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Hoofdstuk 1 Deelname. 

Er kan uitsluitend online ingeschreven worden. 

Men kan inschrijven via onderstaande link. 

https://biljartpoint.nl/competitieinschrijvensenioreneekhoorn.php  

 

Maximaal deelnemers is 64. Vol = Vol. Wees er dus snel bij !!! 

Hoofdstuk 2 Recht op spelen 

Men heeft recht op werkelijke deelname als men tijdig aanwezig is. 

Dus aanwezig uiterlijk 19:15 uur op de doordeweekse avonden en om 12:15 uur 

op de zaterdagmiddag.  

En er dient op de 1e avond dat je speelt ook contant inschrijfgeld van 10 euro 

betaald te zijn aan de bar . 

Is men niet op tijd of men heeft niet betaald dan wordt het deelname ontzegt. 

Hoofdstuk 3 Biljartkleding. 

Van een speler wordt verwacht dat deze in representatieve kleding verschijnt. 

Hoofdstuk 4 Punten. 

In elke poule starten alle spelers op 30 punten. Maakt iemand een carambole 

dan krijgt deze 3 punten erbij en bij de overige 3 spelers gaat er 1 punt af. 

Dezelfde speler blijft aan stoot tot dat deze gemist heeft. (Mocht de carambole 

losband zijn, dan is deze 2 punten waard. Dan krijgt de speler er 6 punten bij 

i.p.v. 3 en gaan er bij de 3 tegenstanders en 2 punten af i.p.v. 1 punt. Mocht een 

speler op 0 punten of lager komen, dan is deze speler op dat moment 

uitgeschakeld. Er wordt op tijd gespeeld (zie hoeveel tijd verder op). Wel is het 

zo dat alle spelers evenveel beurten krijgen. Dus als de tijd om is wordt er 

eventueel nog afgespeeld. 

Hoofdstuk 5 Ronde 1 

Ronde 1 wordt gespeeld op maandagavond 4 juli met maximaal 32 spelers: 8 

poules van 4. 

Ronde 1 wordt gespeeld op dinsdagavond 5 juli met maximaal 32 spelers: 8 

poules van 4. 

Er zal per avond geloot worden hoe de 8 poules van 4 personen tot stand 

komen. 

Er zal een willekeurige positiekaart getrokken worden waarbij bepaald is hoe er 

van acquit gegaan wordt voor alle 4 de tafels die starten om 19:30 uur. De 

acquitstoot hoeft niet direct via rood gespeeld te worden. 

https://biljartpoint.nl/competitieinschrijvensenioreneekhoorn.php


Inschrijfvoorwaarden Team Eekhoorn Open 3C Survival 4 t/m 9 juli 2022 

Pagina 4 

Zij spelen de 1e sessie 30 minuten van 19:30 tot 20:00 uur. Dan is er een 

kwartier pauze tot 20:15. Dan spelen zij de 2e sessie wederom 30 minuten van 

20:15 tot 20:45. De 2e sessie wordt gestart met de positie van de ballen zoals de 

1e sessie beëindigd is. 

 

Er zal een willekeurige positiekaart getrokken worden waarbij bepaald is hoe er 

van acquit gegaan wordt voor alle 4 de tafels die starten om 21:00 uur. De 

acquitstoot hoeft niet direct via rood gespeeld te worden. 

Zij spelen de 1e sessie 30 minuten van 21:00 tot 21:30 uur. Dan is er een 

kwartier pauze tot 21:45. Dan spelen zij de 2e sessie wederom 30 minuten van 

21:45 tot 22:15. De 2e sessie wordt gestart met de positie van de ballen zoals de 

1e sessie beëindigd is. 

 

De nr’s 1 en 2 van elke poule gaan door naar ronde 3 op donderdagavond 7 juli 

en vrijdagavond 

De nr’s 3 en 4 van elke poule gaan door naar ronde 2 op woensdagavond 6 juli 

 

Afbeelding positienummers op de willekeurige positiekaarten. 

De witte bal komt of op 1 of 2 of op 3 te liggen. 

De gele bal komt of op 4 of 5 of op 6 te liggen. 

De rode bal komt of op 7 of 8 of op 9 te liggen. 
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Hoofdstuk 6 Ronde 2. 

Ronde 2 wordt gespeeld op woensdagavond 6 juli met maximaal 32 spelers: 8 

poules van 4. 

Dit zijn de 32 verliezers uit ronde 1 ( nr’s 3 en 4) 

Er zal per avond geloot worden hoe de 8 poules van 4 personen tot stand 

komen. 

Er zal een willekeurige positiekaart getrokken worden waarbij bepaald is hoe er 

van acquit gegaan wordt voor alle 4 de tafels die starten om 19:30 uur. De 

acquitstoot hoeft niet direct via rood gespeeld te worden. 

Zij spelen de 1e sessie 30 minuten van 19:30 tot 20:00 uur. Dan is er een 

kwartier pauze tot 20:15. Dan spelen zij de 2e sessie wederom 30 minuten van 

20:15 tot 20:45. De 2e sessie wordt gestart met de positie van de ballen zoals de 

1e sessie beëindigd is. 

 

Er zal een willekeurige positiekaart getrokken worden waarbij bepaald is hoe er 

van acquit gegaan wordt voor alle 4 de tafels die starten om 21:00 uur. De 

acquitstoot hoeft niet direct via rood gespeeld te worden. 

Zij spelen de 1e sessie 30 minuten van 21:00 tot 21:30 uur. Dan is er een 

kwartier pauze tot 21:45. Dan spelen zij de 2e sessie wederom 30 minuten van 

21:45 tot 22:15. De 2e sessie wordt gestart met de positie van de ballen zoals de 

1e sessie beëindigd is. 
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De nr’s 1 van elke poule gaan door naar ronde 3 op donderdagavond 7 juli en 

vrijdagavond 8 juli 

De nr’s 2, 3 en 4 vallen af en is einde toernooi. 

 

 

 

Hoofdstuk 7 Eindstand na ronde 2. 

Deze eindstand 1 t/m 40 wordt gebaseerd op basis van punten, moyenne, 1e 

hoogste serie 2e hoogste serie, shoot out. 

 

 

 

Hoofdstuk 8 Poule indeling ronde 3. 

De nr’s 1 t/m 40 worden weggezet als volgt: 

 

Poule 1 Poule 2 Poule 3 Poule 4 Poule 5 

Nr 1  Nr 2  Nr 3  Nr 4  Nr 5 

Nr 20  Nr 19  Nr 18  Nr 17  Nr 16 

Nr 21  Nr 22  Nr 23  Nr 24  Nr 25 

Nr 40  Nr 39  Nr 38  Nr 37  Nr 36 

 

Poule 6 Poule 7 Poule 8 Poule 9 Poule 10 

Nr 6  Nr 7  Nr 8  Nr 9  Nr 10 

Nr 15  Nr 14  Nr 13  Nr 12  Nr 11 

Nr 26  Nr 27  Nr 28  Nr 29  Nr 30 

Nr 35  Nr 34  Nr 33  Nr 32  Nr 31 
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Hoofdstuk 9 Ronde 3. 

Ronde 3 wordt gespeeld op donderdagavond 7 juli met de poules 1 t/m 5.  

Ronde 3 wordt gespeeld op vrijdagavond 8 juli met de poules 6 t/m 10.  

Er zal een willekeurige positiekaart getrokken worden waarbij bepaald is hoe er 

van acquit gegaan wordt voor alle 3 de tafels die starten om 19:30 uur. De 

acquitstoot hoeft niet direct via rood gespeeld te worden. 

Zij spelen de 1e sessie 30 minuten van 19:30 tot 20:00 uur. Dan is er een 

kwartier pauze tot 20:15. Dan spelen zij de 2e sessie wederom 30 minuten van 

20:15 tot 20:45. De 2e sessie wordt gestart met de positie van de ballen zoals de 

1e sessie beëindigd is. 

 

 

Er zal dan één kaart getrokken worden en die kaart bepaald hoe de acquit stoot 

er uit ziet voor alle 2 de tafels die starten om 21:00 uur. De acquitstoot hoeft 

niet direct via rood gespeeld te worden. 

Zij spelen de 1e sessie 30 minuten van 21:00 tot 21:30 uur. Dan is er een 

kwartier pauze tot 21:45. Dan spelen zij de 2e sessie wederom 30 minuten van 

21:45 tot 22:15. De 2e sessie wordt gestart met de positie van de ballen zoals de 

1e sessie beëindigd is. 

 

De nr’s 1 van elke poule en de 6 beste 2 nr’s 2 gaan door naar kwartfinale op 

zaterdag middag 9 juli 
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De overige spelers vallen af en is einde toernooi. 

 

Hoofdstuk 10 Kwartfinale. 

De kwartfinale wordt gespeeld op zaterdagmiddag 9 juli met 4 poules van 4.  

Er zal een willekeurige positiekaart getrokken worden waarbij bepaald is hoe er 

van acquit gegaan wordt voor alle 4 de tafels die starten om 12:30 uur. De 

acquitstoot hoeft niet direct via rood gespeeld te worden. 

Zij spelen de 1e sessie 30 minuten van 12:30 tot 13:00 uur. Dan is er een 

kwartier pauze tot 13:15. Dan spelen zij de 2e sessie wederom 30 minuten van 

13:15 tot 13:45. De 2e sessie wordt gestart met de positie van de ballen zoals de 

1e sessie beëindigd is. 

 

De nr’s en 1 en 2 van elke poule gaan door naar de halve finale. 

De nr’s 3 en 4 vallen af en is einde toernooi. 

 

Hoofdstuk 11 Halve finale. 

De halve finale wordt gespeeld op zaterdagmiddag 9 juli met 2 poules van 4.  

Er zal een willekeurige positiekaart getrokken worden waarbij bepaald is hoe er 

van acquit gegaan wordt voor alle 2 de tafels die starten om 14:30 uur. De 

acquitstoot hoeft niet direct via rood gespeeld te worden. 

Zij spelen de 1e sessie 30 minuten van 14:30 tot 15:00 uur. Dan is er een 

kwartier pauze tot 15:15. Dan spelen zij de 2e sessie wederom 30 minuten van 

15:15 tot 16:15. De 2e sessie wordt gestart met de positie van de ballen zoals de 

1e sessie beëindigd is. 

 

De nr’s en 1 en 2 van elke poule gaan door naar de halve finale. 

De nr’s 3 en 4 vallen af en is einde toernooi. 

 

Hoofdstuk 12 Finale. 

De finale wordt gespeeld op zaterdagmiddag 9 juli met 1 poule van 4.  

Er zal een willekeurige positiekaart getrokken worden waarbij bepaald is hoe er 

van acquit gegaan wordt voor deze tafel die start om 16:30 uur. De acquitstoot 

hoeft niet direct via rood gespeeld te worden. 

Zij spelen de 1e sessie 45 minuten van 16:30 tot 17:15 uur. Dan is er een 

kwartier pauze tot 17:30. Dan spelen zij de 2e sessie wederom 45 minuten van 
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17:30 tot 18:15. De 2e sessie wordt gestart met de positie van de ballen zoals de 

1e sessie beëindigd is. 

 

De nr 1 heeft de finale gewonnen. 

Hoofdstuk 13 Prijzengeld. 

Het inschrijfgeld komt voor 100% ten goede aan de 4 finalisten. 

De nr 1, 40%, De nr 2, 30%, de 3 20% en de nr 4 10% van het inschrijfgeld. 

Hoofdstuk 14 Beslissing. 

Mocht er iets zijn wat niet in deze inschrijfvoorwaarden staat, dan beslist de 

wedstrijdleiding. 


