
Indeling spelers voor interne mixcompetitie op maandag en woensdag bij Vitesse jdb.     
             
Het indelen van spelers op maandag en woensdag gebeurt door een lid van de indelingscommissie en wordt 
gedaan door middel van een speciaal daarvoor ontworpen computerprogramma. 
 
De te volgen procedure is als volgt: 
Ieder die op maandag of woensdag wil spelen zorgt er zelf of via iemand anders voor dat het blokje met zijn 
persoonlijke nummer in het daartoe bestemde bakje terecht komt. 
Regel je dit telefonisch zorg dan wel dat je op tijd bent. 
Om 13.30 uur worden de spelers via het computerprogramma ingedeeld in groepen van 4. 
Wanneer een restgroep overblijft wordt deze als volgt verdeeld: 
 
Resteert 1 speler dan wordt er een groep van 5 spelers gevormd. Iedere deelnemer aan deze groep krijgt een 
speelnummer van 1 t/m 5 toegekend en men speelt dan volgens onderstaand schema: 
 

Ronde: 1 Ronde: 2 Ronde: 3 

Nr. 1 drie ballen Nr. 1 twee ballen Nr. 1 drie ballen 

Nr. 2 drie ballen Nr. 2 twee ballen Nr. 2 twee ballen 

Nr. 3 twee ballen Nr. 3 drie ballen Nr. 3 twee ballen 

Nr. 4 twee ballen Nr. 4 drie ballen Nr. 4 twee ballen 

Nr. 5 twee ballen Nr. 5 twee ballen Nr. 5 drie ballen 

 
Resteren er 2 spelers dan wordt een groep van 6 gevormd die in triplet vorm gaan spelen, dus ieder met 2 ballen. 
Men krijgt een speelnummer van 1 t/m 6 en speelt volgens onderstaand schema: 
 

Ronde: 1 Ronde: 2 Ronde: 3 

Nr. 1 tegen Nr. 4 Nr. 1 tegen Nr. 2 Nr. 1 tegen Nr. 3 

Nr. 2 tegen Nr. 5 Nr. 4 tegen Nr. 3 Nr. 2 tegen Nr. 4 

Nr. 3 tegen Nr. 6 Nr. 5 tegen Nr. 6 Nr. 6 tegen Nr. 5 

 
 
Resteren er 3 spelers dan kan er ieder voor zich met 3 ballen gespeeld worden. Ofwel kan er een aangepast 
doublet worden gespeeld waarin één van de drie spelers per toerbeurt niet met 3 maar met 6 ballen gooit. 
 
Wanneer er nog een speler(ster) na het loten ingedeeld moet worden, omdat er wat fout gegaan is met de indeling, 
of dat hij of zij wat later was of om welke reden dan ook, is het de wedstrijdleider van die dag die uitmaakt bij welke 
groep zij of hij ingedeeld wordt! 
 
Je deelname aan één van deze bijzondere groepen wordt middels het programma geregistreerd. 
De opzet is om iedereen een gelijk aantal keren, en bij voorkeur niet kort achter elkaar, in een bijzondere groep te 
laten spelen en, indien na de loting noodzakelijk, wordt de indeling daarop aangepast. 
 
Na in een 3, 5 of 6 groep te zijn ingedeeld kan een speler zich terugtrekken en niet spelen. Als dit gebeurt en de 
groep bestaat weer uit 4 personen, wordt degene, die zich terugtrekt, geacht zijn beurt voor een afwijkende groep te 
hebben gehad evenals de andere 4 spelers. 
Onttrekt een speler zich aan een indeling, en dit is schadelijk voor de overige spelers, dan wordt deze speler de 
eerstvolgende maal weer voor een bijzondere indeling ingezet. 
Onttrekken zich meerdere spelers aan een bijzondere groep, waardoor dit voor de overige spelers nadelig is, dan 
geldt het voorgaande voor alle personen die zich hebben teruggetrokken.   

 
Leden die zich op een speeldag melden door hun nummer in het bakje te doen verplichten zich in principe 
drie partijen uit te spelen, met uitzondering van omstandigheden die niet zijn voorzien. 
 
Spelers die er op voorhand niet zeker van zijn dat ze 3 partijen kunnen spelen geven dit vooraf aan de 
indelingscommissie door en zullen dan, als het mogelijk is, bij een eventuele restgroep ingedeeld worden.  
 
Om mee te doen aan de mixcompetitie zullen uitsluitend de partijen die in de doublet-uitvoering worden gespeeld 
worden meegerekend! 


