
November 2022      pagina 1 van 5  

SELECTIEPROCEDURE     

   

De Dutch Blackball Association (DBA) heeft internationale evenementen op haar agenda staan en moet 
daarom in de mogelijkheid zijn om een selectie van de beste Blackball spelers naar het buitenland uit te 
zenden. Zij vertegenwoordigen Nederland en de DBA. Per seizoen wordt bekend gemaakt in welke 
categorieën en met hoeveel teams de DBA gaat deelnemen aan de internationale evenementen. Het streven 
van de DBA is om in elk jaar met alle doelgroepen waarin we voldoende full members hebben (minimaal 12 
per doelgroep) aan minimaal 1 internationaal evenement deel te nemen. 
   

Programma restant 2022 & 2023:  

   

WK Blackball in Albi, Frankrijk van 8 tot 15 oktober 2022. Heren A-team. 

EBA Nations Cup in Bridlington, Engeland van 26 tot 31 maart 2023. Heren A-team + Senioren A-team. 

EBA EK in Malta van 1 tot 9 november 2023 (exacte datums nog o.v.b.). Heren A-team + Heren B-team. 

 

Nooit eerder is de DBA met een Senioren team afgereisd naar een internationaal toernooi terwijl zij een 

flink deel van onze leden vertegenwoordigen. Daarom ook zullen wij naar de Nations Cup niet zoals in het 

verleden met een Heren B-team afreizen maar in plaats daarvan een Senioren A-team meenemen, het 

Heren B-team zal daarvoor deelnemen aan het EK in Malta. 

 

NEDERLANDSE SELECTIE RANGLIJST (NSR)   
   

De NSR is een doorlopende ranglijst en alleen full members van de DBA met een Nederlandse nationaliteit 
staan op deze ranglijst. Afhankelijk van de DBA activiteit zijn punten te verdienen voor de ranglijst. Op de 
laatste pagina van deze procedure staat per activiteit de puntentelling vermeld.   
   

- De NSR wordt na elke ranking vernieuwd en gepubliceerd op www.dutchblackball.nl. In een 

maand waar geen ranking plaatsvindt wordt de NSR op de 15e dag van de maand vernieuwd en 

gepubliceerd.   

   

De NSR is voor een groot deel bepalend in de wijze van selecteren voor de Nederlandse Selectie en 
uiteindelijk de indeling van de Nederlandse teams. De NSR maakt voor de full members, de staf en de DBA 
op een transparante wijze de krachtverhoudingen duidelijk en vormt de basis voor de specifieke activiteiten 
van de Nederlandse selectie.  Op basis van de volgende activiteiten kunnen punten verdiend worden voor de 
NSR:   
   

- Positie op de DBR ranglijst (DBR);   

- Resultaat Dutch Blackball Ranking Masters (DBRM);   

- Resultaat laatste twee Dutch Blackball Rankings (DBR);   

- Positie op de doorlopende MVP ranglijst, zie toelichting hieronder (DBC);   

- Resultaat Nederlands Kampioenschap Individueel (NK);   

- Resultaat Europees Kampioenschap Individueel (EK); 

- Resultaat Wereld Kampioenschap Individueel (WK);   
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Samengestelde MVP ranglijst    
   

Voor de NSR wordt niet de normale MVP ranglijst van het lopende competitieseizoen gevolgd maar een 
aparte MVP ranglijst voor de NSR bijgehouden. Deze MVP ranglijst voor de NSR is gebaseerd op je behaalde 
resultaten in de laatste xx competitiewedstrijden, waarbij je slechtste resultaat wordt weggestreept. Hierbij 
is xx gelijk aan het aantal teams uitkomend in de Topleague minus 1, oftewel het aantal wedstrijden van één 
competitiehelft in de Topleague. Voorbeeld: bij 12 teams tellen jouw resultaten over de laatste 11 
competitiewedstrijden.   
   

De MVP ranglijst die gebruikt wordt voor de NSR is een samengestelde lijst uit de twee hoogste klassen van 
de Dutch Blackball Competition (DBC). De DBA gaat er namelijk vanuit dat in de toekomst de beste spelers in 
de twee hoogste klassen spelen.   
   

Om spelers te motiveren het beste uit zichzelf te halen en een zo sterk mogelijke Topleague te creëren wordt 
de samengestelde MVP ranglijst opgebouwd op basis van gewonnen frames. In de op een na hoogste klasse 
wordt een wegingsfactor van 2/3 toegepast over het aantal gewonnen frames. Bij een gelijke stand is het 
winstpercentage bepalend.   
   

Voorbeeld: een speler die 27 gewonnen frames heeft in de laatste xx competitiewedstrijden krijgt in de 
topleague de 27 frames en in de op een na hoogste klasse 18 frames toegekend op de samengestelde MVP 
ranglijst.   

TRAININGEN    
   

Regelmatig wordt door de staf, vooral in de aanloop naar internationale evenementen een training verzorgd 
voor de leden van de Nederlandse Selectie. De training vindt plaats in het toplokaal van de DBA. De 
frequentie en tijden worden in de groepsapp van de selectieleden gepubliceerd. Globaal zullen deze 1x per 
maand plaatsvinden in de aanloop naar een (inter)nationaal evenement.   
   

- Totdat de selectie bekend wordt gemaakt voor het eerstvolgende event bestaat de Nederlandse 

Selectie uit de 16 hoogst genoteerde full members op de actuele NSR. Deze full members hebben 

recht op deelname aan de Nederlandse Selectie training. Deelname aan deze trainingen is niet 

verplicht, wel dienen de selectie spelers minimaal 3 dagen van tevoren aan te geven of zij al dan 

niet deel zullen nemen. Deelname aan de trainingen is voor de staf een belangrijk criterium bij het 

toekennen van de extra plekken in het A & B team. Vanaf het moment dat de selectie voor het 

eerstvolgende event bekend is gemaakt zijn alle geselecteerde spelers verplicht om deel te nemen 

aan de trainingen, selectie spelers die aan minder dan 50% van de verplichte trainingen 

deelnemen zullen niet worden uitgezonden naar een internationaal evenement.   

   

Op de Nederlandse selectietraining worden full members in de gelegenheid gesteld zich te ontwikkelen en 
een positieve indruk bij de staf achter te laten. Doordat de NSR iedere maand in beweging is kan de staf zien 
welke full members het in zich hebben om Blackball en Nederland internationaal het beste te 
vertegenwoordigen.   
   

- De staf kan full members die buiten de Nederlandse Selectie vallen oproepen om met de 

Nederlandse Selectie mee te trainen;   

- De staf kan bij ernstige overtredingen of ongewenst gedrag overgaan tot een waarschuwing en 

een tijdelijke schorsing van maximaal 2 weken. Bij herhaling kan de staf in overleg met het DBA 
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bestuur overgaan tot verwijdering uit de Nederlandse Selectie en het schrappen van de positie op 

de NSR.   

 

SELECTIE TEAMS   
   

Ruim voor elk internationaal event wordt de indeling van de Nederlandse teams bekendgemaakt. De stand 
op de NSR van dat moment is voor een groot gedeelte bepalend voor de indeling van het (de) team(s). 
Daarnaast heeft de staf de mogelijkheid om vrije spots in te vullen. Waar mogelijk zal de NSR van de 
betreffende maand waarin selecties bekend worden gemaakt zo laat mogelijk worden bijgewerkt zodat de 
meest actuele resultaten erin verwerkt zijn.   
   

- 7 weken voor een internationaal event worden de Nederlandse teams bekend gemaakt. In deze 

periode van 7 weken zullen tenminste 3 trainingen plaatsvinden.   

- 4 weken voor een nationaal event worden de Nederlandse teams bekend gemaakt, in deze 

periode van 4 weken zullen tenminste 2 trainingen plaatsvinden.   

- Er zal een spelersovereenkomst met de selectieleden worden afgesloten waarin zaken als de 

eigen bijdrage, verwachtingen en eisen die aan de selectieleden gesteld worden en de beloningen 

die de DBA daar tegenover stelt. Ook bv. het portretrecht komt terug in de spelersovereenkomst.   

   

Aangezien de full members van het A-team en toekomstige A-teams het meest in de belangstellingstelling 
staan, gelden de volgende vereisten om in aanmerking te komen voor een plaats in het A-team:   
   

- Minimale deelname van 50 % aan de wedstrijden van de Dutch Blackball Competition  (DBC) die 

meetellen voor de MVP van de NSR ranglijst én   

- Verplichte deelname aan de Nederlandse selectietrainingen zodra de staf de uiteindelijke selectie 

bekend gemaakt heeft (dit 2e vereiste geldt ook voor het B-team).  

- Voldoen aan de op dat moment geldende eisen m.b.t. Corona in het land waar het internationale 

toernooi gehouden wordt (dit 3e vereiste geldt ook voor het B-team).    

   

Doorlopend kan door alle full members gestreden worden om een plek op de NSR. Een plek die uiteindelijk 
gaat bepalen welke full members Nederland en de DBA gaan vertegenwoordigen.   
   

- De full members op de plaatsen 1, 2 en 3 van de NSR (mits deze spelers binnen de doelgroep 

vallen) plaatsen zich rechtstreeks in het Nederlands Heren A-team, de overige 2 plekken in het 

Heren A-team worden ingevuld door de staf. Daarnaast zal de staf een reserve-speler selecteren. 

- Bij 1 afmelding vanuit de top 3 plaatst de speler op plek 4 zich rechtstreek voor het Heren A-team 

(bij 2 afmeldingen ook de speler op plek 5, enzovoorts t/m de speler op plek 8). Mocht ook uit 

deze groep geen 3 spelers beschikbaar zijn worden de overige plekken ingevuld door de staf.  

- De full members op de plaatsen 4 t/m 8 van de NSR (mits deze spelers binnen de doelgroep 

vallen) plaatsen zich rechtstreeks voor het Nederlands Heren B-team. Deze full members kunnen 

ook geselecteerd worden voor het Nederlands A-team; De overige 2 plekken in het B-team 

worden ingevuld door de staf. Daarnaast zal de staf een reserve-speler selecteren. 

- Bij 1 afmelding of doorschuiven naar het Heren A-team vanuit de groep 4 t/m 8 plaatst de speler 

op plek 9 zich rechtstreeks voor het B-team (bij 2 afmeldingen ook de speler op plek 10, 

enzovoorts t/m de speler op plek 16). Mocht ook uit deze groep geen 5 spelers beschikbaar zijn 

worden de overige plekken ingevuld door de staf.  
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- Voor het Senioren A-team dat deel zal nemen aan de Nations Cup in Bridlington van 26-31 maart 

2023 plaatsen de 3 hoogst geplaatste Senioren op de NSR zich rechtstreeks. De overige 2 plekken 

in het Senioren A-team worden ingevuld door de staf. Bij 1 afmelding vanuit de 3 hoogst 

geplaatste Senioren plaatst de Senioren speler op plek 4 zich rechtstreek voor het Senioren A-

team (bij 2 afmeldingen ook de speler op plek 5, enzovoorts t/m de speler op plek 8). Mocht ook 

uit deze groep geen 3 spelers beschikbaar zijn worden de overige plekken ingevuld door de staf. 

Daarnaast zal de staf een reservespeler selecteren. Mocht een Senioren speler zich ook 

rechtstreeks plaatsen voor het Heren A-team dan mag de speler in overleg met de staf zelf 

beslissen bij welk team hij mee zal spelen.  

- Er zal geen rekening worden gehouden met persoonlijke voorkeuren van de spelers in de 

samenstelling van de teams. De staf gaat er vanuit dat de full members die geselecteerd worden 

voor 1 van de teams er trots op zijn om Nederland te mogen vertegenwoordigen.  

- Bij gelijke stand op de NSR bepaald de staf welke full member de positie voor rechtstreekse 

plaatsing invult.   

  

STAF   
   

De DBA stelt een staf aan die eindverantwoordelijk is in de uitvoering van het Nederlandse selectiebeleid en 
de procedure. De staf staat dicht bij de Selectieleden en kijkt naast de statistieken naar tactisch inzicht, 
gedrag (representatief en sociaal), techniek en mentaliteit.   
   

-  De staf bepaalt welke 2 full members zich toevoegen in het Heren A-team om tot het totaal van 5 

spelers te komen, uitgangspunt hierbij is om een zo sterk mogelijk Heren A-team op te stellen. Tevens 

bepaalt de staf welke 2 full members zich toevoegen in het B-team om tot het totaal van 7 spelers te 

komen. De staf bepaalt ook welke 2 Senioren zich toevoegen in het Senioren A-team dat aan de 

Nations Cup in Bridlington zal deelnemen.  - De staf kan alleen in samenspraak met het DBA bestuur 

in uitzonderlijke situaties afwijken van deze selectieprocedure.   
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PUNTENVERDELING NSR   
   

plaats   
actuele   

DBR ranglijst   DBR Masters   
DBR laatste 2 

rankings   
actuele    

MVP ranglijst   
NK individueel   EK individueel   WK   

individueel   

1e   300   150   50   250   150   200   300   

2 e   225   100   40   200   100   150   200   

3 e   175   75   30   175   75   100   150   

4 e   150   75   30   150   75   100   150   

5 e   130   50   20   130   50   50   100   

6 e   120   50   20   120   50   50   100   

7 e   110   50   20   110   50   50   100   

8 e   100   50   20   100   50   50   100   

9 e   90   25   10   90   25   -   50   

10 e   85   25   10   85   25   -   50   

11 e   80   25   10   80   25   -   50   

12 e   75   25   10   75   25   -   50   

13 e   70   25   10   70   25   -   50   

14 e   65   25   10   65   25   -   50   

15 e   60   25   10   60   25   -   50   

16 e   55   25   10   55   25   -   50   

17 e   50   10   5   50   15   -   -   

18 e   48   10   5   48   15   -   -   

19 e   46   10   5   46   15   -   -   

20 e   44   10   5   44   15   -   -   

21 e   42   10   5   42   15   -   -   

22 e   40   10   5   40   15   -   -   

23 e   38   10   5   38   15   -   -   

24 e   36   10   5   36   15   -   -   

25 e   34   10   5   34   10   -   -   

26 e   32   10   5   32   10   -   -   

27 e   30   10   5   30   10   -   -   

28 e   28   10   5   28   10   -   -   

29 e   26   10   5   26   10   -   -   

30 e   24   10   5   24   10   -   -   

31 e   22   10   5   22   10   -   -   

32 e   20   10   5   20   10   -   -   

33 t/m 64 e   10   5   2   10   5   -   -   

65 t/m 128 e   5   2   -   5   2   -   -   

 


