
Teamsamenstelling 
 
Bij de inschrijving van de teams moet er opgegeven worden wie de spelers 
zijn en wie de reserves. Meestal worden er 8 spelers opgegeven, 3 of 4 
spelers en aangevuld met reserves. Ik speel in de C2 en beperk mij 
daartoe, heb geen zin om alle poules en opstellingen na te kijken. 
 
In deze klasse spelen 2 teams van Leusden mee, op zich geen enkel 
bezwaar. 
In het bewaarnummer is Leusden 5 met 5 spelers opgesteld en 3 reserves. 
Deze 5 spelen inderdaad (8 tot 12 partijen per speler) allemaal. 
 
Het andere team Leusden 6 heeft 3 spelers opgesteld en 5 reserves. 
Van de 3 spelers spelen er 2 (13 en 16 partijen) de andere opgestelde 
speler heeft 1 partij gespeeld. 
De overige partijen worden gespeeld door dezelfde spelers (3) uit Leusden 
5 (3 tot 7 partijen)  
 
Dit lijkt mij geen goede ontwikkeling. 
 
VOORSTEL 1 
Bij opgave van de competitie 3 of 4 spelers met moyenne in de klasse. 
Aangevuld met 4 of 5 reserves, met moyennes te hoog, te laag of passend 
in de klasse. 
Het team dat uiteindelijk een wedstrijd gaat spelen kan/moet bestaan uit: 
- 3 spelers met een moyenne van de klasse; 

OF 
- 1 speler met een moyenne van de klasse 
- 1 speler met een te hoog moyenne (dispensatie) 
- 1 speler met een te laag moyenne (dispensatie) 

OF 
- 2 spelers met een moyenne van de klasse 
- 1 speler met een te hoog moyenne (dispensatie) 

OF 
- 2 spelers met een moyenne van de klasse 
- 1 speler met een te laag moyenne (dispensatie) 
 
VOORSTEL 2 
Verder pleit ik voor maximaal 4 inval partijen van een reservespeler per 
hele competitie. 
 
De wedstrijdleider TC kan hier uiteraard om gegronde redenen van 
afwijken. 
 
 
 



 
 

Berekening eindstand voorwedstrijden en finales 
 
Huidige berekening: 
De eindstand bepalen bij PK’s, vw en fin, wordt nu gedaan door: 
Plaatscijfer matchpunten plus plaatscijfer % caramboles is totaal 
eindstand 
 
Een waardering voor het moyenne blijft buiten beschouwing. 
De puntenspelers worden m.i. bevoordeeld, de spelers die mooi willen 
spelen worden benadeeld. 
 
Waarom niet terug naar zoals het was? 
 
VOORSTEL 3 
 
Plaatscijfer voor de eindstand is: 
 
Plaatscijfer matchpunten plus plaatscijfer % moyenne 
 
 


