
 

Reglement Kersttoernooi biljarten 2021 

 
Er wordt gespeeld in de spelsoorten  libre, kader of in overleg van band, om de uiteindelijke toernooiwinst en 

daaraan gekoppelde (wissel)beker. Toernooi staat open voor teams bestaande uit vrienden, collega’s, buren. etc. 

Iedere wedstrijd wordt gespeeld door een team bestaande uit min. 3 personen die allen 1 partij spelen. Dit geldt voor 

zowel de poulewedstrijden alsook de kwart of (halve) finale. Indien er bijv. slechts 2 personen aanwezig zijn om te 

spelen, geldt de derde partij als verloren. Eén persoon kan dus geen dubbele partij per wedstrijd spelen, doch 

tijdens de poulewedstrijden is het per team 1x toegestaan dat de laagste speler o.b.v. caramboles een dubbelpartij 

speelt zonder intervalverhoging. Het is raadzaam teamopgaves van min. 4 personen te doen, echter met een 

maximum van 8. Indien een speler op een geplande speelavond later of juist vroeg wil spelen dient dit altijd met de 

tegenstander overeengekomen te zijn.  

 

Per wedstrijd mogen max. 2 spelers van 100 caramboles of meer (libre, kader of band) opgesteld worden. Indien 2 

tegen elkaar spelende deelnemers beide 100 caramboles of meer dienen te maken, dan spelen beide spelers hun 

caramboles op 70% afgerond naar boven. Dit is alleen van toepassing op de poulewedstrijden.  

Per team spelen de hoogste spelers o.b.v. te maken caramboles tegen elkaar. 

 

KNBB spelers hanteren hun moyenne zoals bekend bij aanvang lopende competitie (tenzij tussentijds gewijzigd c.q. 

verhoogd) en voor niet KNBB leden geldt het behaalde gemiddelde bij voorgaande editie(s).  

Bij afwijkingen o.b.v. bijv. slechts 1-2  partijen kan de wedstrijdleiding hier op eigen initiatief aanpassing in 

aanbrengen en voorgaande edities laten meewegen. Eventuele bandspelers hanteren een lijst die wedstrijdleiding 

bepaalt. Niet KNBB spelers worden tijdens de poulewedstrijden na 3 wedstrijden telkens opnieuw beoordeeld en 

alleen als hun moyenne na 3 partijen met 4 intervallen of meer is gestegen, wordt het aantal te maken caramboles 

aangepast. Deelnemers die voor het eerst of na enkele jaren (weer) deelnemen, en geen KNBB lid zijn, beginnen de 

eerste 2 wedstrijden op 25 caramboles libre of hoger naar eigen (en aub eerlijke) beoordeling. Na 2 wedstrijden 

worden deze moyennes bezien en waar nodig herzien. In latere stadia kan moyenne alsnog herzien worden en in 

zeer extreme gevallen kunnen behaalde resultaten aangepast worden. Iedere speler mag voor slechts 1 team 

uitkomen. Afstoten gebeurt na getost te hebben, waarna elke speler 2 minuten mag instoten. Tot en met de halve 

finale dient er geteld en geschreven te worden door de spelers van de tegen elkaar spelende partijen. Een ieders 

medewerking om tijdig aanwezig te zijn en te spelen is onontbeerlijk voor het wedstrijdschema. Verzetten van 

wedstrijden is dan ook niet anders mogelijk dan met toestemming van de wedstrijdleider en na overleg met uw 

tegenstander, hetgeen ook geldt voor afwijkende tijden van komen opdagen.  

 

Deelnemende teams worden na loting in poules ingedeeld. Voor de kruisfinales plaatsen zich 8 teams. Indien na de 

poulewedstrijden een team de vervolgwedstrijd(en) niet kan spelen, kan een ander team worden opgeroepen.  

Aanvang van de wedstrijden is op doordeweekse dagen om 19.00 u met uitzondering van enkele vrijdagen waar 

deels met dubbele ronden kan worden gespeeld om 18 en aansluitend vanaf ca. 20.30u. Daarnaast kunnen er enkele 

zaterdagen worden ingepland  met afwijkende aanvangstijdstippen vanaf 11u. Kom aub op tijd, want een ander telt 

en schrijft ook voor u! Inschrijfgeld bedraagt Euro 40.- per team en dient bij aanvang van het toernooi aan de 

penningmeester (Bert Veldhuis) te worden voldaan, waartoe u per team een factuur ontvangt. Toevoegen extra 

speler tot een maximum van totaal 8, uiterlijk mogelijk tot en met laatste poulewedstrijd. Een nieuwe speler zonder 

KNBB moyenne dient, alvorens na de poulewedstrijden verder deel te mogen nemen, minstens 2 poulewedstrijden te 

hebben gespeeld of toernooihistorie te hebben. Eerste poulewedstrijden beginnen vanaf vrijdag 12 november. De 

kwart- en halve finales en uiteindelijke finale worden eind december gespeeld. Na de poulewedstrijden wijzigt bij 

aanvang van de kruisfinales de speelvolgorde vast in 3-2-1.  

 

Puntentelling is volgens het bekende 10 puntensysteem. Te maken caramboles wordt gedeeld door 10. Voor de 

uitkomst hiervan wordt 1 punt gegeven. Voorbeeld: als iemand 25 caramboles moet maken krijgt diegene voor ieder 

2.5 carambole 1 punt. Bij 50 caramboles geldt voor iedere 5 caramboles 1 punt. Er wordt op een heel punt naar 

beneden afgerond. Dus bijv. 8.1 punt is 8 punten en 8.95 is ook 8 punten. De winnaar krijgt dus altijd (maximaal) 10 

punten. Per wedstrijd valt dus maximaal 30 punten te verdienen. Indien een speler niet binnen 30 minuten (zonder 

kennisgeving) na de beoogde aanvang van de partij aanwezig is of helemaal niet komt kan de partij verloren 

verklaard worden. Vanaf de kwartfinales zijn de volgende regels van toepassing: bij gelijke eindstand (bijv. 28-28) is 

de ploeg met de meest gewonnen partijen winnaar. Is er door beide ploegen 1 partij gewonnen en 1 gelijk gespeeld, 

dan bepaalt het totale scoringspercentage car. het eindresultaat. Indien ook dit gelijk eindigt, dan spelen de 

kopmannen een nieuwe partij over 20% van hun car. naar boven afgerond. Indien ook dit gelijk eindigt dan spelen 

de nr’s 2 een gelijke partij; enz.  

 

In het kader van de AVG wetgeving, kortweg privacywet genaamd, hanteren we een beleid zoals is opgesteld in het 

huishoudelijk reglement van BV Ons Huis, welke op aanvraag verkrijgbaar is. Ten aanzien van dit toernooi worden 

uw persoonlijke gegevens strikt gebruikt voor publicatie van uitslagen, standen, wetenswaardigheden en gegevens 

van teamleiders. Indien u hiertegen bezwaar heeft, dan dient u dit voor sluiting inschrijving van het toernooi bij de 

teamopgave kenbaar te maken. 

 

De wedstrijdleiding bestaat uit Franko Speldekamp en Christiaan te Beest en  is aanspreekbaar voor 

onduidelijkheden. Voor vragen of gevallen waarin dit reglement niet voorziet, wendt u zich dan tot een van hen. In 

alle gevallen waarin dit regelement niet voorziet, of mogelijk onvolledig is, kan de wedstrijdleiding waar nodig te 

allen tijde veranderingen doorvoeren of het reglement aanpassen.     rev. 11.10.21 ctb 


