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Silvolde, 07-03-2017 
Betreft : Triatlon 2017 
 
De 34e editie van de Triatlon gaat binnenkort van start. We hopen dat we ook op uw deelname mogen 
rekenen aan dit toernooi. Inschrijven voor dit toernooi is mogelijk tot en met maandag 03 april 2017. 
 
Een triatlon-team bestaat uit minimaal drie spelers en/of speelsters waarvan één speler de spelsoort 
libre, een andere speler de spelsoort bandstoten en de derde speler de spelsoort driebanden-klein 
voor zijn of haar rekening neemt. 
Het aantal deelnemende teams en de samenstelling daarvan is volledig vrij en in principe onbegrensd. 
Een team mag zelfs bestaan uit leden van verschillende verenigingen, geen enkel probleem. Enige 
voorwaarde is: alle deelnemers c.q. deelneemsters dienen lid te zijn van ons district. 
Deelname staat vanzelfsprekend ook open voor jeugdleden en dag-competitie-leden (recreanten).  
 
Uitgangspunt voor het aantal te maken caramboles in de spelsoorten libre en driebanden-klein is het 
laatst bekende officiële gemiddelde van de huidige competitie. Bij de spelsoort bandstoten, of 
wanneer er sprake is van een voor de betreffende speler of speelster "vreemde" spelsoort, dan 
hanteren we de "Triatlon-omreken-tabel" als uitgangspunt. 
Daarnaast is het mogelijk dat het aantal te maken caramboles van spelers tussentijds wordt aangepast 
om zodoende niemand te bevoordelen of te benadelen. 
 
De opzet van het toernooi is gelijk aan voorgaande afleveringen. In de 1e ronde speelt elk team een 
uit- en een thuiswedstrijd. De winnaars plaatsen zich voor de volgende ronde, evenals mogelijk een 
aantal teams die als beste verliezers uit de 1e ronde komen, ook in de vervolgronden bestaat er voor 
de beste verliezers de mogelijkheid om alsnog verder te komen. Eén en ander is ook afhankelijk van 
het aantal inschrijvingen. 
Het zogenaamde 10 puntensysteem + 2 punten voor een gewonnen partij is van toepassing op de 
Triatlon, zie ook het triatlon reglement. 
 
Winnaar in 2016 was het team, U-Niek-2 bestaande uit: 
Jo Jansen, Willy van der Pennen en Theo Verhey. 
 
De uiteindelijke planning van de triatlon volgt nog, maar in principe zal de triatlon lopen vanaf half 
april tot half juni 
 

Graag alle opgaven zoveel mogelijk direct en per e-mail aanleveren!!! 
Inschrijfformulieren versturen naar :   Wim Schmitz; Jachtlaan 37  7064EJ Silvolde 

telefoon : 0315-329738 / 06-23900553 
e-mail  : w.schmitz@knbbdoetinchem.nl 

 
Kosten:  € 6,00 inschrijfkosten per team. Het inschrijfgeld (indien u geen automatische afschrijving 
heeft) graag overmaken op rek.nr. 3150.27.010 van KNBB district Doetinchem & omstreken t.n.v. 
Triatlon 2017 
 
Mochten er verder nog vragen en of opmerkingen neem dan even contact met ons op. 

 
Mede namens het districtsbestuur, hopen wij op uw deelname en wenst de triatloncommissie 
u allen veel succes en speelplezier toe tijdens deze 34e editie van onze Triatlon. 
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TRIATLON REGLEMENT 
 

- De Triatlontabel is een eerste uitgangspunt, de triatloncommissie kan hiervan afwijken. 
 
- Bij een oneven aantal teams is de kampioen van het voorgaande jaar vrijgesteld voor de eerste ronde 
 
- Aanvang van de wedstrijden 19:30 uur 
 
- In de eerste ronde begint het uitspelende team. In de eventuele vervolgronden dient middels de trekstoot bepaald te 

worden wie er begint. 
 
- Er wordt gespeeld in biljartkleding 
 
- We hanteren het 10 puntensyteem + 2 extra punten voor de speler die wint of 1 punt extra per speler bij een gelijke 

stand. Er wordt geen extra punt berekend. Bij een eventueel gelijke stand beslist vervolgens de som van de 
carambolepercentages per speler. 

 Voorbeeld 1:  te maken car. 56; gemaakt 43  => 10x  43:56 =>  7,67 (afronden naar beneden) 
=> 7 pnt 

 Voorbeeld 2:  te maken car. 56; gemaakt 56  => 10x  56:56 =>  10 
=> 12 punten 910 + 2) bij een gewonnen partij 

of 11 punten (10 +1) bij een gelijkspel 
 
- Per wedstrijd mag elk team beslissen hoe de spelsoorten verdeeld worden, dus wie libre, wie bandstoten en wie 

driebanden speelt.  
 
- Bij verhindering van een speler/speelster kan elk willekeurig ander lid (mits niet voor een ander team uitgekomen) zijn 

/haar plaats innemen. Het aantal te maken caramboles dient u op te vragen bij ondergetekende. Dit moet dus altijd vooraf 
aan de triatloncommissie worden gemeld, is dat niet het geval dan wordt deze partij van het nalatige team als verloren 
beschouwd. 0 punten dus. 
Een speler mag slechts voor 1 team uitkomen, dus niet voor meerdere teams (dus ook later niet). Spelers die dus al eerder 
mee hebben gedaan in een team wat is uitgeschakeld mogen niet meer voor andere teams ingezet worden. Wordt dit wel 
gedaan dan wordt de betreffende partij ook als verloren beschouwd. 
 

- Indien wenselijk mag in overleg gekozen worden voor een andere speeldag, mits het uitslagformulier maar op tijd binnen 
is, dus stuur dit direct op nadat de wedstrijd gespeeld is, e-mailen heeft de voorkeur. 

 
- Spelers die Libre GH of kaderspel spelen mogen geen Libre spelen tijdens de Triatlon, dit evenals Libre-spelers kleine 

hoek die op basis van de Triatlon tabel 200 caramboles of meer dienen te maken. 
 
- De beste verliezer wordt eerst geselecteerd op het puntenaantal en vervolgens op het percentage. 
 
- Eindrangschikking finaleronde:  

1- Punten; 
2- Percentage; 
3- Onderling resultaat; 
4- Algeheel percentage (over alle partijen) 

 
- Aangelegenheden waarin het reglement niet voorziet daar beslist de triatloncommissie. 
 
 
 
 

Triatloncommissie: 

Theo Reintjes             Wim Schmitz 
de Vaargeul 39  6916 DC Tolkamer    Jachtlaan 37 7064EJ Silvolde 
t.reintjes2@chello.nl          w.schmitz@knbbdoetinchem.nl      
0316-543909 / 06-17449193      0315-329738 / 06-23900553 
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Inschrijfformulier DISTRICTSTRIATLON VOOR TEAMS 2017 

 
Biljartvereniging:                                 
 

 speelavond thuis spelsoort naam speler/speelster Moyenne Car. 

 

Team 1 

Thuisspeeldag 1 libre    

 bandstoten    

Thuisspeeldag 2 driebanden    

     

     

Teamleider  

Telefoon   

 

Team 2 

Thuisspeeldag 1 libre    

 bandstoten    

Thuisspeeldag 2 driebanden    

     

     

Teamleider  

Telefoon   

 

Team 3 

Thuisspeeldag 1 libre    

 bandstoten    

Thuisspeeldag 2 driebanden    

     

     

Teamleider  

Telefoon   

 
 
Eventuele vaste sluitingsdag clublokaal :                      
 
Verder kunnen wij niet spelen op   :                      
              
                                   
 
Sluiting inschrijving        : Maandag 03 april 2017 
 
Inschrijfformulier versturen naar   : Wim Schmitz (w.schmitz@knbbdoetinchem.nl) 
 
 


