
Baanbeschrijving  Ridderkerk  kort 

 

1  Piramides          Van boven  heel rustig op 2
de

 piramide   3D Henk Gorris, 3D Norbert Weiss  of iets 

hardere ballen, kan eventueel van terug als bal binnendoor gaat 

2 Salto                    4
de

 of 5
de

 gaatje van boven. Rustig iets rechts van het midden inspelen. Pakt of iets 

de pot of rechts langs. 3D Karin Wicklund, 3D Roel Groenhuijsen, Nifo 2 

3 Strippen              Vanuit het midden recht. Rechtstreeks of rechts langs. 3D 443, 3D Wicky family 

4 Plankje                Midden recht tot  iets op. Niet te hard slaan. Standaard bal 

5 Stompe kegels  Van onderaf over 1 band, moet rechts langs. Temposlag. Grenchen 4, 6, 8                                                                

3D Uppsala 2007            

6 Dubbele heuvel  Vanuit het midden of iets daar onder, iets op tot rec ht. Liefst op de pot, kan ook 

rechts en links. Reisinger SEM 2002 of andere zachte (!!!) volledig dode bal 

7 Slak                       Stevig slaan, iets te zacht en bal raakt pot. Bal zoeken die niet binnendoor komt,  

3D BGC Score warm, Nifo 2  

8 Heuvel                  Vanuit het midden iets op, standaard bal 

9 Venster                 Wisselvallig, daarom lastig. Vanuit het midden iets op, tempo gevoelig. 

vertrouwensbal. Kan ook van boven met trage bal, hard, links langs. 3D Carl-Johan Ryner  

10 Tunnel                Vanuit het midden iets links denken, rustig. Vertrouwensbal. Putten (iets) op 

rechts houden 

11 Net                      Moet (erg) hard, voor veel mensen lastig.  

12 Diabolo               Midden recht tot iets op. Harde bal geeft risico op terug lopen als hij niet recht 

geslagen is. 

13 Hoek                    Klikker, 99% 1 

14 Zigzag                   Waarschijnlijk moeilijkste baan om te maken. 3D 836 ruw, zelf plek van 

neerleggen en aanspeelpunt zoeken. Bal moet na de opening lange band, lange band, korte band en 

vallen, of rechtstreeks.  

15 Pijp                      Vanuit midden of 1 gaatje eronder, (iets) op slaan. Snelle koker bal die over de pot 

springt. Baan heeft ook rolkansen. 

16 Brug                      Van onder, linksom. Trage bal spelen, bal moet rechts langs en dan bij voorkeur  

de band niet meer raken, draait dan om en valt. 3D 143, 3D152, 3D 163     

17 Passage.               Lastig. Vanuit het midden iets op. Moet rechts langs.  3D Henk Gorris of iets 

dergelijks. 

18 Labyrint                Kan zowel rechtstreeks als over de band                                                        


