
 

REGELS TIEN TOERNOOI 

 4 personen op de baan, allen starten met 10 punten.  

 Iedereen verdedigt eigen vak, achterste balk telt niet mee 

o Voor-veld telt NIET mee bij “lagere” banen, WEL bij “hogere” banen (bij service altijd 
uit)  

o Als ALLE spelers instemmen met het gebruik van het voor-veld, mag ook op de 

“lagere” banen deze toegepast worden.  
 Degene die een fout maakt of waar een punt wordt gescoord, verliest een punt. Als de 

shuttle op de middenlijn terecht komt, wordt er met een eenmalig steen/papier/schaar 

bepaald wie het punt verliest. 

 Iedereen noemt na een verloren punt hardop kort zijn/haar aantal overgebleven punten.   

 Let op! Wanneer iemand geraakt wordt BOVEN DE KNIE verliest deze TWEE punten! (= het 

bierpunt). 

 Degene die net een punt verloren heeft, serveert.  

 Serveren mag zowel cross als rechtdoor! En sta snel klaar, want degene die serveert, bepaalt 

wanneer hij/zij gaat slaan! 

 De speler die als eerste de nul bereikt, krijgt een hulplijn toegeworpen: het snoepje! Deze 

wordt maar eenmalig uitgedeeld.  

 De speler die als eerste de nul bereikt, verliest en hierbij eindigt de ronde.  

 

Ranking systeem:  

 Eerste ronde wordt elke speler random verdeeld over de banen met een kaartspel.  

 Iedere ronde wordt de positie op de baan (in welke van de vier boxen) random bepaald met 

behulp van kaarten!  

 Na afloop van het spel, ga je naar de wedstrijdtafel en geef je je naam en je aantal 

overgebleven punten door. Let op! Als je verloren hebt, heb je -1 . Als je snoepje had, heb je 

nul.  

o Regels voor mensen met gelijke punten rondom een baanovergang: 

 Degene met het vaakst -1 moet op de laagste positie 

 Bij gelijke aantallen -1, krijgt degene met het hoogst gescoorde getal de 

hoogste positie.  

 Als ook dit getal gelijk is, wordt het hoogste getal weggestreept en gekeken 

naar het één na hoogste getal, etc. etc.  

 Als op deze manier geen beslissing genomen kan worden, wordt er door een 

eenmalig steen/papier/schaar bepaald wie de hoogste positie krijgt.  

 Op basis van deze punten wordt een ranking bepaald. De beste vier komen samen op een 

baan, nummers 5 t/m 8 komen samen op een baan, etc. De “hoogste” baan bevat dus de 

spelers met de hoogste ranking. 

 Prijzen voor de nummers 1-2-3 op de ranking.  

 Na 3 rondes pauze. 


