
                                                               

 

Reglement Driebandtoernooi Café de Zwaluw 2020 
 

1. Het inschrijvingsgeld bedraagt € 10,- ; te betalen voor de eerste wedstrijd. 

2. Elke namiddag of avond zijn er 5 of 6 spelers die elk 2 matchen spelen. 

3. Het toernooi start op maandag 7 januari 2019 om 12.30 uur. 

4. Er wordt gespeeld naar 25 beurten, minimum te behalen caramboles is 10. 

5. Om te zien wie er opgaat wordt getrokken naar de bovenband. Hij die het dichtst bij de 

onderband komt te liggen, heeft de keuze om de match te beginnen. 

6. De eerste speler gaat op met de acquitstoot en met de witte bal. 

7. Vastliggende ballen : alleen de vastliggende ballen moeten opnieuw geplaatst worden en wel 

als volgt : 

A. De rode bal op zijn acquitpunt 

B. De bal van de speler die aan de beurt is, op het midden-acquit van de vertreklijn. 

C. De bal van de tegenstrever op het midden-acquit van het biljart. 

(is toevallig een acquit bezet door een andere bal, dan wordt de bal geplaatst op het 

punt dat bestemd was voor deze bal) 

8. Uitgesprongen ballen : alleen de uitgesprongen ballen worden opnieuw geplaatst zoals 

voorzien voor vastliggende ballen. 

9. Het is de scheidsrechter uitdrukkelijk verboden de speler te verwittigen dat hij een fout zal 

maken. Indien een speler met de verkeerde bal gaat spelen mogen de andere deelnemers dit 

wel melden. Eventuele gemaakte caramboles met een verkeerde speelbal en niet opgemerkt 

blijven wel geldige punten. 

10. Bij een losse bandstoot waarbij de speelbal vast tegen de band ligt, mag niet van deze band 

gespeeld worden want dit wordt als een foute stoot beoordeeld. 

11. Al wat de scheidsrechter beslist moet door de spelers zonder meer aangenomen worden. 

Anderzijds wordt van de scheidsrechter verwacht dat zij hun taak zo goed mogelijk doen. 

12. De middagwedstrijden starten om 12.30 uur, de avondwedstrijden starten om 18.30 uur. 

13. Alle deelnemers worden verzocht steeds een kwartier voor aanvang van de wedstrijden 

aanwezig te zijn. Indien een speler er niet op tijd kan zijn verwittig dan Monique op gsm : 

0472-952.888. 

14. Indien een speler wegens afwezigheid zijn wedstrijden niet heeft gespeeld voor het einde 

van elke ronde, vervalt zijn deelname. Valt een van de spelers uit voor de volgende ronde, 

dan gaat automatisch de eerst volgend hoogst geklasseerde speler door. 

15. Er worden 3 rondes gespeeld : De 24 hoogst geklasseerde gaan door naar ronde 2. 

Hiervan gaan de 12 hoogst geklasseerde door naar ronde 3. Hiervan spelen de 6 hoogst 

geklasseerde de finale. 

Na elke ronde wordt het te spelen getal aangepast indien nodig. 

16. De finaledatum zal bekend gemaakt worden na de indeling van de eerste ronde, dit 

naargelang het aantal deelnemers. 

17. Het is voor de inrichters niet zo eenvoudig om alle spelers de dag toe te delen dat zij het 

liefst spelen. Wij vragen dan ook bij inschrijving eventuele beletdagen door te geven. 

18. Elke speler komt in de voorronde 2 keer spelen, 2 matchen per keer. 

 



                                                               

 

 

 

 

19.  Speelschema : Bij 5 spelers : 1-3 2-4 5-1 3-2 4-5    

Arbitreren :  5 – 3 – 4 – 1 – 2  

 

Bij 6 spelers : 1-3 2-4 5-6 4-1 6-2 3-5 

Arbitreren :  6 – 1 – 3 – 5 – 4 – 2  
 

20. Het is mogelijk dat je op verschillende speeldata tegen dezelfde persoon moet spelen. 

Indien je liever tegen een andere speler speelt kan je dat onderling op de speeldag zelf 

regelen. Elke speler dient uiteindelijk zijn 2 matchen per dag te spelen.  

 

21. Prijzentabel : 1e prijs : € 150,-  

2e prijs : € 110,- 

3e prijs : €   70,- 

4e – 6e prijs : €   40,- 

Voor de hoogste serie die gespeeld wordt in de 9e beurt : € 50,- 

 

 

 

 

 

 

Veel succes aan alle deelnemers !

 


