
’1e Boothuiske Open’
3-band-toernooi voor koppels

AANVANG:
maandag 12 oktober 2020

Halve finale: zaterdag 21 oktober
Finale: zaterdag 28 oktober 

2020



Voorwoord

Voor de eerste keer organiseerd ‘t Boothuiske het Open Driebandtoernooi voor Koppels.
Dit toernooi is een voortzetting op basis van voorgaande toernooien georganiseerd door
De Strijpse Ketel. De opzet is danook praktisch hetzelfde. We zijn erg blij met de inschrij-
ving van de 32 koppels. Maarliefst 64 enthousiaste biljarters hebben zich aangemeld en
dat belooft nog wat. De geschiedenis laat zien dat er hele spannende momenten zijn 
geweest en we hopen natuurlijk dat we wéér spektakel mogen verwachten.

Door Coronamaatregelen zijn wij beperkt in onze openingstijd en genoodzaakt om eerder
te beginnen en te stoppen om uiterlijk 22.00 uur.
Besloten is om vanaf 19.00 uur te starten.
Dit betekend dat iedere partij in de voorronden tussen 20 à 25 minuten ‘mag’ duren.
Door deze beperkte speeltijd vragen we aan alle deelnemers om tijdig aanwezig te zijn
zodat het schema niet verstoord wordt. (Zie wedstrijdschema’s.)
Inspelen is daarom binnen het schema toegestaan echter beperkt, wij vragen jullie begrip.

Hennie van de Ven heeft ons uitstekend geholpen met het uitwerken van de 
speelschema’s. Daarvoor danken wij hem van harte.

Wij wensen iedereen succes en véél speelplezier!

Wij danken onze sponsoren voor hun bijdrage 

om dit toernooi mede mogelijk te maken.

Team ‘t Boothuiske



Open driebandentoernooi 2020
Reglement

•     Er nemen 32 teams van elk 2 spelers deel aan het toernooi, alle deelnemende teams 
     zijn door middel van loting in een toernooischema geloot.

Ronde 1
•     Ronde 1 bestaat uit 16 wedstrijden tussen 2 teams.
•     Elke wedstrijd omvat 4 partijen van 15 beurten, beide deelnemers van een team 
     spelen tegen allebei de spelers van de tegenstander. Zo speelt elke deelnemer 
     2 partijen in een wedstrijd.
•     Het resultaat van een wedstrijd tussen 2 teams wordt bepaald door de totaal 
     gescoorde caramboles van elk team op te tellen, het team met de meeste caramboles 
     wint de wedstrijd.
•     In ronde 1 plaatsen alle teams zich voor ronde 2.

Ronde 2
•     In ronde 2 speelt een winnend team uit ronde 1 tegen een verliezend team uit ronde 1 
     (zie toernooischema).
•     Elke wedstrijd omvat 4 partijen van 15 beurten, beide deelnemers van een team 
     spelen tegen allebei de spelers van de tegenstander. Zo speelt elke deelnemer 
     2 partijen in een wedstrijd.
•     Het resultaat van een wedstrijd tussen 2 teams wordt bepaald door de totaal 
     gescoorde caramboles van elk team op te tellen, het team met de meeste caramboles 
     wint de wedstrijd.
•     De winnaar van een wedstrijd plaatst zich voor de 1/8 finales, de verliezers zijn 
     uitgeschakeld.

Knock-out fase
•     Na ronde 2 volgen de 1/8 finales, kwartfinales, ½ finales en finale waarbij telkens de 
     winnende teams zich plaatsten voor de volgende fase in het toernooi.
•     In de 1/8 finales is de partijlengte 15 beurten.
•     Vanaf de ¼ finales is de partijlengte 20 beurten.

Covid maatregelen 
•     De maatregelen op dit moment (7 oktober) vanuit de regering houden onder meer in 
     dat de horeca om 22.00 uur gesloten moet zijn. Daarom beginnen de wedstrijden om 
     19.00 uur zodat we om ca. 21.45 uur klaar zijn op een speelavond. Het is daarbij wel 
     van belang dat de spelers tijdig aanwezig zijn op een speelavond. Mochten de regels 
     vanuit de regering wijzigen dan kan het toernooi daar op aangepast worden.
























