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1) Gespeeld wordt in poules van 4 deelnemers, deze worden door de 

wedstrijdleiding ingedeeld op basis van beschikbaarheid. Speelschema e.d. 
zijn allen te vinden op www.cafetzonneke.nl. Tevens ontvangen alle 
deelnemers het conceptschema per E-mail (indien het mailadres bekend is 
bij de wedstrijdleider). 

 
2) Per poule speelt iedere speler 3 partijen (wedstrijdvolgorde dmv loting) 

a. Voorafgaande aan iedere partij heeft een speler de mogelijkheid om in 
te spelen (max 2min). 

b. Om te bepalen wie begint wordt een zgn trekstoot gemaakt 
c. Per partij worden maximaal 25 beurten gespeeld 
d. De speler die niet begonnen is moet in de 25e beurt de acquitstoot 

stoten (opnieuw opzetten). 
 

3) Winnaar van de partij is  
a. Hij/zij die binnen 25 beurten zijn/haar vastgestelde caramboles heeft 

weten te maken.  
b. Indien na 25 beurten geen van beide spelers het aantal caramboles 

heeft weten te maken is de winnaar degene die procentueel het meeste 
aantal caramboles heeft gemaakt. 

c. Puntentelling:  
1) Winnaar van de partij 2 punten, remise 1 punt 
2) Indien in 25 beurten uit is gespeeld, 1 punt extra 

 
4) De nrs 1 en 2 van iedere poule gaan door naar de volgende ronde, indeling 

hiervan gebeurt op de wedstrijddag zelf en kan door de speler zelf worden 
aangegeven (op basis van beschikbare data).  
Indien het toernooi niet volledig is bezet (64 deelnemers) zal de 2e ronde 
worden aangevuld met ´beste nrs 3`. Deze worden bepaald op basis van 
wedstrijdpunten, indien dit gelijk is wordt gekeken naar percentage gemaakte 
caramboles. 

 
5) Op de Finalemiddag worden de laatste 8 deelnemers willekeurig ingeloot 

dmv genummerde ballen. Poules worden op dezelfde wijze gespeeld als in de 
voorgaande rondes.  
Na afloop van de poules worden er kruisfinales gespeeld (nrs 1 vs nrs 2 van 
beide poules). Na deze partijen zal eerst een troostfinale worden gespeeld 
voor plaats 3 volgens het toernooiprincipe 
 
De Finale zal worden gespeeld als een volledige partij (aantal caramboles 
worden voorafgaande aan de finalemiddag bepaald). 

 
6) In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleider 


