
 GROTE PRIJS ″DE PAREL DRANKEN 2015″ . 
Informatie en toernooi reglement; 
 

1. INSCHRIJVING;             

De deelnemers worden  door middel van loting ingedeeld in poules 

van 5 spelers. Iedere deelnemer speelt dus 4 partijen in zijn poule, 
verdeeld over 2 dagdelen.  Er word zo veel als mogelijk rekening 
gehouden met de door U aangegeven voorkeur. 

 

2. PUNTENTELLING;  
Tijdens de poulewedstrijden geldt een gecombineerde telling, 
waarderingspunten plus 2 extra punten bij winst van de partij. 

Gedurende de poulewedstrijden wordt er gespeeld naar maximaal 
40 beurten. De te behalen caramboles werden vastgesteld door het 
moyenne van de speler te vermenigvuldigen met 35. Als een partij 

na 40 beurten wordt beëindigd, zonder dat een van beide spelers 
zijn te behalen aantal caramboles wist te realiseren, worden er 

enkel waarderingspunten toegekend, tot 3 cijfers achter de 
komma. Wint een speler zijn partij, verdient hij 10 
waarderingspunten + 2 partijpunten = 12 punten totaal. 

Eindigt een partij in een gelijkspel, dan verdienen beide spelers 10 
waarderingspunten plus 1 partijpunt = 11 punten. 

De verliezer van een partij behaalt derhalve enkel 
waarderingspunten. (Bijvoorbeeld bij het behalen van de helft van 
de te behalen caramboles, verdient hij slechts 5 

waarderingspunten.) 
 

Voor de wedstrijden in de poules met 5 spelers er zijn twee 
avonden nodig. Iedere avond worden er 5 rondes gespeeld, in 
totaal dus 10 partijen. Het speelschema hiervoor is; 

   
        1E   MIDDAG/AVOND         2E   MIDDAG/AVOND 

         -------------------                              ---------------------- 
1      tegen 2    1     tegen  3 
3      tegen 4    2     tegen  4 

5      tegen 1    3     tegen  5 
2      tegen 3    1     tegen  4 

4      tegen 5    2     tegen   5 
 

Het “eventuele” speelschema voor poules met 6 deelnemers ziet er 

als volgt uit; 
 

          1E MIDDAG/AVOND         2E MIDDAG/AVOND 
 
  1     tegen  3   1     tegen  6 

  2     tegen    5   2     tegen         3 
  4     tegen     6   4     tegen  5 

  1     tegen  5   2     tegen         6 
  2     tegen  4   3     tegen         5 

  3     tegen  6   1     tegen  4 
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5. Speeldata en aanvang; 
De middagwedstrijden beginnen om 13.00 uur.        
De avondwedstrijden beginnen om 19.00 uur. 

 
Alle spelers dienen uiterlijk een kwartier vóór aanvang speelklaar 
aanwezig te zijn in biljartcentrum “Den Hoek”. 

Bij het in gebreke blijven hiervan of het nalaten van een 
ruimschoots tijdige melding aan de organisatie, zou een 

diskwalificatie tot gevolg kunnen hebben.. 
 
De inspeeltijd voor een partij bedraagt maximaal 3 minuten. 

 

6. Arbitrage; 
Er wordt door de spelers zelf geteld en geschreven zoals dat in een 
amicaal toernooi van “groot” tot “klein” mag worden verwacht. 

Zorg dus dat U tijdig aanwezig bent om Uw sociale en sportieve 
plicht gestand te doen  !!!!!!!!!!!!!!!!! 
“Voorlaatste beurt” zal worden aangegeven door de arbiter. 

 

7.  Hoofdtoernooi; 
Na de poulewedstrijden wordt er een stand opgemaakt aan de 
hand van behaalde waarderingspunten én partijpunten. Alle 

poulewinnaars zijn al zeker van een plaats in de beslissende fase 
van “de Grote Prijs DE PAREL DRANKEN 2015”. Vervolgens zullen 
de spelers op de plaatsen 21 t/m 64 zich eveneens plaatsen bij de 

64  spelers die volgens het  knock-out systeem zullen gaan 
strijden om de “Grote Prijs DE PAREL DRANKEN 2015”. Het 

Hoofdtoernooi zal plaatsvinden in de week van 23 t/m 28 mei. 
 

Mochten meerdere spelers met een gelijk aantal punten eindigen   
op de 64e plaats van de ranking, wordt het scoringspercentage be- 

rekend van het resultaat in de poulewedstrijden, ten aanzien van 
het aantal te behalen caramboles en zal vervolgens beslissend zijn 

bij het bepalen van de volgorde op de ranking. 
              

 
8. De plaatsing van de 64 spelers in het speelschema gaat als volgt; 

 
Nummer 1 op plaats 1 

Nummer 2 op plaats 64 
Nummer 3 op plaats 33 
Nummer 4 op plaats 32 

Nummer 5 op plaats 17 
Nummer 6 op plaats 16 

Nummer 7 op plaats 48 
Nummer 8 op plaats 49 
 

De overige deelnemers worden op de resterende plaatsen ingeloot. 
Volgens het dan ontstane speelschema wordt bepaald welke 

spelers elkaar in de volgende ronde(s) treffen. 



 

In het Hoofdtoernooi eindigt de partij wanneer één van beide 
spelers de te behalen caramboles heeft gescoord. Er is dan ook 

geen sprake meer van de gelijkmakende beurt. Dus UIT is UIT. 
 

9. Officiële biljartkleding is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
10. Bij eventuele verschillen van mening, waarin dit reglement niet 

voorziet, beslist de organisatie. 
  
 

 Werkgroep 
 Stichting Topbiljart Zundert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


