13e BOCCIA Memorial Coen de Lange 2019
zondag 13 januari 2019 Beneden-Leeuwen
wedstrijdspelers

poule A
Judith Bulthuis
Thomas Mirck *
Chantal van Engelen
Mario Hillebrandt
Naomi Scholten

poule B
Inge van Teeffelen
Grace Ramakers
Jolanda van Tillo
Barend Drost
Suha Aydin *

poule C
Bernd Meints
Dennis de Haan
Renata Sparacino
Joep van der Wiel
Pieter Verlinden *

poule D
Renso Heutink
Jo van Poëpele
Stan Meinema *
Patrick van Klink
Francis Rombouts

poule M
Jochem Blaauwhof
Marcel de Wacht
Offek van Kessel
Els Hoedemakers

poule N
Eveline van der Ven
Tiny Baetsen
Nick Segers
Hélène Kloosterman

poule E
Stefan Roembeek
Bart van der Veen
Henk Fleuren
Stephen Van Camp
Nick Peeters

recreanten gevorderden

poule F
Erik van der Eijk
Tiny van der Pluijm
Bram van Laar *
Gonnie Passage
Riny Nederveen

poule G
Rob van der Eijk *
Sander Zondag
Bert Meeus
Will Hoogesteger
Margreet Bos

recreanten beginners

poule K
Arman Poorgharib
Carla van Leeuwen
Ingrid de Wacht
Ruben Jansen *

poule L
Myrthe ter Maten *
Sanne Diels
Benjamin Jansen
Dirk Cluckers

Speelwijze voor alle poules

Eerstgenoemde speler op het wedstrijdformulier speelt met de kleur ROOD. Elke wedstrijd in de
voorronde duurt 4 ends; bij gelijke eindstand wordt er geen tie-break gespeeld.
Gootspelers * spelen 3 ends met tijdwaarneming, bij gelijke eindstand geen tie-break.
In het derde end wordt de jack op het kruis gelegd en de speler met BLAUW heeft de keuze of hij/zij
of de tegenstander als eerste de bal werpt.
Puntentelling: 2 punten bij gewonnen wedstrijd, 1 punt bij een gelijkspel.
Plaatsingswedstrijden:

Wedstrijdspelers: de poulewinnaar en de beste 3 tweeden van 5 poules A t/m E.
Poulewinnaar met de meeste wedstrijdpunten en hoogste doelsaldo speelt tegen
poulewinnaar met de minste wedstrijdpunten en laagste doelsaldo.
Tweede winnaar speelt tegen derde tweede, derde winnaar speelt tegen tweede tweede en vierde
winnaar speelt tegen eerste tweede, behalve wanneer de spelers in de voorronde tegen elkaar
gespeeld hebben.
Bij de recreanten beg (poule K t/m poule N) gaat de winnaar en de tweede van elke poule naar de
kwartfinale en recreanten (poule F - G) naar halve finale.
De wedstrijdduur is 3 ends, bij wedstrijden met een gootspeler slechts 2 ends.
Bij gelijke eindstand wordt er wel een tie-break gespeeld.
Inschrijfgeld: € 5,00 per deelnemer.
Vandaag is er geen callroom; deelnemers zorgen ervoor, dat zij 5 minuten vóór aanvang van de
wedstrijd bij de velden zijn.
In de sportzaal vindt u veld 1 t/m veld 7 en in de toneelzaal veld 8 t/m veld 10.
Wedstrijden in de halve finale en finale en de wedstrijden voor plaats 3 en 4
worden alle in de sportzaal gespeeld, aanvang halve finale: 16.40 uur.
Prijsuitreiking is ca. 17.55 uur.
Voor elke categorie zijn er bekers, winnaar bij de wedstrijdspelers en recreanten
gevorderden ontvangen de wisselbokaal Memorial Coen de Lange.
Let op: voor de groepsfoto in de sportzaal graag om 12.45 uur melden in de sportzaal.

