
Uitgangspunten Competitie 
Er wordt middels open zittingen, buiten het NBB-rekenprogramma om, een competitiestand gegenereerd.
Er zijn 5 competitieronden van 5 zittingen ( eerste zitting 1 september 2021 en laatste zitting 20 april 2022)

Staan er 5 scores genoteerd (in procenten), dan is het gemiddelde van deze scores de eindscore van de competitieronde
Staan er 4 scores genoteerd, dan telt als vijfde score het eigen gemiddelde van de 4 scores met een maximum van 52,5 %
Staan er 3 scores genoteerd, dan telt als vierde score het eigen gemiddelde van de 3 scores met een maximum van 52,5 % 

en als vijfde score het gemiddelde van de overige 4 scores met een maximum van 50,0 %
Staan er minder dan  3 scores genoteerd, dan worden de niet gespeelde zittingen op 0,0% gesteld
Bij ieder competitiepaar komt aan het eind van het seizoen de slechts scorende compititieronde te vervallen.
De competitiestand is de range van de optelsom van de percentages van 4 (5-1) competitieronden
Bij afwezigheid van een speler mag deze vervangen worden door een gastspeler.
Het behaalde resultaat van die zitting geldt voor het competitiepaar.
Als bij 2 competitieparen een speler ontbreekt, kunnen de 2 resterende partners voor die zitting een gelegenheidspaar vormen.
Het resultaat geldt voor beide competitieparen.

Seizoen 2021-2022

Siebe Vrieswijk & Klaas Vrieswijk 55,85% 2
John Mulder & (Toon v. Ham) 55,48% 3
Aart van der Maat & Rick Wilderdijk 56,36% 1
Herman School & Will Visscher 51,86% 7
Gé Hombergen & Albert Plender 54,93% 4
Henk Pippel & Eline Pippel 41,42% 13
Willy Keijzer & Herman Wezenberg 53,57% 5
Truus Palland & Emma Timmerman 45,02% 10
Jannie Scheer & Siep Wierda 44,80% 11
Gerrit Fennema & Jan Tuin 52,79% 6
Leni Plender & Bianca Lucht 41,81% 12
Ans Hollewand & Alie Jonker 49,19% 9
Henk Lorist & (Jan Mol) 50,20% 8

gemiddeld percentage van 
beste 4 rondes

Range na beste 
4 rondes

Competitiestand na 5 rondes


