
 

 

 

 
 

 

KAMPIOENSCHAPPEN DRIEBANDEN BERGEIJK 2019 
 
Bijgaand ontvangt U de indeling voor het Kampioenschap DRIEBANDEN 2019 van de 
gemeente Bergeijk. 
Dit jaar wordt het kampioenschap op twee locaties gespeeld, en wel in het clublokaal van BV 
Nooit Volleerd, Café de Tierelier en in het clublokaal van 
BV Steeds Beter/de Gouden Leeuw, Café de Gouden Leeuw. 
Inschrijven is mogelijk voor alle inwoners van de gemeente Bergeijk en voor alle leden van 
biljartverenigingen uit de gemeente Bergeijk. 
Omdat het schema geen ruimte biedt om tot verplaatsing van wedstrijden over te gaan dient 
door iedereen het onderstaande reglement in acht te worden genomen. 
De besturen van BV Nooit Volleerd en BV Steeds Beter/de Gouden Leeuw wensen eenieder 
een succesvol en plezierig toernooi toe. 
 

REGLEMENT 
 

1. Totaal zijn er 18 inschrijvingen voor de kleine tafel en 18 voor de grote. Op de kleine 
tafel wordt in de eerste ronde gespeeld in 3 poules van 6 spelers. Hetzelfde geldt 
voor de grote tafel. De indeling van de poules is in het bestuur door loting bepaald en 
het speelschema is ook bijgevoegd. 

 
2. De spelers dienen zelf om de beurt te zorgen voor het tellen en schrijven van de 

partijen.  
 

3. Het door de deelnemers te maken aantal caramboles is vastgesteld door het 
gemiddelde te vermenigvuldigen met 30 (beurten). Het opgegeven / bekende 
gemiddelde is naar boven afgerond zodat men over 30 beurten ongeveer op een hele 
carambole uit komt. (bijv 0,412 wordt 0,433, 0,351 wordt 0,366 en 0,591 wordt 0,599) 

 
4. De partijlengte is maximaal 30 beurten. Is eerder het vereiste aantal caramboles 

behaald is de partij ten einde, wel wordt de eventueel nog noodzakelijke 
gelijkmakende beurt gespeeld. 

 
5. Er wordt gespeeld met het puntensysteem zoals dat ook door de KNBB op de kleine 

tafel gehanteerd wordt. (met max. 15 punten per partij, 1 punt per 10% van de 
behaalde caramboles, 2 punten bij winst, 1 punt bij gelijkspel, o punten bij verlies en 3 
punten bij spelen boven het gemiddelde). De uitslagen worden ingevoerd in de 
clubcompetitie van Biljartprof. Dit programma berekend de standen. 

 
6. Speelschema van de poule wordt door Biljartprof bepaald 
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7. Het te spelen gemiddelde is minimaal 0.299 op klein en 0.233 op groot, 
           ook al is het werkelijk gespeelde gemiddelde lager. 

 
           8a.   Het vermelde gemiddelde is behaald aan de hand van: 
          - Het gemiddelde gespeeld in de competities van K.N.B.B. en K.B.B. 
       - Het gemiddelde gespeeld in de competities van B.K.R.B. (recreanten) 

      - Het gemiddelde gespeeld in de kampioenschappen van 2014 t/m 2018 
      - Het gemiddelde gespeeld in interne competities 
      - De opgave van de speler 
 
8. De gemiddeldes van de spelers op de grote tafel die niet bekend zijn, zijn berekend 

door het gemiddelde te nemen van de kleine tafel x ca. 70%.  
 

9. Voor nieuwe spelers kan het aantal te maken caramboles gedurende het hele 
toernooi (alleen naar boven) worden aangepast. 
 

10. Alle poule wedstrijden worden over 3 avonden verdeeld. 
 

 
11. Op elke speelavond moeten de deelnemers voor 19.20 uur in de lokaliteit    

aanwezig zijn, aanvang wedstrijden is om 19.30 uur. 
 

12. De nummer 1 en 2 van iedere poule plaatsen zich voor de finale. 
 

 
13. Bij geschillen over punten waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding 

in overleg met het bestuur van BV Nooit Volleerd. 
 
 De finale op de grote tafel wordt gespeeld op: 24-25 mei.  
 De finale op de kleine tafel wordt gespeeld op:  7-8 juni. 
 De 6 finalisten dienen de eerste finaledag om 19.15 uur aanwezig te zijn. 

 
 

1. De finales, zowel op de kleine- als de grote biljart, worden gespeeld volgens hetzelfde 
systeem als in de voorronden, uitslagen worden ook in Biljartprof bijgehouden. Er 
zullen op vrijdag 2 ronden en op zaterdag 3 ronden gespeeld worden. 
 

2. Het aantal te maken caramboles (afronding naar boven)in de finale op de kleine- en 
grote biljart is gebaseerd op 40 beurten. Deze 40 is ook het max. aantal te spelen 
beurten in de finale. 

 
3.  De arbitrage in de finales wordt verzorgd door leden/bestuur van BV Nooit Volleerd. 
 

 
Vastgesteld door bestuur BV Nooit Volleerd.              


