
Rechtshandige speler Temperatuur 15 tot 20 graden Afdeling 1

baan 

1. Rechte baan Speelwijze: op 3 uur leggen dan rechterband bij 6e schroef aanspelen
Balsoort: Funn for kids rood/bruin, Remo Zaug. 

2.   Stenen Speelwijze: op 11 uur leggen recht weg spelen. Tempo belangrijk
Balsoort: Deutschman 085, Gebi 62 

3.   Konijnen hol Speelwijze: 12 uur iets op denken rustig inspelen
Balsoort: 3D 873 groot, Piepen groot, Hippo green groot

4.   Kasteel Speelwijze: op 9 uur leggen iets opspelen 
Balsoort: 3D geldrop, Reisinger Classic 4 

5.   Wielerbaan Speelwijze: op 3 uur leggen dan linkerbuis bij 2e schroef aanspelen
Balsoort: Deutschmann Bell Ami ruw, Walter Elrbruch 2011 ruw

6.   Schans Speelwijze: op 2 uur leggen dan via linkerbuis bij 2e bout aanspelen.
Balsoort: match 6, 3D mees bouwman ruw

7.   Long shot Speelwijze: Op een klein dopje leggen dan rechts naast het hole inspelen.
Balsoort: snelle bal, klikker of iets dergelijks 

8.   Pudding Speelwijze: op 3 uur leggen links van het midden inspelen.
Balsoort: nifo 2, blauwe funn for kids, 3D 263

9.   Open elleboog Speelwijze: op 9 uur leggen dan halverwege balk spelen moet mooi rond
Balsoort: Schwark, Irene Pitton warm.

10. 3 Heuvels Speelwijze: op 3 uur leggen dan net na bout op de linker heuvel 
spelen
Balsoort: gebi 25 of hoger

11. Banaan Speelwijze: op 9 uur leggen op spelen.
Balsoort: dooie bal naar keuze

12. Balk Speelwijze A: op 3 uur leggen dan naar binnen spelen op de rechterbuis.
Balsoort: hocheteller killer blauw, classic 3-4
Speelwijze B: op 3 uur leggen dan naar binnen spelen op de rechterbuis 

 maakt dan oversteek naar linker buis. Kan zowel rechts als links langs moet 
 wel tempo tot pot hebben.

Balsoort: Gebi 48 of Gebi 56. 
13. Schommel Speelwijze: 12 uur iets opspelen tempo belangrijk

Balsoort: Gebi 56, Deutschmann 085
14. Zig zag Speelwijze: op 2 uur leggen dan bij 4e bout linkerbuis spelen.

Balsoort: Walter Elrbruch 2011 gelakt, sv 27 
15. Kippenren Speelwijze: op half 1 leggen dan recht uit spelen. tempo belangrijk

Balsoort: Funn for kids bruin, Remo Zaug 
16. Elleboog Speelwijze:  op half 12 leggen midden in pijp spelen.

Balsoort: 3D 584, world games kan ook met een hele snelle bal deze 
voorzicht er door heen spelen

17. Versmalling Speelwijze: op half 2 neer leggen en dan midden door de versmalling 
spelen
Balsoort: Deutschman 084, Funn for kids rood, Remo Zaug

18. Oploop Speelwijze A: op half 11 leggen dan net voor 2e bout op linkerbuis spelen.
Balsoort: mini, canegrate.
Speelwijze B: op 11:30 neer leggen dan rechtuit spelen.
Balsoort: harde snelle bal, mg21. 1
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