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Individueel nationaal driebandentornooi op matchtafel. Alle wedstrijden worden gespeeld in het 

lokaal van KBC Ons Huis , Visstraat 20, bus 1, te Geraardsbergen .  

Het tornooi is voorbehouden aan goedgekeurde spelers ( KBBB ) :  

Reeks A : 42 ( Excellentieklasse) - 34 (1ste klasse)  

Reeks B : 27 (2e klasse) – 22 (3e klasse) – 18 ( 4de klasse)  

De wedstrijden worden gespeeld in poules van 3 of 4 spelers tot en met de finale.  De spelers uit 

beide reeksen spelen gedurende het ganse tornooi naar de punten van 1 klasse lager dan hun 

effectieve punten. M.a.w. 42 naar 34, 34 naar 27 , 27 naar 22 , 22 naar 18 en 18 naar 15. In de 

finale wordt naar de volle punten gespeeld. 

Alle poules worden beslist volgens klassement (2, 1 of 0 punten). In geval van gelijke matchpunten 

volgens proportioneel gemiddelde en in geval van nieuwe gelijkheid volgens hoogst gescoorde 

reeks in die poule. Na de 1ste wedstrijd in poule van 3 en bij eventueel gelijkspel , blijft de speler 

met de hoogste proportionele reeks af . De 1ste van een poule van 3 gaat door naar de volgende 

ronde. 

Indien een poule van 4 spelers wordt gespeeld, gaan de eerste 2 van het klassement door naar de 

volgende ronde. In deze poule spelen alle spelers 3 wedstrijden volgens systeem  1 – 4 en 2 – 3 

gevolgd door W1 – W2 en V1 – V2, gevolgd door W1 – V2 en W2 – V1 

In geval er 2 spelers uit dezelfde club aantreden, zowel in een poule van 3 als van 4, zullen ze tegen 

elkaar beginnen, ook in de finale. 

Bij forfait van één van de 3 spelers spelen de andere 2 twee maal tegen elkaar. Uitzondering: Bij 

forfait van een speler op de finaledag wordt de tweede uit de halve finalepoule van de bewuste 

speler opgevist. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen kan er een beste verliezer uit de 1e ronde 

worden opgevist voor de 2e ronde.  

Bij forfait van 1 van de 4 finalisten, zal de 2d uit de kwartfinale van bewuste speler worden 

opgevist. 

Finales van reeks A en B worden telkens betwist met 3 spelers ( 1 poule per reeks) 



Er wordt gespeeld op 2 matchtafels met speelballen Pro Cup en op lakens Simonis 300 .  

Het tornooi vangt aan op 22 maart. FINALE is voorzien OP ZATERDAG 4 juni 2022. 

De inschrijvingen dienen te gebeuren aan de heer Mangelinckx Nico (sportbestuurder Koninklijke 

BC Ons Huis ) , en dit uiterlijk op 14 maart 2022 .  

Inschrijvingen kunnen gebeuren via e-mail op volgende adres : nico.mangelinckx@telenet.be met 

vermelding naam speler, licentienummer bij KBBB, Club, Email-adres en uiteraard beletdagen. 

Vergeet email adres niet zodat we de resultaten snel kunnen doorsturen. 

Alle beletdagen in detail vermelden , ook dagen van NIDM of Beker Der Gewesten !!! zodat we 

maximaal kunnen rekening houden met jullie beletdagen. 

De trekking voor het opstellen van de wedstrijdkalender zal gebeuren in aanwezigheid van de 

gewestelijke sportbestuurder of zijn afgevaardigde .  

Het inschrijvingsgeld is vastgesteld op 15,00€ en blijft ook verschuldigd bij forfait . Voor een 

onverwittigd forfait wordt 20,00€ aangerekend.  

Een té laat komen van méér dan 15 minuten heeft onherroepelijk uitschakeling tot gevolg .  

In de eerste speelronde zal maximaal rekening gehouden worden met de beletdagen van de 

spelers. Eventuele wijzigingen aan de samenstelling van de poules zijn enkel mogelijk in de 1e 

ronde, vanaf de 2e ronde wordt onder géén enkele voorwaarde nog wijzigingen aangebracht aan 

de wedstrijdkalender .  

Speeldagen : om 19.00 op maandag – dinsdag – woensdag – donderdag – vrijdag en om 13.30 op 

zaterdag en zondag. 

Volgende geldprijzen zijn voorzien :  

Finale Reeks A : 4 juni 2022 om 14u : winnaar 350 Euro 2e 250 Euro 3e  150 Euro 

Finale Reeks B : 4 juni 2022 om 14u : winnaar 350 Euro 2e 250 Euro 3e  150 Euro 

De voorgeschreven sportkledij is verplicht voor alle wedstrijden .  

Alle onvoorziene gevallen en eventuele betwistingen zullen beslecht worden door de inrichtende 

club in overleg met de gewestelijke sportbestuurder en overeenkomstig de reglementen van de 

KBBB .  

Dit reglement is goedgekeurd door de gewestelijke sportbestuurder van de KBBB op ……..  

 

Nico Mangelinckx  

Sportbestuurder Kon. BC Ons Huis 

Geraardsbergen,  16 februari 2022 


