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nationale finales
Het houdt maar niet op met spelers, die zich weten te plaatsen voor neder-
landse Kampioenschappen. Hans Bernard (DVK ’73) plaatse zich in de spel-
soort driebanden groot 3e klas voor de nK. er wordt gespeeld in eibergen.
wim Kroon (de Tobbe) werd ongeslagen kampioen bij de gewestelijke finale
driebanden hoofdklasse. Het nationaal Kampioenschap wordt gespeeld in
roosendaal. Chantal Kortekaas (’t witte Paard) was als achtste geplaatst voor
de gewestelijke finale, maar werd wel kampioen en plaatste zich voor het nK,
dat wordt gehouden in Schiedam bij de Kleine Confiance. Kortom we zijn als
bestuur bijzonder trots op deze prestaties van onze leden. Zij zetten district
Vlietlanden goed op de kaart bij onze 100-jarige KnBB. alle drie heel veel suc-
ces toegewenst.

Competitie
De 2e helft van de competitie is al weer ruim op de helft. en in de meeste
klassen is het heel spannend, wie de uiteindelijke kampioen gaat worden.
Zelf maakte ik een competitiewedstrijd mee in Stars & Bars, waar ik me
afvroeg of het misschien verstandig is om een tijdklok in te gaan stellen, zoals
in de eredivisie driebanden geldt. wanneer je een competitiewedstrijd om
19.30 begint, en je bent de ander ochtend om 1.00 klaar. je bent om 1.30
thuis en om 5.15 gaat de wekker. Dan moet je ook wel houden van je sport!
Volgend seizoen is er sprake van dat we in ons district weer competitie drie-
banden in de a-klasse gaan spelen. Zijn er spelers, die interesse hebben om
driebanden groot te willen spelen en geen team hebben, neem dan contact op
met het bestuur. Dan kunnen we proberen je in een team te plaatsen.

De voorzitter
wim roseboom

3

VOOrwOOrD Van De VOOrZITTer



Vlietzicht
7e jaargang, #004 / Februari  2011

4

UITSLag  VOOrrOnDen BanDSTOTen 4e KLaS

naam Carb. Brt. Moy. rnr. Pnt. rnr. Tot.rnr. Bijz.

Chr. wensveen 240 112 2,143 12 DP
w. westhoff 229 146 1,568 10 DP

a. alleblas 240 163 1,4724 2,0 12 1,0 3,0 F.
r. Somai 225 156 1,4423 3,0 9 3,5 6,5 F.
a. v. wensveen 225 163 1,3804 5,0 8 7,0 12,0 F.
P. groeneveld 211 142 1,4859 1,0 6 12,0 13,0 F.
w. aarts 214 170 1,2588 7,0 8 7,0 14,0 F.
M. Voets 209 168 1,2440 8,0 8 7,0 15,0 F.
K. Vis 237 201 1,1791 13,0 10 2,0 15,0 F.
j. v/d Berg 237 191 1,2408 9,0 8 7,0 16,0 F.
C. van Bladel 216 176 1,2273 10,0 8 7,0 17,0 afgesch.
j. Mostert 211 182 1,1593 14,0 9 3,5 17,5 afgesch.
r. Ducaneaux 220 159 1,3836 4,0 4 17,0 21,0 1e r.F.
j. v't Leven 225 170 1,3235 6,0 4 17,0 23,0 afgesch.
r. van gils 194 161 1,2050 12,0 6 12,0 24,0 2e r.F.
j. Zwirs 215 190 1,1316 16,0 7 10,0 26,0
S. Verleg 204 168 1,2143 11,0 4 17,0 28,0
j. Voorn 215 187 1,1497 15,0 4 17,0 32,0
S. rombout 200 200 1,0000 21,0 6 12,0 33,0
j. Voerman 171 153 1,1176 17,0 4 17,0 34,0
g. de Bruijn 198 180 1,1000 18,0 4 17,0 35,0
r. wesseling 208 193 1,0777 19,0 4 17,0 36,0
r. Paauwe 197 189 1,0423 20,0 2 21,0 41,0

a. Hoogendoorn 192 193 0,9948 7 HD
H. Klaucke 185 189 0,9788 4 HD
w. de jong 189 198 0,9545 4 DD
a. Slippens 202 218 0,9266 6 DD
w. Helderman 167 201 0,8308 2 HD
F. Hitzert 154 199 0,7739 0 HD
r. Prins 146 199 0,7337 2 HD
j. Keijzer 165 229 0,7205 0 HD

]
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UITSLag  VOOrrOnDen BanDSTOTen 4e KLaS

w. Vogels t groene Hart had toch wat anders te doen
g. v/d Leeden Centrum west afgeschreven wegens curcus (hoop dat je 

wel slaagt)  
a. grootscholten De Vliethof moest afhaken wegens val (jammer andre je 

deed het zo goed.naam Carb. Brt. Moy.
rnr. Pnt. rnr. Tot.rnr. Bijz.

UITSLag FInaLe BanDSTOTen 4e KLaS

naam Vereniging Pnt Car Brt Moy P.moy HS

groeneveld Paul 11 277 186 1,489 1,73 9
aarts wim 10 259 164 1,579 2,35 11
alleblas aad 10 273 173 1,578 2,35 13
wensveen van Ton 9 260 192 1,354 1,66 13
Somai Mukesh 6 240 175 1,3714 2,22 12
Ducaneaux rob 4 245 176 1,392 1,53 12
Vis Karel 4 212 182 1,165 1,73 6
Berg v/d jan 2 206 190 1,084 1.53 9

1972 1438
eInDreSULTaaT

KaMPIOen: Paul groeneveld TOernOOIgeM: 1,371



j. Cornelissen 318 154 2,0649 1,0 10 2,5 3,5 F.
H. van der Hek 330 166 1,9880 4,0 11 1,0 5,0 F.
j. 't Hart 312 153 2,0392 2,0 8 6,5 8,5 F.
r. Molier 321 174 1,8448 5,0 9 4,5 9,5 F.
r.v/d Sar 309 185 1,6703 8,0 10 2,5 10,5 afgeschr.
P. Paauwe 306 152 2,0132 3,0 6 10,0 13,0 F.
Chr. wensveen 303 177 1,7119 7,0 7 8,0 15,0 F.
g. de jong 304 189 1,6085 11,0 9 4,5 15,5 F.
C. Voets 316 174 1,8161 6,0 6 10,0 16,0 afgeschr.
w. Ouwerkerk 307 189 1,6243 10,0 8 6,5 16,5 F.
a. v/d Caaij 313 191 1,6387 9,0 5 12,0 21,0 1e r.F.
P. Schippers 286 187 1,5294 14,0 6 10,0 24,0 2e r.F.
a. Schuller 274 177 1,5480 13,0 4 13,0 26,0
M. Sekreve 264 165 1,6000 12,0 2 15,0 27,0
L. Vis 288 190 1,5158 15,0 3 14,0 29,0

w. westhoff 279 194 1,4381 3 a 6021
r. van Dorp 265 194 1,3660 4 DD
M. gouw 261 195 1,3385 1 HD
g. van Schie 251 206 1,2184 2 HD

n. Bleekendaal D.V.K. 73 nico is herstellende gaat de goede kant op, 
we zien je weer gauw.

a. Bleekendaal D.O.C ook andre is herstellende, gaat ook de de goede kant op.
F. Hoefnagel De Vliethof wil zich alleen op driebanden toeleggen
a. nijman De Beurs had geloof ik geen tijd, maar wel op tijd
D. van Oosten t Smitje Dirk moest uitvallen wegens ziekte, 

Dirk van harte beterschap.
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UITSLag VOOrrOnDen BanDSTOTen 3e KLaS



naam Pnt Car Brt Moy P. Moy Hs 

Hart 't jan 10 351 131 2,679 4,58 14
Cornelissen jeffrey 10 342 152 2,250 3,23 24
Molier rené 10 363 172 2,110 3,92 18
Paauwe Piérre 6 313 149 2,101 2,39 12
jong gerrit 6 351 173 2,029 2,75 15
wensveen Chris 6 353 193 1,829 2,75 10
Hek van der Hans 4 308 171 1,801 2,20 11
Ouwerkerk wijnand 4 288 171 1,684 3,660 9

2669 1312

KaMPIOen: jan 't Hart D.V.O. '95
TOernOOIgeM: 2,034

7e jaargang, #004 / Februari 2011
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UITSLag FInaLe BanDSTOTen 3e KLaS

UITSLag geweST FInaLe BanDSTOTen 4e KLaS

eindstand gewestelijke finale Bandstoten 4e klasse

Pnt Carb. Brt. Moy Hoogste Part.
Serie Moy

w. aarts 12 269 204 1,31 12 1,73
P. groeneveld 8 248 157 1,57 15 2,66
C. de jonge 8 233 189 1,23 7 1,60
g. van Turenhout 7 239 185 1,29 12    2,00
P. van Barneveld 6 220 142 1,54 12 3.07
w. van Brouwershaven 6 201 185 1,08 10 1,90
j. ter reehorst 5 255 203 1,25 9 1,66
D. Kooistra 4 229 171 1,33 9 2,50

Tournooigemiddelde 1.31



BOnDSnr geB DaT naaM  DeeLneMer
pnt caramb brt alg. Moy per Moyh. serie

1 roseboom wim 8 524 96 5,458 6,47 26
2 Zweden Peter 8 541 109 4,963 6,87 52
3 Zoon Cor 8 471 107 4,402 5,50 36
4 Huis jan 4 418 128 3,266 4,07 27
5 jong gerrit 2 497 147 3,381 2,68 26
6 Buitenmededinging 0 292 129 2,264 0,00 15

2743 716

eInDreSULTaaT
KaMPIOen: wim roseboom De Beurs

TOernOOIgeM: 3,831
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UITSLag FInaLe LIBre 1e KLaS
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Pnt Carb. brt Moy. Hoogste P. Moy
serie

g. Hilbrink 12 409 188 2.17 11 3.00 Daarlerveen
r. Huyps 10 418 179 2.33 15 3.52 Bergen op Zoom
L. Borstel 8 370 209 1.77 11 2.06 Duiven
r. Spoor 8 356 236 1.50 13 1.76 ankeveen
M. Hengeveld 6 373 197 1.89 12 2.30 westervoort
j. Zwirs 6 365 211 1.72 11 2.50 Kwintsheul
S. Kouwenberg 6 344 210 1.63 15 2.14 Barsingerhorn
B. Frijns 0 307 222 1.38 8 0.00 eijsden

Tournooigemiddelde  1.78 
Persoonlijke Kampioenschappen - Seizoen 2010/2011
Bandstoten 5e Klasse (0.25 - 1.00)
aantal te maken caramboles: 30  
regionale Finale

UITSLag naTIOnaLe FInaLe LIBre 4e KLaS

Ook voor tussen-

standen van de com-

petities kijkt U op

onze website:

www.knbb-vlietlanden.nl

je wordt er wijzer van !
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UITSLag geweST BanDSTOTen 5e KLaS

VerSLag FInaLe LIBre 1e KLaS
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28 t/m 30 januari in Vlaardingen

naam District Prt Pnt Car Brt Moy HS P. Moy 
C. Kortekaas Vlietlanden 6 10 161 155 1.03 6   1.57 
C. Hordijk Dordrecht 6 6 149 141 1.05 10 1.36 
e. van Tol V- en rijnstr 6 6 158 150 1.05 8   2.14 
r. Stubbe Mid-Holland 6 6 144 151 0.95 6   1.42 
C. Souge rotterdam 6 6 166 181 0.91 7   1.25 
g. Versluis Mid-Holland 6 4 162 145 1.11 7   1.57 
j. v/d Maarel Vlietlanden 6 4 130 163 0.79 6   1.00 

Tournooigemiddelde: 0.98

na het niet doorgaan van de finale in december is er dan toch een finale gespeeld
op 11 en 14 januari. 
nadat de wedstrijdleider de 1e ronde had ingedeeld (er was namelijk een afmelding
van P. Paauwe) konden we van start. 
Maar wat bleek: dhr. nowee van het ’t groene Hart was zonder afmelding wegge-
gaan en zaten we weer met een probleem. 
gelukkig was er iemand in de zaal die wel mee wilde spelen, dat was Chris goes.
De afspraak was om niet te roken en dat ging ook gebeuren. nadat alle asbakken
waren verdwenen konden we dan eindelijk van start. 
na de eerste ronde waren de oude 1e klassers veruit het beste, te weten wim rose-
boom, Cor Zoon en Peet van Zweden met moyenne's van dik boven de vijf. 
Om niet te ver uit te lopen gingen we snel door met de tweede ronde. Deze liet
ongeveer hetzelfde beeld zien en de stand veranderde dan ook niet.

na enig geharrewar van wel of niet spelen zijn we toch begonnen aan de derde
ronde. Voor de een pakte dit goed uit maar voor anderen weer niet. 
Peet van Zweden stond ver achter bij Cor Zoon (101-49) maar met een fabelachtige
serie van 52 was de stand weer gelijk. 
als die ene trekbal van Peet erop was gegaan was het afgelopen geweest maar Cor
profiteerde ervan en won.

]
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VerSLag FInaLe LIBre 1e KLaS

Dus hadden we na drie ronden twee koplopers: wim roseboom (5,89) en Cor
Zoon (5,23). Peet van Zweden volgde met 4 punten en een moyenne van 4,86.

Vrijdag de veertiende lekker vroeg starten maar wat bleek: Chris goes had zich
afgemeld (ziek). Hoe raar kan een finale lopen voor een wedstrijdleider? 
weer een andere indeling of was er weer iemand in de zaal die kon invallen? en
ja hoor, onze districtsafgevaardigde was bereid om Chris zijn plaats in te nemen
en nadat iedereen het hiermee eens was zijn we direct gestart met de vierde
ronde.

Deze ging tussen Peet en wim. Verloor Peet dan zou hij uitgeschakeld zijn voor
het kampioenschap. Maar dat gebeurde niet. Peet won afgetekend. 
Cor had weinig moeite met willem westhoff die was ingevallen voor Chris. en dus
was Cor Zoon alleen koploper met 8 punten.
De finaleronde bracht een hoop spanning bij Cor. Hij verloor kansloos van wim
roseboom. Peet won zijn partij ook dus hadden we drie spelers met 8 punten. 
Daar Peet zijn partij te lang duurde werd hij tweede.

willem westhoff, onze wedstrijdleider PK, nam het woord en deed de huldiging van
de kampioen wim roseboom en nodigde hem en Peet van Zweden uit voor de
regiofinale. 
Deze stemden hierin toe en Cor werd gevraagd om hiervoor reserve te zijn. Daar-
na nam de wedstrijdleider van Centrum west het woord en deed de rest van de pri-
jsuitreiking en na dankzegging van allen die hadden bijgedragen aan deze finale
zoals arbiters, schrijvers en andere vrijwilligers sloot willem op zijn welbekende
manier de finale.

gerard v/d Leede
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UITSLag geweSTeLIjKe FInaLe LIBre 2e KLaS

UITSLag VOOrrOnDen DrIeBanD 4e KLaSSe

regionale Finale
14 t/m 16 januari in Lekkerkerk

naam District Prt Pnt Car Brt Moy HS P. Moy 
M. Drost Midden-Holland 7 12 601 149 4.03 21 5.62 
M. Ip-Vai Ching rotterdam 7 10 546 151 3.61 22 7.50 
P. Schippers Vlietlanden 7 9 575 159 3.61 29 4.09 
j. 't Hart Vlietlanden 7 8 547 173 3.16 32 3.91 
H. Brand Den Haag 7 6 537 178 3.01 30 7.50 
r. de Heer Dordrecht 7 4 532 172 3.09 21 5.62 
P. Lips-Versluis Veen- en rijnstr7 4 547 191 2.86 19 2.90 
P. v/d Vegt Midden-Holland 7 3 487 187 2.60 29 3.46 

Tournooigemiddelde: 3.21

naam Carb. Brt. Moy. rnr. Pnt. rnr. Tot.rnr. Bijz.

C. Stout 83 219 0,37900 10 DP
Ch. Kortekaas 80 249 0,32129 8 DP

O. v/d Ster 83 278 0,298561,0 9 2,0 3,0 F.
j. v/d Cijs 85 296 0,287162,0 8 3,0 5,0 F.
e. Daniéls 85 335 0,253734,0 10 1,0 5,0 F.
j. Keijzer 80 288 0,277783,0 6 5,0 8,0 F.
a. v/d Meijde 79 328 0,240855,0 6 5,0 10,0 F.
F. Hitzert 69 317 0,217676,0 6 5,0 11,0 F.
P. Klos 70 338 0,207107,0 3 8,0 15,0 1e r.F.
w. Helderman 62 342 0,181298,0 4 7,0 15,0 afgeschr
j. Hanjoel 61 338 0,180479,0 2 9,0 18,0
S. wijnmalen 49 298 0,1644310,0 0 10,0 20,0

j. van Marion D.V.O. '95 correct afgeschreven



Finale bandstoten 4e klasse  07-08-09 januari Organisatie De Vliethof

Vrijdag 1e ronde:
wim aarts speelde een degelijke partij tegen clubgenoot Mukesh 40 – 32 in 25 brt
Ook 25 brt had Paul groeneveld nodig tegen een tegenvallende jan v/d Berg 40- 22
rob Ducaneaux deed hier niet voor onder en versloeg Ton van wensveen in 26 brt
40 – 31
aad alleblas ex 3e klasser liet zien dat hij daar weer naar terug wil 21 brt 40 – 31
tegen clubgenoot Karel Vis met een mooie serie van 13.

2e ronde:
wim aarts speelde niet tegen, maar met Karel Vis en won nu in 27 brt 40 – 18 
aad alleblas had nu knap tegenstand van jan v/d Berg en won nu nipt in 26 brt 40
– 38
Mukesh Somai pakte zijn eerste overwinning ten koste van rob Ducaneaux 27 brt
40 – 34
In de langste partij van deze avond verspeelde Paul groeneveld zijn eerste punt of
anders gezegd,Ton van wensveen had zijn eerste punt te pakken.
Koplopers van de eerste avond zijn aad alleblas en wim aarts en als goede derde
Paul groeneveld op een schamel puntje.

Zaterdag 3e ronde:
aad alleblas en wim aarts wilden niet voor elkaar onder doen en zegevierden bei-
den in slechts 17 brt. aad tegen Ton van wensveen 40 – 29 voorwaar niet slecht
van Ton, en wim van jan v/d Berg liet zodoende jan op de hatelijke nul staan 40–21
Karel Vis pakte knap zijn eerste 2 punten rob Ducaneaux is het slachtoffer 40 – 34
in 23 brt
Paul groeneveld verdedigde op dat moment zijn derde plaats knap 40 – 24 ook in
23 brt en liet zodoende Mukesh Somai ontluisterd achter.

4e ronde:
De ronde van de verrassingen: Ton van wensveen pakte zijn eerste overwinning ten
koste van wim aarts 40 – 31 en wederom een korte partij 24 brt.
aad alleblas wil schijnbaar niet als enige op kop komen en laat de punten aan
Mukesh Somai 36 – 40 in 29 brt.
rob Ducaneaux pakt zijn 2e overwinning en dit tegen jan v/d Berg die heel erg 

7e jaargang, #004 / Februari 2011
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VerSLag FInaLe BanDSTOTen  4e KLaSSe
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tegen zichzelf aan het spelen is, geen moment in zijn spel kan komen en het echt
wel kan, helaas, 40 – 21 in brt 27.
Paul groeneveld doet wat hij moet doen om als enige de koppositie voor zich op te
eisen en rijgt Karel Vis aan zijn zegekar 40 – 26 in 26 brt.

5e ronde:
eindelijk: de eerste punten zijn binnen voor jan v/d Berg, de dupe hiervan is
Mukesh Somai, 40 – 31 in 26 brt 
Ton van wensveen pakt de winst, nu tegen Karel vis die hierdoor lantaarndrager
wordt: 40 -31 in 31 brt.
Spelers 2 en 3 in deze ronde tegen elkaar, aad alleblas is de nederlaag uit de 4e
ronde niet te boven verliest nipt van wim aarts 23 brt 37–40, voordeel wim.
Paul groeneveld – rob Ducaneaux goede spannende partij die in het voordeel van
Paul uitpakt 23 brt stand 40 – 38 zodoende behoud Paul de eerste plaats.
Trotse koploper na 2 dagen: Paul groeneveld 9 punten goede 2e w. aarts 8 punten
derde aad alleblas 6 punten maar met het hoogste moyenne, dat belooft nog wat
voor morgen.

Zondag 6e ronde:
Onderaan wisselde Karel Vis stuivertje en drukte jan v/d Berg naar de laatste plaats
had hier 36 brt voor nodig 40 – 28, nee dit is niet het weekend van jan.
Ton van wensveen speelde zich degelijk definitief naar de vierde plek door Mukesh
te verslaan in 27brt 40 – 33.
rob Ducaneaux kon wim aarts niet afhouden en verloor kansloos, hierdoor bleef
wim in de race voor een plek in de gewestelijke finale,27 – 40 in slechts 24 brt.
Koploper Paul groeneveld – aad alleblas spannend tot het einde die door een goede
eindsprind gewonnen werd door aad alleblas 37 – 40 in 31 brt. Stand aan kop nu
wim 10 punten en het beste moy 2e Paul 9 punten en 3e aad 8 punten en een pro-
motiemoyenne, beloofd een spannende laatste ronde te worden.

7e ronde:
Ton van wensveen is 4e en blijft 4e, verslaat jan v/d Berg in 33 brt 40 -36. 
Ton kan terug kijken op een redelijk tournooi 9 punten, hoogste serie van Ton van
13, eind moyenne 1.35
Voor jan is het een teleurstellend tournooi geworden, laatste plaats, moy 1,08 een
hoogste serie van 9, jan volgend jaar beter, je moet maar denken: ik heb wel de
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finale bereikt.
Mukesh speelde zijn beste partij in deze ronde, het slachtoffer was Karel Vis, in 18
brt was het gepiept 40 – 26 Mukesh eindigde zodoende op plek 5 voor Karel was
plek 7.
aad alleblas – rob Ducaneaux: 
aad had het niet meer in de hand en ging er vol voor, verslaat rob in 26 brt 40 –
32 hierdoor eindig rob op de 6e plek ,4 punten moy 1,39
nu de top favorieten, wim aarts had aan 1 puntje genoeg, helaas voor hem had
Paul groeneveld  de beste zenuwen, bekroonde zich zelf als de nieuwe kampioen
40 – 28 in 24 brt, en nu gaan rekenen….. wie mag er met Paul mee naar Stolwijk
voor het gewestelijk kampioenschap, is het aad of toch wim??? met minimaal ver-
schil wordt het wim 1,579 tegen 1,578 
wij wensen vanaf hier Paul en wim veel succes in het vervolg in stolwijk Café de
jantjes
Kampioen Paul groeneveld 11 punten moy 1.48
2e wim aarts 10 punten moy 1,579 gepromoveerd naar de 3e klasse
3e aad alleblas 10 punten moy 1,578 ook aad is gepromoveerd naar de 3e klasse 

Organisatie de Vliethof   
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VerSLag FInaLe BanDSTOTen  4e KLaSSe

UITSLag VOOrrOnDen BanDSTOTen  2e KLaSSe
Uitslag Districtsvoorwedstrijden Bandstoten 2e Klasse 2010-2011

naam Carb. Brt. Moy. rnr. Pnt. rnr. Tot.rnr. Bijz.

M. nijman 430 162 2,6543 1,0 8 2,0 3,0 F.
n. van roon 450 195 2,3077 2,0 12 1,0 3,0 F.

P. van Zweden 421 184 2,2880 8 F.
w. Kroon 369 162 2,2778 6 F.
w. roseboom 400 185 2,1622 6 F.
n. Veldhuijzen 
van Zanten 407 191 2,1309 4 afgeschr.
V. nguyen 387 188 2,0585 4 F.
P. jansen 304 192 1,5833 4 1e r.F.

D. Dijksman 361 197 1,8325 2 DD



Het bestuur van de KnBB-vereniging Carambole heeft besloten de Landscompetitie
met ingang van het seizoen 2011/2012 te herzien. Één en ander conform het voors-
tel dat vanuit de vergadering van 6 november is ingediend. Met dit schrijven willen
wij  de districten en gewesten tot in detail informeren over deze nieuwe opzet.
redactie: hieronder de mijns inziens voor ons district belangrijkste infor-

matie. De volledige tekst staat op de website

a-klasse Driebanden groot
In de a-klasse vindt alleen een verandering plaats in de intervaltabel. Op grond van
de berekeningen van Frans van Hoeve zijn de te maken aantallen iets aangepast en
is de intervaltabel doorgetrokken tot 2.000 gemiddeld. Dit laatste heeft o.a. te
maken met de ontwikkeling van het driebanden in het algemeen en het feit dat wij
gesignaleerd hebben dat meer een meer spelers boven de 1.000 moyenne deelne-
men aan de a-klasse.

B1/B2 klasse Driebanden Klein
Ook in deze klassen zijn aanpassingen gedaan in de intervaltabellen. naast dezelfde
aanpassingen die in de a-klasse zijn toegepast zijn ook tot een moyenne van 1.000
de kleinere intervallen, zoals we die een jaar of 10 geleden kenden, op veler ver-
zoek weer toegepast.

De grenzen van deze klassen (B2 0.200 tot 0.550 / B1 0.450 tot onbepaald) zijn
gehandhaafd. Voor de B2 geldt nog steeds dat er één speler van boven de 0.550
moyenne mag worden opgesteld per wedstrijd. Voor de B1 geldt dat meer dan één
speler onder de 0.450 moyenne mag worden opgesteld. Uiteraard geldt voor deze
spelers wel de ondergrens van 25 caramboles.

C3 Libre
De klassengrens van deze klasse loopt van 0.25 tot 2.00. Voor dispensatiespelers in
deze klasse geldt een moyennegrens van 2.00 tot 3.00. Per wedstrijd mag slechts
één dispensatiespeler opgesteld worden.

nu is het zo dat als een speler met een aanvangsmoyenne dat tussen de klassen-
grenzen ligt gedurende het seizoen verhoogd wordt naar een moyenne dat boven
de bovengrens ligt deze speler voor de rest van het seizoen niet als dispensatie spel-
er gezien wordt. Deze regel blijft onveranderd.
Voor spelers die gedurende het seizoen verhoogd worden geldt (uiteraard) dat zij
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het nieuw te maken aantal caramboles moeten maken. Omdat het voor kan komen
dat spelers gedurende het seizoen boven de 3.00 gemiddeld uitkomen is de inter-
valtabel van de C3 doorgetrokken tot 4.00 moyenne met de aan die intervallen
gekoppelde caramboles. 

wordt een speler gedurende het seizoen verhoogd tot boven de 4.00 moyenne
dan is hij daardoor vanaf dat moment uitgesloten van verdere deelname.

C2 Libre
Hetgeen beschreven is hierboven bij de C3 is identiek van toepassing op de C2
met dien verstande dat:
de klassengrens van deze klasse is 1.50 tot 4.00 moyenne;
dispensatiespelers mogen worden ingeschreven met een moyenne tussen de 4.00
en 7.00 (waarvan er per wedstrijd één mag worden opgesteld);
- spelers die gedurende het seizoen herzien worden en daarbij boven de 10.00
moyenne uitkomen uitgesloten worden van verdere deelname.

net als in de B1 is er geen beperking meer aan het aantal spelers dat met een
gemiddelde onder de ondergrens van de klasse wordt opgesteld. wel dient het
minimum aantal te maken caramboles van 50 te worden gemaakt.

7e jaargang, #004 / Februari 2011
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Intervaltabel C3

 

Beurtenverloop buiten klasse  1 brt/30 car
Beurtenverloop binnen klasse  1 brt/20 car
Bovengrens  2,00   1 speler tot 3,00
Ondergrens  0,00    

VAN  TOT CAR. INT. GEM.
BRT.MOYENNE   

C3

  

 3,80
-

4,00 150  39
0,20 3,60

-
3,80 135 15 37

0,20 3,40
-

3,60 120 15 35
0,20 3,20

-
3,40 110 10 34

0,20 3,00
-

3,20 105 5 34
0,20 2,80

-
3,00 100 5 35

0,20 2,60
-

2,80 95 5 36
0,20 2,40

-
2,60 90 5 36

0,20 2,20
-

2,40 85 5 37
0,20 2,00

-
2,20 80 5 39

0,10 1,90
-

2,00 75 5 39
0,10 1,80

-
1,90 70 5 38

0,10 1,70
-

1,80 65 5 38
0,10 1,60

-
1,70 60 5 37

0,10 1,50
-

1,60 55 5 36
0,10 1,40

-
1,50 50 5 35

0,10 1,30
-

1,40 47 3 35
0,10 1,20

-
1,30 44 3 36

0,10 1,10
-

1,20 41 3 36
0,10 1,00

-
1,10 38 3 37

0,10 0,90
-

1,00 35 3 37
0,10 0,80

-
0,90 32 3 38

0,05 0,75
-

0,80 30 2 39
0,05 0,70

-
0,75 28 2 39

0,05 0,65
-

0,70 26 2 39
0,05 0,60

-
0,65 24 2 39

0,05 0,55
-

0,60 22 2 39
0,05 0,50

-
0,55 20 2 39

0,05 0,45
-

0,50 19 1 40
0,05 0,40

-
0,45 18 1 43

0,05 0,35
-

0,40 17 1 46
0,05 0,30

-
0,35 16 1 50

0,05 0,25
-

0,30 15 1 55
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