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Poule A  Poule B  Poule C 

Nr. Speler Car. (70%)  Nr. Speler Car. (70%)  Nr. Speler Car. (70%) 

1 Christ. te Beest 180 (126)  9 Eddy Jansen 180 (126)  16 Ronnie Geven 110 (77) 

2 Wilfried Ebbers 90 (63)  10 Frans Rengelink 75 (53)  17 Olaf ter Horst 60 (42) 

4 Bert Veldhuis 51 (36)  11 Ferdinand Jansen 55 (39)  18 Henk Rougoor 53 (38) 

5 Rudi Lieftink 47 (33)  12 Han Rutgers  51 (36)  19 Gerrit Heinen 39 (28) 

7 Henk Beeks 37 (26)  13 Wim Plucker 39 (28)  20 Henk Kwerreveld 37 (26) 

8 Ben Icking 33 (24)  14 Cor Zorn 35 (25)  21 Albert Nijman 35 (25) 

    15 Ed Abbing 35 (25)  22 Fred Schutten 29 (21) 

 

Aanvankelijk geplande spelers 3 - Gert-Jan Frericks en 6 – Eduard Schreur ontbreken in poule A na 

afmelding, en (reeds gespeelde) wedstrijden van deze spelers vervallen. 

 

De 20 deelnemers spelen de voorronden verdeeld over 3 poules waarin iedereen per poule 1x tegen elkaar 

speelt. De deelnemers van poule A spelen dus ieder 5 partijen en de spelers van poule B en C 6 partijen. 

Voor de halve finales plaatsen zich de nr’s 1 en 2 van iedere poule naar punten en de 2 beste nr’s 3 naar %  

 

Partijen worden alleen dan gespeeld op 70% (afgerond naar boven) indien minimaal 1 der beide spelers 100 

caramboles of meer dient te maken. Indien alle deelnemers per speelavond het hier over eens zijn, mag in 

overleg ook op 100% worden gespeeld. Uiteindelijke finale en 3e/4e plaats worden altijd op 100% gespeeld. 

 

Er wordt gewerkt met het bekende 10 punten systeem op basis van het oude moyenne waarmee u binnen uw 

klasse heeft gespeeld. Het aantal te maken caramboles kan daardoor afwijken van uw competitie aantal. 

 

Halve finales te spelen over 2 avonden in week 26 in 2 poules van 4, waarbij u de ene avond 1 en de andere 

avond 2 wedstrijden speelt. Finale en 3e/4e plaats wordt vooralsnog gespeeld op vrijdagavond 1 juli. 

 

Titelverdediger 2019: Henk Rougoor 

  

Wedstrijd:  Cfm. speelschema afwerken en eventueel verzetten aub in dezelfde week. 

Aanvangstijden poulewedstrijden en halve finales 19.00 uur ! 

Aanvangstijdstip finale en 3e/4e plaats nader te bepalen. 

Kom aub op tijd, een ander telt en schrijft ook voor u ! 

Wedstrijd verplaatsen:  In onderling overleg èn met beheerder Joop Peppelman  

Locatie:    Sportcafé de Peppel – Dinxperlo (tel. 0315-654469) 

 

Na het spelen van iedere wedstrijd graag de tellijsten (volledig ingevuld) aan de wasknijper hangen.  

 

Iedere vrijdag wordt op het publicatiebord een meest actuele stand gehangen. 

 

Tevens kunt u actuele gegevens volgen op www.bvonshuis.nl 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Christiaan te Beest 

Tel: 06 – 54 73 08 14  

c.tebeest@bvonshuis.nl 

mailto:c.tebeest@bvonshuis.nl

