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Dutch International 

Three Cushion Organisation 

Reglementen voor de Royal Pro International Cup. 

Inschrijving:  

De inschrijving geschiedt op basis van wie eerst komt eerst maalt. Een lokaliteit mag een 

inschrijving niet weigeren tot het moment dat de plaatselijke voorronde als vol gemeld is bij 

de organisatie.  Er wordt gespeeld op 8 verschillende locaties, zoveel mogelijk verspreid over 

het land. Elke locatie is verantwoordelijk voor de inschrijvingen van maximaal 32 

deelnemers. Omdat alle voorronde toernooien op dezelfde datum c.q. data worden 

gehouden kun je slechts aan 1 voorronde meedoen. Voor inschrijvingen neem je contact op 

met een voorronde locatie.  

Algemeen: 

De Royal Pro International Cup 2017 voorrondes vinden plaats in het weekend van 28 en 29 

januari 2017. De sluiting van de inschrijving voor deelnemers is op zondag 15 januari 2017. 

Woensdag 18 januari 2017 zal de loting plaatsvinden voor alle toernooien. De sheets zullen 

diezelfde avond online staan, op facebook en op de website. 

De finale, laatste 16 spelers, wordt gespeeld op zaterdag 4 maart 2017 in ‘t Oogh van 

Vlaerdingh. 

1e van Leyden Gaelstraat 17/19 Vlaardingen. 

Deelnemers van de Royal Pro International Cup 2017 finale dienen bij de loting aanwezig te 

zijn zaterdag 4 maart 2017 om 10:15 uur.   

Speelsysteem: 

De voorrondes en de finale wordt open geloot zonder bescherming van spelers. Bij de 

voorrondes zal de organisatie de loting op de hiervoor bestemde website plaatsen en op 

Facebook bekend maken. De loting zal live te volgen zijn via de FB pagina.  

In de voorrondes zullen er sets van 7 punten gespeeld worden zonder gelijkmakende beurt, 

knock out, best of 5. De 2 finalisten van elke voorronde zullen worden geplaatst in de finale 

op 04 maart 2017. De finale wedstrijd in de voorrondes wordt niet gespeeld. 

Indien een speler een “bye” krijgt toegewezen dan wordt deze speler als winnaar van die 

wedstrijd uitgeroepen. 

Op de finaledag zal de loting ’s morgens, 45 minuten voor aanvang van de finale 

plaatsvinden.  

In de finale spelen we ook sets van 7 caramboles. Bij de 1/8 finale best of 5, de ¼ finale best 

of 7, de ½ finale best of 9 en de finale zal over best of 11 sets gaan.    



Wedstrijd organisatie: 

In de voorrondes spelen we zonder tijdklok en zonder arbiter. Wij rekenen op een 

oplettende schrijver die beslist. Er worden op het scorebord geen beurten bijgehouden, 

slechts setstanden. 

Bij het finale toernooi, laatste 16, spelen we met een tijdklok en met arbiters.  

Bij de voorrondes dienen de spelers en schrijvers zich 30 minuten voor aanvang van hun 

wedstrijd in de zaal bij de wedstrijdleider te  melden.  Indien een speler niet op dat tijdstip 

aanwezig is, vervalt het recht op inspelen. Schrijvers dienen 15 minuten vóór het begin van 

de wedstrijd in de zaal aanwezig te zijn. 

BYE: 

Indien een speler, op het aanvangstijdstip van zijn wedstrijd niet (of niet speelklaar) 

aanwezig is, wordt zijn tegenstander tot winnaar van die partij uitgeroepen.   

Mocht een speler door overmacht te laat verschijnen, behoudt de wedstrijdleider zich het 

recht voor het speelschema aan te passen. De uitspraak van de toernooileiding is bindend.   

Organisatie  van de Royal Pro International Cup 2017 is in handen van: 

Frans van Schaik (wedstrijdzaken voorrondes en algemeen) 

Jerry Hermans (Algemene zaken) 

Danny Molier (algemene wedstrijdzaken finaletoernooi en PR) 

Algemene zaken:    

Kleding spelers en arbiters. 

In de voorrondes is vrije tijd kleding voor spelers en schrijvers toegestaan. 

In het finale toernooi is biljartkleding verplicht.  

De spelers dragen een zwarte pantalon, zwarte schoenen en een overhemd of net poloshirt. 

Overdreven alcohol gebruik kan worden gematigd. 

De spelers verplichten zich eventueel de door de organisatie voor te schrijven mouwreclame 

op de voorarm te dragen. Zowel de dames en de heren arbiters arbitreren in nette 

toernooikleding. Alle wedstrijden zullen op matchtafels gespeeld worden.  

KOZOOM: 

De organisatie zal met Kozoom overleggen het finale toernooi uit te zenden.  

 

Media: 

Er zal aandacht worden gegeven diverse biljart media. Ook spreken we de hoop uit dat de 

plaatselijke media, de finale aandacht zal geven. 

 

 

 



Plaatsen van de lokaliteiten  

4 tafel locaties op zaterdag 28 januari 2017 

Oosterhout, Camping de Eekhoorn, Seterseweg 4, 4903 RV, tel: 0161 411572  

Vlaardingen, T Oogh van Vlaerdingh, 1e van Leyden Gaelstraat 17, 3134 LE, tel: 010 2327017 

Roosendaal, de Distel, Kade 46, 4703 GH. Tel: 0165 563800 

2 tafel locaties op zaterdag 28 en zondag 29 januari 2017 

Lochem, Cafe Restaurant Bousema, Zutphenseweg 35, 7241 KP, tel: 0573 251868 

Midwolda, Cafe biljart Siemens, Hoofdweg 230, 9681 AM, tel: 0597 551455 

Heerhugowaard, Cafe Millers, Middenweg 247, 1701 GC, tel: 072 5716947 

Maarsen, Wijkcentrum T Schuurtje, Zwanenkamp 1301, 3607 NZ, tel: 0346 566600   

Afferden, Het Lederhuus, Kapelstraat 7a, 5851 AS, tel: 0485 531328 

Arbitrage / schrijvers 

Geldend voor de voorrondes. 

Door te tossen wordt bepaald wie er begint met inspelen.  Voor alle wedstrijden bedraagt de 

inspeeltijd 5 minuten per speler. (In het finaletoernooi wordt er slecht 1 keer ingespeeld. 

Alleen bij aanvang van de 1e wedstrijd, verder in het toernooi dus vanaf de kwartfinales niet 

meer). Na 4 minuten geeft de arbiter/schrijver aan: “u heeft nog 1 minuut inspeeltijd”.  

De arbiter/schrijver is tijdens het inspelen stand-by en assisteert bij het oefenen van de 

acquitstoot; Na het inspelen volgt de trekstoot, waarvan de winnaar bepaalt wie er begint.  

De speler die begint speelt de gehele wedstrijd met de witte bal. De arbiter/schrijver maakt 

de ballen schoon:  * vóór het inspelen  * na het inspelen door iedere speler  * op verzoek 

van ’n speler tijdens zijn beurt. Na 3 sets kan, na toestemming van de arbiter/schrijver, een 

pauze van 5 minuten worden ingelast.  Na 3 sets wordt eventueel ook van arbiter/schrijver 

gewisseld. Indien tijdens de pauze op verzoek van de spelers de ballen gepoetst moeten 

worden, dan assisteert de 1e arbiter/schrijver hierbij. NB.  De speler heeft altijd het recht om 

zijn bal te laten schoonmaken, de rode bal en de bal van de tegenstander kunnen alleen in 

overleg met de tegenstander schoon worden gemaakt.   

Tijdklok en time-out (extension)  

Tijdens de gehele Royal Pro International Cup finale, laatste 16 spelers, wordt met tijdklok 

gespeeld.  

Elke speler heeft, nadat zijn tegenstander zit en de ballen stilliggen, maximaal 40 seconden 

per poging. Per poging dient de speler binnen 40 seconden af te stoten. Direct na het 

afstoten wordt de klok weer op “40” gezet. Indien niet binnen 40 seconden wordt 

afgestoten, plaatst de arbiter de ballen op de acquit waarna de volgende speler aan de beurt 

is; Bij een onderbreking, bijvoorbeeld wanneer een speler in de weg staat, draaiende 

bal(len), schoonmaken van de bal(len) etc., stopt c.q. (her)start de arbiter de klok. Bij het 

pakken van een extension zal de klok gewoon doorlopen. Elke speler heeft per wedstrijd 

(inclusief evt. penalty’s) recht op maximaal drie time-outs van 40 seconden, die niet 



aaneengesloten gebruikt mogen worden. Tijdens een time-out noteert de schrijver een “T“ 

op de tellijst.    

 

PR-activiteiten:  

Alle finalisten  worden vriendelijk verzocht bij de prijsuitreiking aanwezig te zijn. Spelers die 

de halve finale hebben gehaald zijn verplicht bij de prijsuitreiking aanwezig te zijn. Indien 

deze 4 halve finalisten niet aanwezig zijn bij de prijsuitreiking vervalt hun prijs aan de 

organisatie. Spelers in de finale verplichten zich medewerking te verlenen aan PR 

activiteiten. Deze zullen tot een minimum worden beperkt. 

 

Inschrijfgeld:  

Te voldoen bij de locatie waar je inschrijft. 25,= 

 

Minimaal prijzengeld spelers:  

€ 7000,00  

nummer 1:     €  2.000,00         

nummer 2:     €  1.000,00         

nummers 3 en 4;   €      500,00         

nummers 5 t/m 8:  €      350,00         

nummers 9 t/m 16:  €      200,00    

 


