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1 Deutchmann 085*, 083, midden recht, terugloop rechts langs (kan ook 1-2 
gaatjes naar beneden en iets op rechts) 

2 mgA2, Eu 60, Lux RWB, onderste gaatje, op schroef vloeiend in ronding 
spelen, terugloop rechts langs (kan ook met voorband) 

3 Gele Molen, 3D273, 3D473, bovenste gat, op linkerband met kruleffect, 
terugloop rechts langs (ook via rechterband met trekeffect) 

4 K13, K12, o.i.d., bovenste gaatje, iets links door muur, terugloop strak links 
langs met tempo tot de pot 

5 K13, Amigo, bof Erik Tiekstra, midden, iets op rechts, terugloop links en rechts 
langs met tempo tot de pot 

6 Bo3, Bomba, SV 27, mg ProGolf 90, 1 onder midden, net voor 2e schroef op 
linkervoorband, rustig, terugloop rechts langs 
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7 F 19, K 12, Amigo, onderop, ca. 5 cm van rechterpunt in salto, via rechterband 
(ca. 2 m na salto) richting cirkel, terugloop links langs 

8 mgA2, SV Kosice, Euro 60, bovenop, ca. 30 cm voor muur op voorband, tempo 
van achter tot pot, terugloop links langs 

9 085*, 083, Amigo, Bel-Ami, 1e of 2e gaatje van onder, iets op rechts, tempo 
van achter tot pot, terugloop rechts langs (soms ook links langs) 

10 Ravensburg 382, 383, 384, midden, iets rechts over brug, tempo van achter 
tot pot, terugloop rechts en links langs 

11 sv Germany, Bomba, midden, bij 3e schroef op rechterband, kan ook 
rechtdoor (div. gaatjes) of zelfs over de linkerband 

12 Klikker (groot), 2e gaatje van onder, iets na midden op muur, tempo tot de 
pot. Kan ook zonder muren (veel risico, betere scoringskans) met 083 
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13 K13, K10, K2, 1 gaatje onder midden, iets op links, tempo tot de pot van 
terug, terugloop links langs (of heel soms ook rechts langs) 

14 Eu22, H3, 59, bof Erik Tiekstra, 2e gaatje van onder, iets op rechts, terugloop 
rechts langs (of met rechts aansnijden van de pot) 

15 Euro 13, Euro 14, Classic 0, midden, iets op rechts denken, hard genoeg om 
via zijbuisje nog te scoren 

16 sv Germany, Bomba, ProGolf 90, Super 10, 1 gaatje boven midden, iets op 
links, matige terugloop links of rechts langs 

17 Klikker, onderop of 1 van onder, bij laatste schroef op 3e schuine band rechts, 
rustig, kan ook met bv. Eu48 of mgA2 via 3 banden. 

18 Bal naar keuze, uit diverse gaatjes, rustig omhoog spelen, tempo tot iets 
voorbij de pot 

 


