaald.
De thuisspelende club zorgt voor scheidsrechters en schrijvers.
De wedstrijden moeten gespeeld worden op de vooropgestelde datum. Wanneer een
ploeg niet in de mogelijkheid is te spelen op deze datum, moet de sportleider van de
club verwittigd worden en zal er een nieuwe datum vastgesteld worden. De nieuwe
datum moet steeds vroeger vallen dan de geplande datum. Bij uitzondering zal de
sportleider van de beker een latere datum beslissen in overleg met de sportleiders
van de desbetreffende clubs.
De uitslagen moeten zo vlug mogelijk bezorgd worden bij de verantwoordelijke
sportleider van de beker en dit ten laatste op zondag na de geplande speeldatum.
Deze competitie wordt gespeeld met 4 spelers per ploeg.
De spelers die deelnemen moeten reeds een geldige winterhandicap vrijspel gespeeld
hebben.
De wedstrijden vangen aan om 19u30’:
Het samenvattingblad moet ingevuld zijn door beide ploegen om 19u30’ en mag niet
meer gewijzigd worden.
De spelers die op het blad staan, zijn de enige speelgerechtigde spelers.
De 4 bezoekende spelers dienen aanwezig te zijn bij de aanvang van de wedstrijd(en).
De 8 spelers moeten tegenover elkaar opgesteld worden in stijgende lijn van laag naar
hoog.
De thuisploeg levert het verzamelblad. De bezoekende ploeg zet eerst zijn spelers op
het wedstrijdblad met de juiste te spelen punten en in de juiste volgorde (van laag
naar hoog). De thuisploeg vult daarna zijn spelers in (van laag naar hoog). M.a.w.
iedere ploeg is verantwoordelijk voor zijn eigen spelers en punten.
Nadien beslist de thuisploeg in welke volgorde de matchen zullen gespeeld worden.
Overleg blijft mogelijk indien er een speler een probleem zou hebben om tijdig
aanwezig te zijn.
In de lokalen waar 2 biljarts staan: gelieve zeker 1 partij op het tweede biljart te
spelen zodat het niet onnodig een nachtspel wordt. De bezoekende ploeg wordt
gevraagd om voor deze partij te schrijven, de arbitrage gebeurt door de thuisspelende
ploeg.
De thuisspelende ploeg begint de wedstrijd met de witte bal, de bezoekende ploeg
heeft de nabeurt.
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2.11. Forfaits:
2.11.1. Wanneer een ploeg speelt met minder dan 4 spelers dan krijg(t)(gen) de
tegenstrever(s) van de speler(s) die er niet is(zijn) 10 punten. De speler(s) die er niet
is(zijn) krijgen 0 punten.
2.11.2. Een speler die naar foutieve punten speelt, krijgt 0 punten. De tegenstrever 10 punten.
2.11.3. Indien de volledige ploeg forfait geeft, krijgt zij 0 punten. De tegenstrevers 40 punten.
2.12. Indien er gespeeld wordt met een oneven aantal ploegen, krijgt de vrije ploeg 40
punten, dit om het klassement evenwichtig te houden.
2.13. Te spelen punten en promoties van gekende spelers (12 wedstrijden of meer):
2.13.1. In het nieuwe seizoen promoties berekenen per 4 wedstrijden (dus iedereen start
opnieuw met een blok van 4). Ook als deze blok van 4 wedstrijden op het einde van
het seizoen werden behaald.
2.13.2. Herberekening van de te spelen punten gebeurd ieder jaar op het einde van het
sportjaar op basis van de 12 laatst gespeelde wedstrijden.
2.13.3. Indien een speler minimaal 1 wedstrijd gespeeld heeft, kan men maximum 10%
zakken op de laatst behaalde (promotie)punten maar niet lager dan zijn
handicappunten. Stijgen is onbeperkt.
2.14. Te spelen punten en promoties van niet‐gekende spelers (nieuwe spelers of minder
dan 12 gespeelde wedstrijden)
2.14.1. Promotie per blok van 4 wedstrijden tot en met wedstrijd 12 over de seizoenen heen.
2.14.2. Nadien wordt een speler herberekend op deze 12 wedstrijden, dit kan dus in het
seizoen zijn. Daarna begint er een nieuw blok van 4 wedstrijden als gekende speler.
2.14.3. Op het einde van het sportjaar wordt deze speler berekend zoals in punt 2.13.2 en
2.13.3 !!! Dus als gekende speler.
2.15. Berekening der wedstrijdpunten:
2.15.1. Winnaar: speelt ‐ 25 beurten = 10 punten + 0,4 punten per beurt.
speelt 25 beurten = 10 punten
speelt + 25 beurten = 10 punten – 0,4 punten per beurt.
2.15.2. Verliezer: speelt – 25 beurten =
speelt 25 beurten =
speelt + 25 beurten =

‐ 0,4 punten per beurt

2.15.3. Gelijkspel: beide spelers – 25 punten = 10 punten + 0,2 punten per beurt.
beide spelers 25 beurten = 10 punten.
beide spelers + 25 punten = 10 punten – 0,4 punten per beurt.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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3. HOOFDSTUK 3: BEKER DRIEBAND BBF.
3.1.

3.2.
3.2.1.

3.2.2.

3.3.
3.4.
3.5.

3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.9.1.
3.9.2.
3.9.3.
3.9.4.
3.9.5.

3.9.6.

3.9.7.

Iedere club aangesloten bij BBF is vrij van deelname aan de beker drieband. Zodra ze
echter ingeschreven zijn en daarna forfait geven, zal een administratief bedrag
betaald moeten worden van 2x het inschrijvingsgeld.
Aantal ploegen en wie mag deelnemen:
Het maximum aantal deelnemende ploegen is 12. Er kunnen dus clubs maximum 2
ploegen opstellen. Opgelet echter dat de spelers van een ploeg niet verwisselen van
ploeg van eenzelfde club tijdens hetzelfde speeljaar. Indien er meerdere clubs met 2
ploegen wensen te spelen zodat er meer dan 12 ploegen zouden kunnen opgesteld
worden, zal er een beurtrol opgemaakt worden.
Iedere speler, aangesloten bij een club van de BBF, kan na 2 geldige winterhandicaps
vrijspel, deelnemen aan de beker drieband. De te spelen punten worden berekend via
de vergelijkingstabel der punten op basis van de behaalde punten vrijspel van de 2de
geldige winterhandicap.
Inschrijvingsgelden en prijzen worden ieder jaar door het bestuur bepaald.
De thuisspelende ploeg zorgt voor scheidsrechters en schrijvers.
De wedstrijden moeten gespeeld worden op de vooropgestelde datum. Wanneer een
ploeg niet in de mogelijkheid is te spelen op deze datum, moet de sportleider van de
club verwittigd worden en zal er een nieuwe datum vastgesteld worden. De nieuwe
datum moet steeds vroeger vallen dan de geplande datum. Bij uitzondering zal de
sportleider van de beker een latere datum beslissen in overleg met de sportleiders
van de desbetreffende clubs.
De uitslagen moeten zo vlug mogelijk bezorgd worden bij de verantwoordelijke
sportleider van de beker en dit ten laatste op zondag na de geplande speeldatum.
Deze competitie wordt gespeeld met 3 spelers per ploeg.
De spelers die deelnemen, moeten reeds 2 geldige winterhandicaps vrijspel gespeeld
hebben.
De wedstrijden vangen aan om 19u30’:
Het samenvattingblad moet ingevuld zijn door beide ploegen om 19u30’ en mag niet
meer gewijzigd worden.
De spelers die op het blad staan, zijn de enige speelgerechtigde spelers.
De 3 bezoekende spelers dienen aanwezig te zijn bij de aanvang van de wedstrijd(en).
De 6 spelers moeten tegenover elkaar opgesteld worden in stijgende lijn van laag naar
hoog.
De thuisploeg levert het verzamelblad. De bezoekende ploeg zet eerst zijn spelers op
het wedstrijdblad met de juiste te spelen punten en in de juiste volgorde (van laag
naar hoog). De thuisploeg vult daarna zijn spelers in (van laag naar hoog). M.a.w.
iedere ploeg is verantwoordelijk voor zijn eigen spelers en punten.
Nadien beslist de thuisploeg in welke volgorde de matchen zullen gespeeld worden.
Overleg blijft mogelijk indien er een speler een probleem zou hebben om tijdig
aanwezig te zijn.
In de lokalen waar 2 biljarts staan, mag er een partij op het tweede biljart gespeeld
worden, maar dit is geen verplichting. De leden van de thuisploeg kunnen hier helpen
voor arbitrage en schrijven van de partij.
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3.10.
3.11.
3.11.1.

3.11.2.
3.11.3.
3.12.
3.13.
3.13.1.

3.13.2.
3.13.3.
3.14.
3.14.1.
3.14.2.
3.14.3.
3.15.
3.15.1.

De thuisspelende ploeg begint de wedstrijd met de witte bal, de bezoekende ploeg
heeft de nabeurt.
Forfaits:
Wanneer een ploeg speelt met minder dan 3 spelers dan krijg(t)(gen) de
tegenstrever(s) van de speler(s) die er niet is(zijn) 10 punten. De speler(s) die er niet
is(zijn) krijgen 0 punten.
Een speler die naar foutieve punten speelt, krijgt 0 punten. De tegenstrever 10 punten.
Indien de volledige ploeg forfait geeft, krijgt zij 0 punten. De tegenstrevers 30 punten.
Indien er gespeeld wordt met een oneven aantal ploegen, krijgt de vrije ploeg 30
punten, dit om het klassement evenwichtig te houden.
Te spelen punten en promoties van gekende spelers (12 wedstrijden of meer):
In het nieuwe seizoen promoties berekenen per 4 wedstrijden (dus iedereen start
opnieuw met een blok van 4). Ook als deze blok van 4 wedstrijden op het einde van
het seizoen werden behaald.
Herberekening van de te spelen punten gebeurd ieder jaar op het einde van het
sportjaar op basis van de 12 laatst gespeelde wedstrijden.
Indien men minimaal 4 wedstrijden gespeeld heeft in het voorbije seizoen, kan men
maximum 10% zakken op de laatst behaalde (promotie)punten. Stijgen is onbeperkt.
Te spelen punten en promoties van niet‐gekende spelers (nieuwe spelers of minder
dan 12 gespeelde wedstrijden):
Promotie per blok van 4 wedstrijden tot en met wedstrijd 12 over de seizoenen heen.
Nadien wordt een speler herberekend op deze 12 wedstrijden, dit kan dus in het
seizoen zijn. Daarna begint er een nieuw blok van 4 wedstrijden als gekende speler.
Op het einde van het sportjaar wordt deze speler berekend zoals in punt 3.13.2 en
3.13.3 !!! Dus als gekende speler.
Berekening der punten:
Winnaar: speelt ‐ 40 beurten = 10 punten + 0,25 punten per beurt.
speelt 40 beurten = 10 punten
speelt + 40 beurten = 10 punten – 0,25 punten per beurt.

3.15.2. Verliezer: speelt – 40 beurten =
speelt 40 beurten =
speelt + 40 beurten =

‐ 0,25 punten per beurt

3.15.3. Gelijkspel: beide spelers – 40 punten = 10 punten + 0,125 punten per beurt.
beide spelers 40 beurten = 10 punten.
beide spelers + 40 punten = 10 punten – 0,250 punten per beurt.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

7

4. HOOFDSTUK 4: TORNOOIEN BBF (VRIJSPEL, BANDSTOTEN, DRIEBAND
EN KAMPIOEN DER KAMPIOENEN).
4.1.

Iedere speler die aangesloten is bij de BBF kan deelnemen aan de tornooien van de
BBF als:
4.1.1. men 1 geldige winterhanidcap vrijspel kan voorleggen voor het tornooi vrijspel;
4.1.2. men 1 geldige winterhanidcap vrijspel kan voorleggen voor het tornooi bandstoten,
de te spelen punten worden genomen van de vergelijkingstabel der punten;
4.1.3. men 2 geldige winterhanicaps vrijspel kan voorleggen voor het tornooi drieband, de
te spelen punten worden genomen van de vergelijkingstabel der punten.
4.2.
De minimum te spelen punten zijn:

Vrijspel
Bandstoten
Drieband klein biljart
Drieband groot biljart

4.3.
4.4.
4.5.

4.6.
4.6.1.
4.6.2.
4.6.3.
4.6.4.

4.6.5.
4.7.
4.8.

4.9.
4.9.1.
4.9.2.

4.10.
4.10.1.
4.10.2.

punten
25
20
15
12

beurten
25
20
40
50

Inschrijvingsgelden en prijzen van alle tornooien worden ieder jaar door het
algemeen bestuur bepaald.
De reeksen worden ingedeeld volgens het aantal inschrijvingen.
Deze competities worden meestal gespeeld in reeksen van 3 spelers. Dit maakt dat er
steeds een scheidsrechter aanwezig is, namelijk de vrije speler. Het is wenselijk een
schrijver te voorzien door de thuisspeler.
De wedstrijden zelf:
Er wordt naar de korte band gespeeld, wie dichtst ligt mag kiezen wie begint.
In de voorronden zijn alle partijen met nabeurt, de beginnende speler speelt met de
witte bal.
De wedstrijden moeten gespeeld worden op de vooropgestelde datum.
Indien een speler niet op de kalenderdatum kan spelen, moet er op voorhand
onderling worden afgesproken om de datum te verleggen en dit door de speler die
niet op de vooropgestelde datum kan spelen. Opgelet: datum niet later dan de laatste
speeldag van de kalender.
Bij eventuele geschillen, verwittig de tornooileider.
De uitslagen dienen zo vlug mogelijk bezorgd te worden bij de tornooileider.
De finales worden gespeeld in het lokaal van de speler die eerst eindigt in zijn reeks.
Elke finale wordt gespeeld met 4 spelers. Indien er geen 4 spelers aanwezig zijn, zal
de finale doorgaan met de aanwezige spelers. In een lokaal met 1 biljart zal de finale
gespeeld worden met 3 spelers. Bij de lage reeksen van een dicipline is het mogelijk
om toch met 4 spelers te spelen, na akkoord van de FSB en de spelers.
Forfaits:
De speler die forfait geeft: 0 matchpunten, de tegenstrever: 2 matchpunten.
Onverwittigde forfaits worden door het algemeen bestuur beslecht. Het is mogelijk
om een speler te schorsen voor alle BBF activiteiten, zowel individueel als in
clubverband.
Berekening te spelen punten en promoties:
Ieder jaar zal men herberekend worden over de laatste 3 gespeelde sportjaren.
Men kan maximum 10% zakken, stijgen is onbeperkt.
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4.10.3. In vrijspel kan men niet lager zakken dan zijn handicappunten.
4.11. Kampioen der kampioenen:
4.11.1. Dit tornooi zal gespeeld worden in het lokaal van de club die het huidige sportjaar de
BBF‐beker vrijspel heeft gewonnen.
4.11.2. Speelwijze: vrijspel, rechtstreekse uitschakeling, wedstrijden bepaald door loting.
4.11.3. Te spelen punten: alle deelnemers spelen naar hun nieuwe behaalde handicappunten.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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