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Reglement/uitgangspunten “KADERBREED-Toernooi”  
 
Het “Kaderbreed-toernooi zal zonder aparte voorwedstrijden met de aangemelde kadristen 
worden gespeeld in één weekend. Hierbij zal enige zelfwerkzaamheid zijn en is het samen 
positief beoefenen van deze spelsoort het doel. Het maximum aantal deelnemers is 18. 
Afhankelijk van het aantal aangemelde spelers zal, waarschijnlijk, op zes tafels in drie 
poules van zes, vier partijen worden gespeeld (vrijdag en zaterdag in drie ronden 2 
partijen). Vervolgens zal op zondag in zes “klassementspoules” van drie personen worden 
gespeeld (in drie ronden twee partijen) om de plaatsen 1-2-3, 4-5-6, enzovoorts. 
  
Uitgangspunten: 
 

1) Deelname staat open voor leden van het district Duinstreek. 
2) De kwalificatie waar ten minste aan voldaan moet worden is een kadermoyenne 

van 6,00 en/of gerechtigd zijn voor deelname hoger dan hoofdklasse libre. Als de 
inschrijving sluit en er meer aanmeldingen zijn dan 18, geldt: “wie het eerst komt, 
het eerst maalt”. De overige kunnen op een reservelijst worden gezet. 

3) De speelperiode is in principe het tweede weekend in april. 
4) Bepaling moyenne a.d.h.v. het werkelijke eindmoyenne van de (kader-) 

competitie van het (net) afgelopen seizoen (volgens BiljartPoint). Indien niet 
bekend, dan het moyenne volgens de PK van dit seizoen. Indien geen recente 
moyennes bekend zijn, wordt gekeken naar PK en competitie van voorgaande 
seizoenen waarvan het meest recente en hoogste van toepassing is; zie 
“Aanmeldingsformulier”). Het moyenne wordt tenminste gesteld op 7,00. 

5) Het aantal te maken caramboles wordt gebaseerd op aantal te maken 
caramboles volgens de tabellen van de kadercompetitie (niet van de C-1-tabel). 

6) Voor een gewonnen partij worden 2 matchpunten verdiend, voor een gelijkspel 
ieder 1 en bij verlies 0. 

7) Op basis van het startgemiddelde en het in het toernooi gespeelde moyenne 
wordt een “moyennepercentage” berekend. Deze zal, bij een gelijk aantal 
matchpunten, van doorslag zijn voor de plaatsing in de klassementspoules én 
voor de eindklassering. 

8) De wedstrijden in de klassementspoules worden “blanco” gestart, d.w.z. de 
matchpunten en moyennes uit de eerste poule worden niet “meegenomen”. 

9) Indien in de klassementspoules sprake is van een gelijke score (bijv.: 1 en 2 
winnen in een gelijk aantal beurten van 3, spelen tegen elkaar gelijk en óók het 
moyennepercentage in de finalepoule is gelijk), dàn beslist het “over-all-
moyennepercentage”. 

10) Alleen inspelen voor de eerste te spelen partij van die dag. 
11) Voor de kampioen is er de KADERBREED-WISSELTROFEE alsmede oorkondes 

voor de nummers 1, 2 en 3 
12) Het district geeft een extra vergoeding voor de organisatie (ter promotie en 

verzorging i.v.m. groter aantal deelnemers ). 
13) Ter ondersteuning van de arbitrage zullen van het ACD per speeldag ten minste 

6 arbiters worden ingezet. 
  
 Voorbeeld inventarisatie deelnemers en te maken aantallen 

Aanmelding van: Info BiljartPoint / district Niet invullen 

Naam Bondsnummer Seizoen: Eindmoy.  Ka of C-1 Moy. PK Car. te maken 
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  2015-2016     

 
 


