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Artikel 6009 
Voorgeschreven biljartkleding; insignes 

 
* 1. In  dit  artikel  is  bepaald  welk  sporttenue  tijdens  officiële  wedstrijden  en  de  daarbij 

behorende openings- en sluitingsceremonieën dient te worden gedragen. 
Verenigingen dienen er zorg voor te dragen, dat al hun leden aan de in dit artikel gestelde 
kledingeisen voldoen. 

2. De  kleur  oranje  is  voor  elk  in  dit  artikel  omschreven  onderdeel  van  het  sporttenue 
voorbehouden aan de door het bondsbestuur aangewezen spelers. 

 

A. BEPALINGEN GELDEND VOOR SPELERS 
1. Spelers, die aan een door of namens de UMB of namens de CEB of namens andere, door 

de KNBB erkende biljartorganisaties, georganiseerde internationale wedstrijd deelnemen, 
dienen het sporttenue te dragen, dat door het bondsbestuur voor die wedstrijden 
beschikbaar is gesteld of zal worden gesteld. 

2. Spelers, die aan een door of namens de KVC georganiseerde officiële wedstrijd, 
individueel of in teamverband deelnemen, dienen te dragen: 
a. een effen pantalon, niet zijnde van (imitatie-)leer, rib- of spijkerstof. 

In plaats van een pantalon is het dames toegestaan een effen rok te dragen, niet zijnde 
van (imitatie-)leer, rib- of spijkerstof. 
Aan junioren met een pantalonmaat voor jongeren kan dispensatie worden verleend 
voor het dragen van een andere pantalon dan in dit lid is bepaald. Deze dispensatie 
moet zijn verleend door het bestuur van het district waaronder die junior ressorteert. 

b een poloshirt met korte of lange mouw. 
c een effen overhemd met korte of lange mouw. Indien een speler een kledingstuk 

draagt met lange mouwen, dan dienen de mouwen lang te worden gedragen. Het is 
toegestaan over het overhemd een (smoking)vest, een trui, een slip-over of een 
spencer te dragen, niet zijnde van (imitatie-)leer. Voor- en achterkant mogen van 
kleur verschillen. Een vlinderstrik of stropdas is toegestaan en niet verplicht. Indien 
geen strik of stropdas wordt gedragen, is het toegestaan uitsluitend het bovenste 
knoopje van het overhemd of van het poloshirt los te laten. Eventuele bretels dienen 
niet zichtbaar te worden gedragen 

e. schoenen, niet zijnde sportschoenen, sandalen, slippers of klompen, dienen effen te 
zijn.. 

d. sokken of kousen dienen effen te zijn. 
3. Het is verplicht een clubembleem zichtbaar op linkerborsthoogte te dragen, 

- hetzij op het poloshirt, 
- hetzij op het overhemd, indien uitsluitend in een overhemd wordt gespeeld, 
- hetzij op het kledingstuk, dat over het overhemd wordt gedragen. 

De oppervlakte van het clubembleem mag niet groter zijn dan 100 cm². 
* 4.    Leden van dezelfde vereniging, die aan een teamwedstrijd deelnemen, dienen als team 

herkenbaar te zijn en derhalve identiek te zijn gekleed. 
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* 5.  Leden van dezelfde vereniging, die aan dezelfde individuele wedstrijd(en) deelnemen zijn 
niet verplicht in die wedstrijd(en) in hetzelfde tenue te spelen. Een vereniging is bevoegd 
deze verplichting (hetzelfde tenue) desgewenst aan haar leden op te leggen. 

6. Ereklassers dienen in de eindstrijd van een persoonlijk kampioenschap ereklasse het 
nationale KNBB-embleem, als bepaald in lid 10, in plaats van de aanduiding van hun 
vereniging, op linker borsthoogte zichtbaar te dragen. 

7. Afhankelijk van het ter zake verplicht toepassen van internationale reglementen dan wel 
van bindende overeenkomsten met sponsors kan de KNBB in die gevallen het dragen van 
afwijkende tenues in internationale evenementen verplicht stellen. 
Spelers, die de KNBB in een officiële internationale wedstrijd vertegenwoordigen, zijn 
verplicht het embleem, als bepaald in lid 10, op linker borsthoogte zichtbaar te dragen. 
Deze verplichting geldt niet voor spelers die deel uitmaken van een verenigingsteam, dat 
aan een officiële internationale wedstrijd deelneemt. 

* 8. Van de te dragen reclameaanduidingen mogen geen nadelige invloeden dan wel 
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. 
Reclameaanduidingen mogen uitsluitend zijn aangebracht op: 

-borsthoogte, deze oppervlakte mag 100 cm² niet overschrijden; 
-één of beide mouwen; deze oppervlakte mag niet groter zijn dan 100 cm² 
-één of beide manchetten; deze oppervlakte mag niet groter zijn dan 25 cm² 
-één of beide boordpunten; deze oppervlakte mag niet groter zijn dan 25 cm² 
-de kraag; deze oppervlakte mag niet groter zijn dan 25 cm² 
-de rug; deze oppervlakte mag niet groter zijn dan 300 cm² 

De totale oppervlakte van alle reclame op de kleding van een speler mag tezamen 600 
cm2 niet overschrijden. 

9. Om bij geschillen een hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuursleden te voorkomen 
raadt de KNBB verenigingen aan, vooral bij het door leden dragen van reclame, zich te 
laten inschrijven in het Verenigingsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. 

10. Het nationale KNBB-embleem bestaat uit een rood-wit-blauw wapen met daarboven, in 
de kleur oranje, de letters KNBB en daar weer boven een kroontje. Dit embleem mag 
uitsluitend door ereklassers worden gedragen. Een speler verliest het recht op het dragen 
van dit embleem als hij door degradatie of door afvoering van de nationale ranglijst niet 
meer in de ereklasse van enige spelsoort mag inschrijven. 
Het bondsbestuur kan een speler, op grond van zijn staat van dienst als ereklasser, het 
permanente recht verlenen het nationale KNBB-embleem op het toegestane biljarttenue te 
dragen. Het intrekken van dit recht is voorbehouden aan het bondsbestuur. 

11. Het internationale KNBB-embleem bestaat uit een rood-wit wapen met daarin de letters 
KNBB. Daar boven staat een kroontje met daar onder het woord NEDERLAND. 
Links en rechts van dit wapen staat een in de kleur blauw uitgevoerde leeuw. Dit geheel is 
tegen een oranje achtergrond geplaatst. 
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Het dragen van het internationale KNBB-embleem tijdens niet-officiële internationale of 
nationale wedstrijden, ongeacht het karakter daarvan, is niet toegestaan. 

12. Een ereklasser, die in een kampioenschap ereklasse de titel "Kampioen van Nederland" 
behaalt, ontvangt een onderscheiding in de kleuren rood, wit en blauw. De uitvoering van 
deze onderscheiding, bâton genoemd, lijkt op een onderscheiding voor militairen  en 
wordt boven het nationale KNBB-embleem gedragen. Voor elke behaalde titel wordt een 
vergulde ster toegekend. Op elke baton worden maximaal drie sterren gedragen en aan 
een speler worden maximaal drie batons met in totaal negen vergulde sterren toegekend. 
Behaalt een speler in een ereklasse tienmaal de titel ’Kampioen van Nederland’, dan 
wordt hem het ‘Nationaal KNBB-embleem met Lauwertak’ toegekend. Bij het dragen van 
het nationale KNBB-embleem met Lauwertak is het dragen van bâtons niet toegestaan. 

* 13. De in lid 10 en in lid 11 genoemde emblemen en onderscheidingen zijn en blijven 
eigendom van de KNBB. Tegen een aangeslotene, die onrechtmatig een KNBB-embleem 
dan wel een onderscheiding als bepaald in lid 10 dan wel in lid 11, draagt, wordt bij het 
tuchtorgaan van de KNBB, te weten: het Instituut Sport Rechtspraak (ISR).een klacht 
ingediend. 

14.  Het KVC-bestuur kan in bijzondere gevallen en onder specifieke voorwaarden ontheffing 
verlenen van de kledingeisen, zoals bepaald in lid 2 van dit artikel. 

 
 
B. BEPALINGEN GELDEND VOOR ARBITERS 
* 1. Voor arbiters, die als zodanig in een officiële wedstrijd fungeren, gelden, zowel bij de 

openings- en sluitingsceremonie, alsmede tijdens de partijen de volgende verplichtingen: 
a. UMB-, CEB-, nationale en kandidaat-nationale arbiters dienen te dragen: 

zwarte smoking, wit smokingoverhemd en vlinderstrik met een door het bestuur vast te 
stellen kleur, zwarte sokken en zwarte lederen schoenen, niet zijnde zwarte sportschoenen 
of het tenue te dragen dat door het bestuur is toegelaten; 

b. Gewestelijke arbiters dienen te dragen: 
zwarte smoking, wit overhemd met lange mouwen, die lang dienen te worden gedragen, 
zwarte vlinderstrik, zwarte sokken en zwarte lederen schoenen, niet zijnde zwarte 
sportschoenen of 
een zwarte pantalon, zwart colbert of zwart gilet, een wit overhemd met een zwarte 
vlinderstrik, zwarte sokken en zwarte lederen schoenen, niet zijnde zwarte sportschoenen. 
Het is dames toegestaan in plaats van een pantalon een effen zwarte rok te dragen. 

c. Districtsarbiters dienen te dragen: 
zwarte smoking, wit overhemd met lange mouwen, die lang dienen te worden gedragen, 
zwarte vlinderstrik, zwarte sokken en zwarte lederen schoenen, niet zijnde zwarte 
sportschoenen of 
een zwarte pantalon, zwart colbert, zwart gilet of mouwvest met V-hals, een wit 
overhemd  met  lange  mouwen,  die  lang  dienen  te  worden  gedragen,  een  zwarte
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vlinderstrik of zwarte stropdas, zwarte sokken en zwarte lederen schoenen, niet zijnde 
zwarte sportschoenen. 
In plaats van een zwart colbert, zwart gilet of een zwart mouwvest is het dragen van een zwart 
truivest met ronde hals, met daarover de kraag van een wit overhemd toegestaan. De mouwen 
van trui- of mouwvest dienen lang te zijn en lang te worden gedragen. 
Het is dames toegestaan in plaats van een pantalon een effen zwarte rok te dragen. 

d Vrouwelijke arbiters dienen het tenue te dragen zoals in dit deel B sub a, sub b of sub c, 
voor zover van toepassing, voor hen is bepaald. 

2. Internationale, nationale en kandidaat-nationale arbiters dienen op linkerborsthoogte het 
arbiterinsigne te dragen, dat hen door de UMB, de CEB of de KNBB is verstrekt. 
Gewestelijke arbiters en districtsarbiters dienen op linkerborsthoogte het arbiterinsigne te 
dragen, dat hen door het desbetreffende bestuur is verstrekt. 

3. Een arbiter dient op het in lid B1 bepaalde tenue uitsluitend het uit hoofde van zijn functie 
verstrekte arbiterinsigne, zoals in lid B2 bepaald,  te  dragen  en  wel  op linkerborsthoogte. 
Een arbiterinsigne blijft eigendom van de verstrekker en dient, na het verliezen van het 
recht op het dragen, bij de verstrekker te worden ingeleverd. Tegen een lid, dat het 
arbiterinsigne onrechtmatig draagt, wordt bij het tuchtorgaan van de KNBB, te weten: het 
Instituut Sport Rechtspraak (ISR).een klacht ingediend. 

 
 
C. BEPALINGEN VOOR SPELERS EN ARBITERS 

1. Indien een speler of arbiter, na eerdere opdracht daartoe, zonder geldige reden nogmaals 
weigert aan de kledingeisen te voldoen, zoals deze in dit artikel zijn bepaald, kan het 
KVC-bestuur, de gewestelijke commissie of het districtsbestuur onder wiens auspiciën 
een wedstrijd wordt gespeeld, machtigen, het actief functioneren van de desbetreffende 
speler of arbiter onmiddellijk te beëindigen en hem een administratieve heffing op te 
leggen. 

 
ad artikel 6009 A, lid 2, sub a 
In de praktijk blijkt, dat voor de jeugd met jongerenmaten (156 t/m 176) niet of nauwelijks een 
voorgeschreven pantalon verkrijgbaar is. Daarom kan het bestuur van een district desgevraagd 
dispensatie verlenen en het betreffende jeugdlid toestemming verlenen te spelen in een pantalon 
van een andere kleur dan wel van ander materiaal. Het spreekt vanzelf dat jeugdleden, die vallen 
onder de seniorenmaten deze dispensatie niet wordt verleend. 

 

ad artikel 6009 lid 2, sub 4 en 5. 
De doelstellingen van dit artikel zijn: 
 de representatieve presentatie van KNBB-leden. Zij vertegenwoordigen niet alleen zichzelf, 

maar ook hun vereniging, hun district, hun gewest en natuurlijk onze Koninklijke bond. 
 Eenheid van tenue binnen een team. 
 Een team dient als zodanig herkenbaar te zijn. 
 Kleding   mag   het   materiaal   niet   beschadigen.   Denk   hierbij   aan   armbandhorloges, 
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broekriemen, gespen, ritsen, scherpe knopen, klinknagels in spijkerbroeken, enzovoort. 
 Van verenigingen wordt verwacht, dat zij er op toezien, dat haar leden dit WR en vooral dit 

gehele artikel 6009 respecteren. 
 Het dragen van de voorgeschreven biljartkleding is noodzakelijk, opdat ook buitenstaanders 

kunnen zien dat er van het bedrijven van sport sprake is. 
 Ook bij andere sporten is het dragen van (uniforme) kleding, die aan bepaalde eisen moet 

voldoen, een heel normale zaak. 
 Het  niet  dragen  van  de  voorgeschreven  biljartkleding  schaadt  het  aanzien  van  de 

georganiseerde biljartsport, met als gevolg, de belangen van de KNBB. 
 
ad artikel 6009 A, lid 8 
Het verdient aanbeveling reeds in een vroeg stadium de plannen voor de aanschaf van een 
afwijkend sporttenue te bespreken met het desbetreffende districtsbestuur. Op deze wijze kan 
reeds tevoren worden bepaald hoe over de eventuele nieuwe kleding wordt geoordeeld. Dit kan 
onnodige kosten en teleurstelling voorkomen. 

 
ad artikel 6009 A, lid 13 
Deze bepaling dient te voorkomen dat iemand die niet meer bij de KNBB is aangesloten onterecht 
een officieel KNBB-embleem draagt, waardoor buitenstaanders denken, dat bedoelde speler de 
KNBB vertegenwoordigt. 

 
ad artikel 6009 B, lid 1 
Indien de zwarte smoking is bepaald, dan wordt de (klassieke) smoking met lange revers bedoeld. 

 

ad artikel 6009 B, lid 3 
Er zijn KNBB-leden die zowel speler alsmede arbiter zijn. Zij moeten dus kiezen tussen het 
embleem of insigne dat zij willen dragen, omdat er geen embleem en insigne tegelijk mag worden 
gedragen. Door gebruik te maken van drukknoopjes of klittenband kan een embleem of insigne 
heel gemakkelijk worden aangebracht en verwijderd. 
Ook voor arbiterinsignes geldt, dat moet worden voorkomen dat iemand onterecht zo'n insigne 
draagt. Daarom is bepaald, dat een arbiterinsigne eigendom van de verstrekker blijft. 
Het woord ‘uitsluitend’ op de eerste regel van dit lid betekent duidelijk, dat het een arbiter niet is 
toegestaan reclame te dragen. Indien hij bij voorbeeld dezelfde reclame zou dragen als een 
speler die hij arbitreert, is zijn neutraliteit niet geloofwaardig. 


