
 

       Reglement Open Asten Libre toernooi 

1. Alle wedstrijden worden volgens het 20 punten systeem gespeeld. 

2. Aanwezigheid: alle spelers of (speelsters ) dienen uiterlijk 15 minuten voor 

aanvang van de te spelen of te tellen wedstrijden aanwezig te zijn. 

3. Als een speler niet mag of kan spelen met een geldige reden wint de 

tegenstander niet automatisch. Hij/zij krijgt een andere speler om zijn of haar 

wedstrijd toch te kunnen spelen. 

4. De eerste ( 3 ) wedstrijden beginnen om 19:00 uur. De spelers dienen om kwart 

voor ( 7 ) aanwezig te zijn, zo ook de spelers van de tweede serie, zij tellen en 

schrijven de eerste wedstrijd. 

5. De  A klasse telt en schrijft de B klasse V.V. 

6. De C klasse telt en schrijft de D klasse V.V. 

7. Protest. 

Een speler ( speelster ) die het niet eens met de uitslag van de wedstrijd , kan alleen 

mondeling direct na de wedstrijd en voor dat er getekend is in het bijzijn van de  

teller, schrijver en tegenstander protest aantekenen bij de organisatie. 

8. Speelvolgorde 
Door de trekstoot ( afrollen ) wordt bepaald, wie er mag beginnen. Hij of zij die zijn of 

haar bal het dichtst bij de korte band vanaf de trekstoot heeft geplaatst, heeft de 

keuze om zelf, of zijn of haar tegenstander als eerst te laten beginnen met spelen. Hij 

of zij die begint , speelt met de niet gemarkeerde bal ( Witte ) bal. 

9. Nabeurt 
Reglement Open Asten Libre toernooi 2022 

Indien in de nabeurt gelijk gemaakt wordt bij het knock-out systeem dan geld er voor beide      

spelers 10% van de te maken caramboles naar boven afgerond. Na remise volgt er een extra 

beurt. 

10. Poule indeling 

Er wordt gespeeld in vier poules. Elke speler ( speelster )speelt ( 4 ) wedstrijden in zijn of haar 

poule en de eerste ( 8 ) plaatsen zich voor de kwart finales. 

11. Klassering 
1. Het hoogst aantal punten staat een. 

2. Indien gelijk, dan geldt het met de minste beurten. 

3. Als er dan nog een gelijke stand is wordt er naar het beurt gemiddelde 

gekeken. 

 

 



12.  Rangschikking. 
Indien een speler ( speelster ) zich afmeldt voor de kwart finale, dan komt NR.9 

Van de eindrangschikking van de poule , waarin men gespeeld heeft , in 

aanmerking om die plaats in te nemen, enz. NR. 9 wordt dan 8 

13.Zonder afmelding niet verschijnen. 
De organisatie gaat de speler en of speelster die niet verschijnen, niet oproepen. 

Hun recht om deze wedstrijd te spelen vervalt. Overige wedstrijden kunnen, 

volgens planning nog gespeeld worden. De verantwoordelijk ligt bij de spelers 

(speelsters ) 

14. Tijdens de wedstrijd. 
Tijdens de wedstrijd mag men zich alleen na overleg met de arbiter van de 

wedstrijdtafel verwijderen. De arbiter. Tegenspeler Ster )of schrijver en al het 

aanwezige publiek mogen geen op en of aanmerkingen en instructies geven. 

Wanneer dit wel gebeurd dan mag de arbiter deze per direct hierop attenderen. 

Bij uit de hand lopende discussies kan de arbiter, wedstrijdleider of een van de 

bestuursleden voor een mogelijke oplossing ter hand nemen. De niet aan de 

beurt zijnde speler ( ster ) gaat op de daarvoor bestemde stoel zitten. Of gaat van 

de tafel af te staan en onthoudt zich van elk commentaar. 

15. Standen.  
Wanneer de te noteren standen op het scorebord een onjuiste stand aangeeft, 

dan geld automatisch de stand welke op papier staat. Die is bindend. 

16.Reglement. 
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet of onduidelijkheden bevat, beslist 

het bestuur. 

17. De leiding. 

1. Wedstrijdleider:    Leon van der Heijden 

2. Bestuurslid voorzitter:  Gerard Verdeuzeldonk 

3. Bestuurslid secretaris:  Paul Joosten 

4. Bestuurslid penningmeester  Gerard van Oosterhout 

 


