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District Noord-Holland Midden, onderdeel van de K.N.B.B. vereniging Carambole.  

Voorstel nieuwe aantallen caramboles behorende bij de nieuwe klasse grenzen: 

Versie: 19-4-2019 

 

 
Klasse 

Klasse 
grenzen 

Voorstel 
KNBB 

Voorstel NHM 

Libre:  4e klasse 0,00 – 1,40 20 - 41 Conform KNBB 

 3e klasse 1,40 – 2,40 43 - 60 60 vast 

 2e klasse 2,40 – 4,00 65 - 90 90  vast 

 1e klasse 4,00 – 7,00 100 - 150 120 vast 

      

 damesklasse 0,00 – 5,00 20 - 110 Conform KNBB 

      

Bandstoten: 3e klasse 0,00 – 1,00 15 - 30 30 vast  

 2e klasse 1,00 – 1,50 33 - 45 45 vast  

 1e klasse 1,50 – 2,50 48 -  60 55 vast  

      

Driebanden: 3e klasse 0,000 – 0,360 15 - 18 18 vast * 

 2e klasse 0,360 – 0,520 19 - 25 25 vast * 

 1e klasse 0,520 – 0,760 27 - 37 32 vast * 

      

Driebanden groot: 1e klasse 0 – 0,440 15 - 21 20 vast * 

      

Semi imperatieve  
klassen 

Libre hoofdklasse 7,00 – 11,00 160 

Conform KNBB Bandstoten hoofdklasse 2,50 – 4,00 65 - 90 

Driebanden hoofdklasse 0,760 – 1,100 39 - 52 

 

* Of maximaal zestig beurten. 

 

Toelichting: 

- De hoofdklassen Libre, Bandstoten en Driebanden worden semi imperatief, dat houdt in dat 

er geen districtsfinale gespeeld wordt maar alleen een gewestelijke finale. De inschrijvingen 

voor deze klassen worden door wedstrijdleiders PK van de vier districten (Duinstreek, West 

Friesland, Noord West Nederland en Noord-Holland Midden) verzameld en doorgegeven aan 

de WL Gewest. Deze zet poules uit bij één of meer districten, zoveel mogelijk rekening 

houdend met de woonplaatsen van de spelers, na afloop van de voorwedstrijden wordt de 

ranglijst opgemaakt, aansluitend wordt de gewestelijke finale gespeeld. 

- De nieuwe klasse grenzen dienen gehanteerd te worden wegens het afvaardigen van spelers 

naar gewestelijke- en nationale finales;  

-  
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- Het district mag de keus maken om met of zonder intervallen te spelen, behalve de Libre 4e 

klasse, de damesklasse libre klein en de semi imperatieve hoofdklassen, deze klassen worden 

met intervallen gespeeld, met uitzondering van de Libre Hoofdklasse; 

- Het bestuur van NHM heeft het spelen  met vaste aantallen voor ogen, zoals voorgesteld in 

de groene kolom, maar de leden hebben het laatste woord. 

Teneinde op de ALV van 24 mei a.s. een besluit te kunnen nemen verzoeken wij de 

verenigingsbestuurders dit voorstel te bespreken met de leden en als vereniging een 

standpunt te bepalen.  

 

Huidige situatie t/m seizoen 2018-2019: 

          

  

 

 


