
 Nationaal Driebandentornooi per ploeg    

         Grote Prijs “Willems Verselder” 2019  

 
De Koninklijke Eeklose Biljartclub vzw organiseert in haar lokaal “Montana” 

een nationaal achtervolgingstornooi driebanden per ploeg op matchtafel . 

Wedstrijden worden betwist op 3 matchtafels Duqué met Pro Cup speelballen en 

op lakens Simonis 300 en Super Croisé banden  . 

Het aantal deelnemende ploegen is onbeperkt. 

Er wordt gespeeld met ploegen van 2 spelers waarvan : 

 Speler A  :  naar 15, 18 , 22 of 27 punten ( 5e, 4e, 3e of 2e klasse ) 

Speler B  :  naar 27, 34 , 42, 50 of 60 punten ( 2°,1e , Excellentie- , Hoofd-of 

Ereklasse ) 

Er wordt gespeeld via rechtstreekse uitschakeling waarbij de A-spelers steeds de 

partij beginnen. Er is géén nabeurt .  

Onder achtervolgingstornooi wordt verstaan : 

- De beginnende spelers trekken naar band om te bepalen wie de wedstrijd 

aanvangt . 

- Wanneer één van beide spelers zijn te spelen punten heeft bereikt , blijven de 

ballen in deze positie  liggen en speelt zijn ploegmaat gewoon verder . Ook bij de 

tegenstrever vervolgt diens ploegmaat . Dit betekent dat inspelen enkel kan 

gebeuren vóór aanvang van de wedstrijd , zowel wat betreft speler A als speler B. 

- Speler A speelt dus enkel naar het aantal te spelen punten van zijn categorie, 

speler B eveneens. Tenzij de ploegmaat van speler A welke zijn partij verloor . 

Die dient de opgelopen achterstand  , lees aantal tekortgeschoten caramboles , 

trachten  in te halen . 

Het tornooi vangt aan omstreeks midden januari 2019 . 

De finaledag ( halve finales en finalewedstrijd ) is voorzien op zaterdag 30 maart 

2019. 

Er wordt ook gespeeld voor de 3e plaats . 

Wedstrijddagen : maandag , dinsdag , donderdag, vrijdag en zaterdag. Opgave 

van beletdata is mogelijk . Hiermede wordt in de mate van het mogelijke 

rekening gehouden . 



Kalender-en ploegwijzigingen zijn enkel mogelijk in speciale gevallen en mits 

goedkeuring van de sportbestuurder van de inrichtende club. (een speler die zich 

laat vervangen in een ploeg kan in een eventuele latere ronde niet meer opnieuw 

meespelen). De voorgeschreven sportkledij is verplicht . 

Uiterste datum van inschrijving : maandag 31 december 2018 

 

Inschrijvingen dienen schriftelijk te gebeuren aan de heer GEIRNAERT Marc       

(sportbestuurder Kon. EBC) Burg. Lionel Pussemierstraat 40 

9900-Eeklo  (  Telefoon 0474/ 99 06 89 )  ofwel per mail aan  

 

marc.geirnaert.kebc@telenet.be 

 

 

Het inschrijvingsgeld bedraagt 25 Euro per ploeg en blijft ook verschuldigd 

bij verwittigd forfait. Voor een onverwittigd forfait zal 30 Euro aangerekend 

worden aan de nalatige club . 
 

Een té laat komen van 15 minuten ( of méér ) betekent een verwittigd forfait  

en derhalve uitschakeling. Forfait geldt eveneens voor een onvolledig of foutief 

opgestelde ploeg . 
 

Volgende prijzen zijn voorzien : 

Winnende ploeg                :    600,- Euro   

Verliezende finalist          :     400,- Euro 

3e                                        :     300,- Euro 

4e                                        :     200,- Euro 

 

De spelers van de 4 ploegen welke de halve finales betwisten moeten op de 

prijsuitreiking  aanwezig blijven om hun prijs te ontvangen . 
 

De trekking van de wedstrijdkalender gebeurt rond 7 januari 2019 door de 

gewestelijke sportbestuurder of zijn afgevaardigde . 
 

Alle eventuele betwistingen zullen beslecht worden door de inrichtende club in 

overleg met de gewestelijke sportbestuurder en overeenkomstig de reglementen 

van de K.B.B.B.  
 

Dit reglement is goedgekeurd door de heer Albert Verbeken , sportbestuurder 

van het gewest Beide-Vlaanderen op datum van 3 december 2018. 

 

  Marc Geirnaert  

 

Sportbestuurder K.E.B.C.                                   
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