
PK SPELREGELS EN AFSPRAKEN NON-
INTERVAL 
Deze toelichting is een weergave van de inhoud van de wedstrijdreglementen van de KNBB-vereniging 

Carambole en de werkafspraken die we binnen het district hebben gemaakt rond de spelsoorten en 

klasses zonder interval-tabel: driebanden klein, driebanden groot, bandstoten klein en libre klein 4e klas 

t/m hoofdklasse. 

Promotie of degradatie? 

• Na de voorwedstrijden voeren we direct de degradatieregels en promotieregels uit voor 

de spelers die in de voorwedstrijden hebben meegedraaid. 

• Aan het einde van het seizoen voeren we de degradatieregels en promotieregels uit voor 

alle spelers die hebben meegedraaid in de PK. 

• Zie deze beslissingstabel voor de regels. 

Eindmoyenne seizoen 

• Het eindmoyenne van het seizoen is het hoogste eindmoyenne van de voorwedstrijden, 

de districtsfinale, de gewestelijke finale en het nationaal kampioenschap. 

Startmoyenne seizoen 

• Een speler start in een spelsoort en klasse met het eindmoyenne van het vorig seizoen. 

• Waar nodig corrigeren wij het startmoyenne met het actuele moyenne uit de competitie 

(als het moyenne uit de competitie hoger is, deze regel in het wedstrijdreglement komt 

waarschijnlijk volgend seizoen te vervallen). 

• Een nieuwe speler start, indien mogelijk, met het actuele moyenne uit de competitie. 

Anders start de speler als nieuwe speler zonder moyenne. 

Startmoyenne voorwedstrijden 

• Een speler start de voorwedstrijden met het startmoyenne van het seizoen. 

Startmoyenne districtsfinale 

• Een speler start de districtsfinale met het eindmoyenne van de voorwedstrijden of het 

startmoyenne van het seizoen (bij geen voorwedstrijden). 

Startmoyenne gewestelijke finale 

• Een speler start de gewestelijke finale met het eindmoyenne van de districtsfinale. 

Startmoyenne NK 

• Een speler start het NK met het eindmoyenne van de gewestelijke finale. 

Moyennegrenzen 

• De moyennetabel geeft de grenzen aan van de klassen per spelsoort. 

https://www.carambole.nl/organisatie/reglementen-1
https://www.carambole.nl/organisatie/reglementen-1
https://www.knbbmiddenholland.nl/wp-content/uploads/2022/02/PK-toepassen-regels.pdf
https://www.knbbmiddenholland.nl/wp-content/uploads/2022/02/PK-moyennetabel.pdf


Aantekeningen 

• D = gedegradeerd 

• DP = directe promotie 

• H = half gedegradeerd 

• N = nieuwe speler 

• PV = promotie op verzoek 

• UP = uitgestelde promotie 
• Algemeen 

• Competitie 

• PK 

o PK spelregels en afspraken algemeen 

o PK spelregels en afspraken non-interval 
o PK spelregels en afspraken interval 
o PK spelregels en afspraken voorwedstrijden 

o PK spelregels en afspraken districtsfinales 

 
 

https://www.knbbmiddenholland.nl/spelregels-en-afspraken/algemeen/
https://www.knbbmiddenholland.nl/spelregels-en-afspraken/competitie/
https://www.knbbmiddenholland.nl/spelregels-en-afspraken/pk/
https://www.knbbmiddenholland.nl/spelregels-en-afspraken/pk/pk-spelregels-en-afspraken-algemeen/
https://www.knbbmiddenholland.nl/spelregels-en-afspraken/pk/pk-spelregels-en-afspraken-non-interval/
https://www.knbbmiddenholland.nl/spelregels-en-afspraken/pk/pk-spelregels-en-afspraken-interval/
https://www.knbbmiddenholland.nl/spelregels-en-afspraken/pk/pk-spelregels-en-afspraken-voorwedstrijden/
https://www.knbbmiddenholland.nl/spelregels-en-afspraken/pk/pk-spelregels-en-afspraken-districtsfinales/

