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Opgericht in 1973  
     Inschrijving n° 15 

     Rekening n°  IBAN BE48 8600 0681 3927                                               
                             BIC SPAABE22 
 

   
Reglementering betreffende speelwijze met 3 ballen. 

 
 

1. Gezien de Corona maatregelen in Nederland nog niet versoepeld werden en de Horeca nog altijd 
geconfronteerd zal worden met het sluitingsuur van 24.00 Hr dient er tot nader order gespeeld te 
worden bij iedere manche met drie ballen. 
 

2. Indien de wedstrijd om 24.00 Hr nog niet afgelopen is, dan zal op dat moment de al reeds afgelopen 
wedstrijden als zijnde de einduitslag van kracht zijn. 
 

3. Dit is maar een tijdelijke maatregel en zal zo snel mogelijk aangepast worden aan de normale 
spelwijze indien de regelgeving verandert, vervroegen van de wedstrijd kan altijd door onderling 
duidelijke afspraken te maken. 
 

4. De drie ballen worden op de opgangs positie gelegd zoals bepaald op de tekening, twee ballen 
worden op de stippen geplaatst aan de buitenkant en de derde bal gaat op de kruising van de grote 
driehoek zoals normaal. 
 

5.  

 
 
 

6. Manche 1: 
 

- De bezoeker stoot als eerste op. 
- De bal moet rechtstreeks, via linker band, over het midden van de biljart gespeeld worden. 
- Bij overtreding wordt de bal op het strafpunt geplaatst. 
- Vanaf dan gelden de gewone regels van het biljartspel. 
- De tegenstrever is niet verplicht om, met de bal welke op het opgangspunt geplaatst werd, verder te 

spelen, hij moet er wel rekening mee houden dat deze, indien deze bal niet verplaatst werd, in de 
verdedigingsdriehoek ligt. 

 
 
 
 
 

                                   Maasmechelen, 15/09/2021.   
                                                                                         
 

 



 2 

 
 
 
 
7. Manche 2: 

 
- De thuisspeler stoot als eerste op. 
- De bal moet rechtstreeks, via linker band, over het midden van de biljart gespeeld worden. 
- Bij overtreding wordt de bal op het strafpunt geplaatst. 
- Vanaf dan gelden de gewone regels van het biljartspel. 
- De tegenstrever is niet verplicht om, met de bal welke op het opgangspunt geplaatst werd, verder te 

spelen, hij moet er wel rekening mee houden dat deze, indien deze bal niet verplaatst werd, in de 
verdedigingsdriehoek ligt. 
 
 

8. Eventuele Belle: 
 

- De bezoeker stoot op. 
- De bal moet rechtstreeks, via linker band, over het midden van de biljart gespeeld worden. 
- Bij overtreding wordt de bal op het strafpunt geplaatst. 
- Vanaf dan gelden de gewone regels van het biljartspel. 
- De tegenstrever is niet verplicht om, met de bal welke op het opgangspunt geplaatst werd, verder te 

spelen, hij moet er wel rekening mee houden dat deze, indien deze bal niet verplaatst werd, in de 
verdedigingsdriehoek ligt. 
 

 
 

Namens het bestuur, 
   Valentin Noten 
      Voorzitter                                                            

 
 

 
  


