
Baan Balsoort Speelwijze

1 Rechte Baan Bo,Bo1 Bovenste gaatje dan bij de twee bouten op rechterband spelen 

2 Dubbele Heuvel Grenchen 0,2, 3D231 Midden neer leggen dan links van het midden van de heuvel spelen Tempo afhankelijk

3 Spar sem 2003,H15 bovenste gaatje dan naar links spelen op de schuine band

4 Vulkaan 3D 363 Euro22 of 3e gaatje van boven 3e bout op rechter band spelen tempo belangrijk

      Lux rwb

5 Zig-Zag euro14,H15,sem2003 onderste gaatje dan op de rechter schuine band spelen

6 Schuine Oploop 085,bo1,bo2 kan van onder af door de hoek heen en dan op linker band terecht komen,

kan ook op rechterband gespeeld worden 20cm voor de oploop 

7 Drie Poortjes 3Dmariusz,euro22 onderste gat iets links van het midden van het poortje spelen tempo belangrijk 

8 Rechte Schans 3D mariusz  of 50 cm voor einde van rechterband spelen rechts langs voor terug tempo belangrijk

9 Boze Oog bal naar keuze 1 gaatje onder het midden recht uit spelen oploop trekt iets naar rechts iets links van 

10 Schuine Muren klikker bovenste gaatje dan 10cm voor het eind van de schuine band spelen

11 Holle Schans bal naar keuze moet recht streeks vallen recht uit spelen of over de band dan moet je 50cm voor 

12 Kasteel 3D363,3D263,euro22 midden neer leggen dan 10cm voor 2e bout spelen op rechter band spelen kan ook 

13 Katte Rug grenchen 6,8,10 H5 2e gaatje van boven iets links van het midden op heuvel spelen moet strak links langs

14 Wieler Baan 3D mariusz  of 2e gaatje van onder iets opspelen tempo belangrijk

15 Wc dooie bal midden recht slaan tempo afhankelijk

16 Versmalling 085,bo1,bo2 onderste gaatje dan iets opspelen moet rechter binnenband raken van de versmalling

17 Salto 3D363,3D263, H 5 2e gaatje van boven rechts van het midden er door heen strak rechts langs

18 Oploop bal naar keuze onderste gaatje iets opdenken tempo belangrijk


