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1. Wanneer is de partij begonnen? 

2. Hoe luiden de namen van de acquits en waar bevinden ze zich? 

3. Wat is ‘arbitrage’? 

4. Hoe lang mag een speler inspelen? 

5. Waar worden de ballen voor de keuzetrekstoot geplaatst? 

6. Wat is de bedoeling van de keuzetrekstoot? 

7. Hoe dient de keuzetrekstoot uitgevoerd te worden? 

8. Wat doet de arbiter als tijdens de keuzetrekstoot een fout is gemaakt door beide spelers? 

9. De spelers maken weer een fout bij de keuzetrekstoot, wat beslist de arbiter? 

10. Na de keuzetrekstoot bepaalt een speler wie er begint. Wat annonceert de arbiter? 

11. Mag de beginstoot vanaf de gemerkte bal of van de losse band worden gespeeld? 

12. Op welk moment mag een partij worden onderbroken? 

13. Wat is de annonce als een speler de partij heeft beëindigd en zijn tegenstander nog recht 

heeft op een beurt? 

14. Wanneer wordt een bal als uitgesprongen beschouwd? 

15. Noem de 9 fouten die een speler kan maken? 

16. Geef een definitie van biljardé? 

17. Wat betekent indirect touché? 

18. De speelbal ligt vast. De speler speelt een losse band en maakt de carambole. Doordat de 

speelbal van de vastliggende bal wordt afgespeeld, verliest de aanspeelbal zijn steunpunt. 

Wat wordt hiermee bedoelt en is de carambole geldig? 

19. Mag een speler in de spelsoort libre onbeperkt caramboleren? 

20. Welke keus heeft een speler, die niet tot de topklasse behoort, bij vastliggende ballen in een 

partij libre-klein? 
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21. Welke annonces gelden voor de ‘verboden zone’ in libre klein? 

22. Wanneer annonceert u ‘restée dedans? 

23. Wat doet u bij een uitgesprongen bal tijdens een driebanden partij? 

24. Wat doet u als de speelbal vast ligt aan een aanspeelbal tijdens een driebanden partij? 

25. Wat doet u als de speelbal bij het bandstoten is uitgesprongen? 

26. Wat is de annonce als een speler zijn aantal te maken caramboles heeft gehaald en de 

andere speler heeft geen beurt meer? 

27. Wanneer beginnen en eindigen de taken van de arbiter? 

28. Op een biljarttafel (klein) zijn geen diamonds aangebracht. Is dit reglementair toegestaan? 

29. De arbiter heeft de laatste carambole van een speler geannonceerd. Er blijkt een fout in de 

tellijst te zitten. Moet de speler zijn nog te maken caramboles spelen? 

30.  Beide aanspeelballen liggen met de steunpunt exact op een kaderlijn in K38/2. Wat 

annonceert de arbiter? 


