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Ieder lokaal waar Dutch Blackball Association
(DBA) activiteiten worden aangeboden is
verplicht om zich gedurende het hele seizoen te
houden aan het volgende, door de DBA
opgestelde lokaalreglement & materiaaleisen.
Onder “lokaal” wordt verstaan: alle personen die
gelieerd zijn aan de DBA en/of haar activiteiten in
het desbetreffende lokaal.
1. LOKAALREGLEMENT
a) De DBA verwacht van een lokaalhouder dat al
het redelijkerwijs mogelijke wordt gedaan om
ervoor te zorgen dat de DBA activiteiten
prettig, sportief en ongestoord kunnen
plaatsvinden.
b) De lokaalhouder draagt zorg voor een goed
klimaat, spelers mogen bijvoorbeeld
verwachten dat het minimaal 19 graden is in
het lokaal.
c) De lokaalhouder zorgt ervoor dat per team te
allen tijde genoeg zitplaatsen beschikbaar
zijn.
d) Van lokaalhouders wordt verwacht dat ze
zich niet negatief uitlaten (waaronder op
social media) over de DBA, haar spelers,
lokalen, officials, sponsoren en partners.
e) Van lokalen wordt verwacht dat ze alle
reglementen van de DBA naleven. Bij
overtredingen van deze reglementen of
misdragingen zal de wedstrijdleiding, in
overleg met het bestuur van de DBA, een
officiële waarschuwing geven en/of tot
(voorwaardelijke) uitsluiting van het lokaal
over gaan.
f) Binnen één lokaal mag per thuisspeeldag per
tafel maximaal 1 team competitie spelen.
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g) De teams die competitie spelen in een
toplokaal spelen bij voorkeur op een
gezamenlijke thuisspeeldag, waarbij een
tweede thuisspeeldag is toegestaan. Indien
sprake is van twee thuisspeeldagen, is de
lokaalhouder verantwoordelijk voor spreiding
van de teams over deze twee dagen.
h) Lokaalhouder dient ervoor zorg te dragen dat
op dagen waarop officiële DBA activiteiten,
zoals rankings, toernooien of
(beker)competitie, plaatsvinden er geen
andere blackball activiteit/evenement mag
worden aangeboden op de english pooltafels
in zijn/haar lokaal.
i) Op dagen waarop geen officiële DBA
activiteiten plaatsvinden is de lokaalhouder
vrij om blackball activiteiten aan te bieden op
de english pooltafels in zijn/haar lokaal. Deze
activiteiten dienen wel te passen binnen het
beleidsplan van DBA. Als het DBA bestuur van
mening is dat dit niet het geval is, zal het
bestuur in overleg treden met de
lokaalhouder om tot een oplossing te komen.
j) Van lokalen wordt verwacht dat ze zich niet
negatief uitlaten over de DBA, haar spelers,
lokalen, officials, sponsoren en partners.
k) Zoals bekend heerst er in de Nederlandse
horeca een rookverbod m.u.v. een speciaal
aangewezen rookruimte. Het is niet
toegestaan dat de english pooltafel zich in
een dergelijke rookruimte bevindt.
l) Voor aanvang van het seizoen, doch uiterlijk
31 augustus, wordt de english pooltafel door
de keurmeester van de DBA gekeurd.
2. VERPLICHTINGEN DBA
a) De DBA is verplicht om de lokaalhouder
binnen de beschikbare mogelijkheden te
ondersteunen.
b) De DBA is verplicht om aan een aangesloten
(top)lokaal DBA activiteiten aan te bieden.
3. MATERIAALEISEN
a) In het lokaal moet minimaal één match
kwaliteit (bij voorkeur van het merk Optima)
english pooltafel (afmetingen speelveld
90/95cm x 181/187cm) in goede conditie
(zowel tafel als laken) aanwezig zijn.

Lokaalreglement & Materiaaleisen
b) De pooltafel moet bekleed zijn met een
Strachan® 861 powder blue biljartlaken.
c) Het laken moet voorzien zijn van de volgende
markeringen:
- Hoofdlijn (head string). Doorgetrokken lijn
die het hoofdveld (kopveld) markeert. Het
hoofdveld is 1/5 deel van het speelveld.
- Voetpunt (foot spot). Punt waarop zwarte
bal van het rack geplaatst dient te worden.
Dit punt ligt op het snijpunt van de lijn op 1/4
deel van het speelveld loodrecht op de lange
band en de middellijn loodrecht op de korte
band.
d) Er dient minimaal 150 cm ruimte rondom het
gehele biljart te zijn (gemeten vanaf de
buitenkant tafel). Hierbinnen mogen zich
geen obstakels bevinden en dient de speler
zich ongehinderd te kunnen bewegen.
e) Men moet beschikken over minimaal één
complete set Aramith Pro-Cup 2” english
poolbiljartballen met een 1 7/8” Aramith procup speelbal. Deze dienen allemaal in goede
conditie te zijn.
f) Een kwalitatief goede driehoek in goede
conditie moet aanwezig zijn.
g) Een rest/oma in goede conditie moet
aanwezig zijn.
h) Voldoende licht boven het wedstrijd biljart
met een streefwaarde van 800 lux, loodrecht
gemeten onder de lamp op het bed van de
tafel. De minimale lichtsterkte loodrecht
gemeten onder de lamp op het bed van de
tafel dient 400 lux te bedragen. De afstand
tussen het speelveld en de onderkant van de
armatuur bedraagt minimaal 88 cm.
i) Indien de organisatie een reclamebord levert,
moet dit tijdens de thuiswedstrijden
zichtbaar bij het biljart zijn opgehangen.
4. ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN
Bij situaties waarin dit reglement niet voorziet of
in geval van bijzondere omstandigheden waar de
wedstrijdleiding het nodig acht van het reglement
af te wijken zal de wedstrijdleiding een bindende
beslissing nemen.
Uitgave: augustus 2018
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Wijzigingen ten opzichte van vorige versie (juli 2018):
o
o

Artikel 3c gewijzigd
Artikel 3h gewijzigd

