
  
 

 

 

 

 

3e BVB Single Handicap Toernooi 

 

€ 945,00 aan prijzen 
 

ZONDER FINALE 

 

2, 3 en 4 november 2018 
 

 

 



Met trots organiseren wij het 3e BVB Single Handicap toernooi zonder finale. 

 

Bowling-Resto & Lounge Bergen op Zoom is uitstekend bereikbaar per auto en u kunt 

gratis parkeren op de grote parkeerplaats. Voor de navigatiesystemen dient u het 

volgende adres in te geven: Markiezaatsweg 5, Bergen op Zoom. 

 

De bowling is gevestigd in het Shopping & Leisure centrum in de voormalige Suikerfabriek 

van Bergen op Zoom. 

 

Bij binnenkomst in de centrale hal treft u een roltrap aan. Tegenover het AH winkel is 

tevens een grote lift aanwezig. De bowling ligt op de tweede verdieping.  

 

Namens het bestuur van de Bowling Vereniging Bergen op Zoom, de organisatie van het 

toernooi, de directie en medewerkers van Bowling-Resto & Lounge Bergen op Zoom 

wensen wij je een gezellig en succesvol toernooi toe met veel deelnemers.  
 

 
 

 

Serie-indeling: 

 

Vrijdag 2 november 2018 Serie 1 14.00 – 16.00 uur 
 

Zaterdag 3 november 2018 Serie 2 10.00 uur - 12.00 uur 

 Serie 3 12.00 uur - 14.00 uur 

  

Zondag 4 november 2018 Serie 4 10.00 uur - 12.00 uur 

  Serie 5 12.00 uur - 14.00 uur 

   

 

Deelnemers binnen een straal van 75 km worden verzocht in te schrijven in de vroege 

series. Als alle series vol zijn worden de spelers binnen de straal van 50 km verzocht om 

deel te nemen in de serie op vrijdag middag, indien mogelijk. 
 
 
 

  



Organisator: Bowling Vereniging Bergen op Zoom 

 

Plaats:  Bowling-Resto & Lounge Bergen op Zoom, 

  Markiezaatsweg 25, 4615 PA  Bergen op Zoom, Telefoon: 0164-260876 

 

Speeldata:  2, 3 en 4 november 2018 

 

Soort Toernooi: Single Handicap Toernooi, NBF-erkenning nr. 2018/C661 

 

Kosten:  € 32,50 per persoon 

  Het toernooi is begroot op 84 deelnemers. 

Baanhuur €   15,00 

Prijzengeld €  11,60 

Organisatiekosten € 5,93 

Totaal € 32,53 

 

Formule: 5 games single, 2 spelers per baan, Europees systeem, zonder finale.  

 

Na afloop van de series wordt het eindklassement opgemaakt er zijn 

minimaal 20 prijswinnaars. 

Het gewonnen prijzengeld wordt op uw bankrekening bijgeschreven. 

 

Handicap: De handicap wordt berekend aan de hand van het op het 

bowlingpas vermelde gemiddelde en bedraagt 80% van 220 pins met 

een maximum van 60 pins per game. 

 

Prijswinnaars: Voor aanvang van de eerste serie zal het definitieve prijzenschema 

worden gepubliceerd.  

 

Inschrijven: Bep Klaassen : 0164-610799 of 06-19381621 

     Duintjesplein 3, 4631 EG  Hoogerheide 

e-mail  : bep.piet.klaassen@gmail.com 

 

 

Toernooireglement 

 

1. Er wordt gespeeld volgens het NBF-sportreglement. 

2. In alle gevallen waarin deze reglementen niet voorzien, beslist de wedstrijdleiding. 

3. Voor toegestane ball cleaners tijdens de wedstrijd is de dan geldende USBC lijst van 

toepassing.  

4. De handicap wordt berekend op basis van het gemiddelde op de bowlingpas en is 

80 % van 220 met een maximum van 60 pins per game. 

Spelers met een gemiddelde dat hoger is dan 220 zijn uitgesloten van 

deelname. 

  



5. Indien er geen gemiddelde op de bowlingpas staat, moet de deelnemer een 

gemiddeldeverklaring van zijn vereniging afgeven (of van de organisatie van de 

league waarin als recreatiebowler wordt gespeeld) met daarop het gemiddelde van 

alle gespeelde games in het lopende seizoen, met een minimum van 21. Deze 

verklaring mag niet ouder zijn dan 14 dagen en de wedstrijdleiding behoudt zich het 

recht voor dit gemiddelde te controleren. Indien op bovenstaande wijze geen 

gemiddelde kan worden overlegd, dan moet deelname worden geweigerd. 

6. Indien een deelnemer naast een gemiddelde uit Nederlandse bowlingactiviteiten, 

beschikt over één of meer geldige buitenlandse bowlingpassen, is deze speler 

verplicht dit voor aanvang te melden. 

7. Conform het NBF-sportreglement zal de pas met het hoogste gemiddelde 

worden aangehouden. 

8. Bij ex-aequo wordt de volgorde van deelnemers bepaald door de scratch pinfall die 

is behaald. Indien deze ook gelijk is, dan treedt artikel 218 lid 3C van het NBF-

sportreglement in werking. 

9. Elke telefonische aanmelding dient schriftelijk of via e-mail te worden bevestigd. 

10. Inschrijving verplicht, conform artikel 531, lid 3 van het NBF-sportreglement, in alle 

gevallen tot betaling van het inschrijfgeld. 

11. Alle spelers dienen een half uur voor aanvang van hun serie aanwezig te zijn en zich 

gemeld te hebben bij de wedstrijdtafel. 

12. Re-entry is niet toegestaan.  

13. Bowlingkleding is verplicht. 

14. Alle inschrijvingen die voor 1 oktober 2018 binnen zijn, worden schriftelijk 

bevestigd met vermelding van datum en speeltijd. 

 

Prijzengeld: 

 1 € 150,00  11 € 40,00  

 2 € 100,00  12 € 40,00  

 3 € 75,00  13 € 30,00  

 4 € 50,00  14 € 30,00  

 5 € 50,00  15 € 30,00  

 6 € 50,00  16 € 30,00  

 7 € 40,00  17 € 30,00  

 8 € 40,00  18 € 30,00  

 9 € 40,00  19 € 25,00  

10 € 40,00  20 € 25,00  

 

Wij vinden het leuk als je bij ons speelt, daarom belonen wij een aantal prestaties met 

een cadeautje. Per serie hebben wij een extraatje voor de hoogste game incl. handicap.  

 



 
 

 
 


