
Het jaarlijkse toernooi van de biljarters met 
stalen zenuwen en een vaste hand. 

  
  
Beste soosvrienden, 
  
Het lijkt nog ver weg maar het jaarlijkse 10 over rood 
toernooi komt met rasse schreden naderbij. 
Deze berichtgeving is wel vroeg maar op deze manier heeft 
iedereen genoeg tijd om te oefenen . 
Daardoor heeft ook iedereen gelijke kansen. 
  
Voor de duidelijkheid volgt hier nog even de gang van zaken 
van dit toernooi. 
Het toernooi duurt totaal 2 avonden gevolgd door een finale 
avond. 
Noteer alvast in je agenda: 
11 januari 2017 / 18 januari 2017 / 25 januari 2017 
  
De spelregels op de 1e avond zijn: 
in maximaal 10 beurten zo veel mogelijk caramboles maken 
over de rode speelbal. 
Het aantal beurten kan bij een groot aantal deelnemers 
gewijzigd worden. 
De helft van de deelnemers met de meeste caramboles gaan 
over naar de 2e avond. 
Eindigen spelers met een zelfde aantal caramboles dan zal er 
een barrage gespeeld worden. 
In de barrage krijgt iedereen een beurt en geldt ook weer wie 
de meeste caramboles maakt gaat door. 
  
Op de 2e avond gelden dezelfde spelregels: 
In maximaal 10 beurten zo veel mogelijk caramboles maken. 
En ook op deze avond gaan de spelers met de meeste 
caramboles over naar de finale avond. 
Op deze avond gelden ook dezelfde barrage regels. 
  
Op de finale avond is de speler met de meeste caramboles in 
10 beurten de kampioen van de 10 over rood 2017. 



Bij gelijke stand wordt er ook op deze avond een barrage 
gespeeld. 
Simpelweg omdat er maar 1 winnaar kan zijn. 
  
Er wordt nog nagedacht om tijdelijk een mini biljart te 
plaatsen zodat men zich enigszins kan inspelen. 
  
Voor dit moeilijke maar o zo gezellige spel is een beetje 
inzicht in de biljarttechniek vereist maar wees gerust, van de 
kant worden er regelmatig gratis adviezen verstrekt. 
Dus schroom niet en schrijf je gewoon in. 
  
En deze uitnodiging geldt voor iedereen. 
Geef je op of stuur even een e-mailtje naar de.heul@wxs.nl 
t.a.v. Henk Weijers 
  
  
Groetjes 
Henk 


