DOEL VAN HET SPEL
Het doel van 5-pins/kegelbiljart is zo snel mogelijk het aantal punten te behalen dat
vooraf is vastgesteld.
Het allerbelangrijkste om te weten is dat met de speelbal in eerste instantie ALTIJD
eerst de bal van de tegenstander geraakt moet worden, met of zonder tussenkomst van
een band. Gebeurt dit niet, dan kunnen nooit punten worden gescoord en volgt in alle
gevallen een straf van minimaal 2 punten. Er mag dus NOOIT van rood worden gespeeld.
De enige positie waarbij NIET mag worden gescoord, is de acquit- of aanvangsstoot.
Gebeurt dat wel, gaan de punten naar de tegenstander.

HOE KAN ER WORDEN GESCOORD, EN HOEVEEL PUNTEN LEVERT DAT OP?
Scoren door middel van carambolage: er zijn twee manieren om te scoren zonder
kegels omver te spelen. Natuurlijk allereerst de normale carambolage. Dit levert
4 punten op.
Daarnaast bestaat ook nog de carambolage Casin. Daarvan spreken we als de
speelbal de bal van de tegenstander raakt waarna bal 2 de rode bal toucheert. Dit levert
3 punten op.
Scoren door met bal 2 of de rode bal kegels omver te spelen. De puntwaarde voor de
kegels is als volgt: een witte kegel levert 2 punten op en de rode kegel 4. Als ALLEEN
de rode kegel valt, worden 10 punten aan het totaal toegevoegd.
Per stoot worden de punten bij elkaar opgeteld. Stel dat in een stoot een Casin wordt
gescoord en er vallen 2 witte- en de rode kegel, is dat 3 + 2x2 + 4 = 11 punten.
Wordt in een stoot reglementair gescoord en daarnaast met de speelbal ook een kegel
omver gespeeld, worden alle gescoorde punten opgeteld en worden deze toegekend
aan de tegenstander. Dus: als in het bovenstaande geval waarin 11 punten werden
behaald de speelbal ook nog een kegel omver werpt (11 + 2 = 13 totaal) gaan al deze
punten naar de tegenstander die dan vervolgens zelf aan de beurt is.
De speelbal mag geen kegels omver gooien. De in die stoot gescoorde punten gaan in
dat geval altijd naar de tegenstander.

Hou je van biljarten, tactiek en
strategie? Dan is 5-Pins DE uitdagin
g.
Snel, tactisch, strategisch, bedrieg
lijk
simpel en fantastisch mooi!

 Als je het hebt over vernieuwing in de biljartsport,
staat 5-Pins bovenaan mijn lijstje!

Rolf Slotboom, KNBB Communicatie

 Mooie spelsoort en heel strategisch.

Rene Dericks, topspeler artistiek

 Tijdens biljarten wordt wel eens neergekeken op goed
verdedigen. Bij 5-Pins zijn tactiek en defensie cruciaal!

Alex ter Weele, bestuur KVC en initiator 5-Pins

 In Itali¸ wordt 5-Pins al heel veel gespeeld.
Wat mij betreft hier in Nederland ook!

Jaap Labrujere, voorzitter KVC

 Ik vind 5-Pins een leuk spel, waarbij tactiek en inzicht
een belangrijke rol spelen. Het zal ook je libre-spel
  ten goede komen.

Therese Klompenhouwer, wereldkampioene driebanden dames

5-PINS IS EEN WINNAAR!

In 5-Pins is verdediging de beste aanval!
Belet je tegenstander het scoren.
Verbeter je carambole-spel spelenderwijs
met 5-Pins.
Nooit lang wachten tot je aan de beurt bent!
5-Pins: de meest tactische en strategische biljartvorm.
Help mee 5-Pins in Nederland op de biljartkaart te zetten!
Wereldkampioene driebanden bij de dames Therese Klompenhouwer
was bijzonder enthousiast na haar eerste ervaring met deze prachtige
spelvorm.

