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Beste biljarters, 
 
Als bijlage ontvangen jullie de poule-indelingen en wedstrijdschema's van ons toernooi. 
Wij verzoeken jullie tijdig (1/2 uur voor aanvang) aanwezig te zijn voor het spelen, tellen of schrijven 
van de 1

e
 wedstrijd waarvoor jullie ingedeeld zijn. 

 
Algemeen: 
De te maken caramboles zijn bepaald volgens een speciaal voor dit toernooi geldende tabel. 
Tijdens de poulewedstrijden zijn deze per poule eventueel aangepast i.v.m. tijdsduur. 
Per poule is tevens aangegeven hoeveel beurten er maximaal gespeeld worden per partij.  
Indien de partij niet uit is, is de gelijkmakende beurt vanaf acquit en degene met het hoogste 
scoringspercentage is dan winnaar. 
De finalepartij en partij om plaats 3/4 zijn lengte partijen. 
Spelers met *  (= onbekend gemiddelde) die 20% of meer boven hun gemiddelde spelen dienen tijdens 
de finaleronden de daarbij behorende caramboles te maken.  
 
Kader: 

 Na de poulewedstrijden gaan de 4 poulewinnaars en 4 nummers 2 door naar de ¼ finales.  

 Het maximaal aantal beurten tijdens de finalewedstrijden is 15. 
 
Libre: 

 Na de poulewedstrijden gaan de 14 poulewinnaars en de 1 beste nummer 2 (op basis van hoogste 
gespeelde procentueel gemiddelde) door naar de 2e pouleronde welke op zondag wordt gespeeld. 

 Na de 2
e
 pouleronde gaan de 5 poulewinnaars en de 3 beste nummers 2 (op basis van hoogste 

gespeelde procentueel gemiddelde) door naar de ¼ finales, welke aansluitend gespeeld worden. 

 Tijdens de 2
e
 pouleronde en de finalewedstrijden worden het aantal caramboles gespeeld zoals 

aangegeven bij de finale ronden (zie indeling). 

 Het maximaal aantal beurten tijdens de 2
e
 pouleronde en finalewedstrijden is 25. 

 
Driebanden: 

 Na de poulewedstrijden gaan de 6 poulewinnaars en de 2 beste nummers 2 (op basis van hoogste 
gespeelde procentueel gemiddelde) door naar de ¼ finales, welke aansluitend gespeeld worden. 

 Het maximaal aantal beurten tijdens de finalewedstrijden is 35. 
 
 
Wij wensen jullie een gezellig en sportief toernooi toe. 
 
 
Biljartclub  Boekoel. 


