
32e nacht van IJsselmonde

Het seizoen is nu een paar weken bezig en iedereen begint weer in het 
ritme te komen. Op zondag 5 november 2017 zal weer de Nacht 
georganiseerd worden.

Opzet:
Elk Trio team bestaat uit 3 spelers die gedurende het hele evenement in 
dezelfde volgorde spelen. Teams mogen 2 reserve spelers opgeven. Per 
game mag 1 speler gewisseld worden: de nieuwe speler komt altijd op de 
positie van de vertrekkende speler. Bij een blessure halverwege de game 
mag een reserve speler ingezet worden. Deze game telt mee voor de 
geblesseerde speler. Bij een team zonder reserve speler zal 9 pins worden 
geschreven voor de resterende frames.
Bij reservespelers die tijdens of na het ontbijt uitgeslapen binnenkomen 
wordt ter compensatie per game 5 pins op de handicap in mindering 
gebracht.

Inschrijfgeld:
€ 150,- per team.

Speelwijze:
Er zijn gedurende de Nacht verschillende events waarbij punten verdiend 
kunnen worden op basis van de score inclusief handicap. 

Speelschema:
01.00 – 02.55 Trio to Trio 3 games
02.55 – 04.50 Man to Man over all 3 games
04.50 – 06.00 Best Ball 2 games
06.00 – 06.40 Dubbels 2 games

Ontbijt met koffie, thee, etc en baanonderhoud
07.25 – 07.55 Singles 2 games
07.55 – 09.50 Man to Man 3 games
09.50 – 11.45 Trio’s over All 3 games
12.00 Prijsuitreiking

Handicap:
De handicap tijdens de Nacht is 80% van 220, gebaseerd op het 
pasgemiddelde voor het seizoen 2016-2017, met een maximum van 64. 



Winnaar:
De winnaar is het team dat na alle events de meeste punten heeft. Bij een 
ex-aequo wordt gekeken naar pinfall inclusief handicap. Het winnende 
team zal worden vermeld op de wisselbeker. De individuele winnaars 
worden bepaald op basis van totaal pinfall inclusief handicap.

Prijzen (zonder sponsoring):
Alleen spelers die minimaal 12 games tijdens de Nacht hebben gespeeld komen in 
aanmerking voor de prijzen. 
Het winnende team ontvangt 

8 9 10 11 12
1e plaats team € 150,00 € 150,00 € 165,00 € 165,00 € 180,00
2e plaats team € 75,00 € 75,00 € 90,00 € 90,00 € 105,00
3e plaats team € 45,00 € 60,00 € 75,00 € 75,00 € 75,00
4e plaats team € 15,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 45,00
5e plaats team € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 30,00

1e plaats heren € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 30,00 € 30,00
2e plaats heren € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 20,00 € 20,00
3e plaats heren € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 10,00 € 10,00

1e plaats dames € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 30,00 € 30,00
2e plaats dames € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 20,00 € 20,00
3e plaats dames € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 10,00 € 10,00

Ook dit jaar zijn er weer eurootjes te verdienen !



32e Nacht 
van IJsselmonde

zondag 5 november 2017

Inschrijfgeld: € 150,00 per team.

Team naam: ...................................................

Teamcaptain: ...................................................

Speler 1: ...................................................

Speler 2: ...................................................

Speler 3: ...................................................

Reserve 1: ...................................................

Reserve 2: ...................................................

Handtekening teamcaptain: ............................................

De inschrijfkosten kunnen zowel op de speeldag voor aanvang van de wedstrijd betaald 
worden als ook via de bank.
Vermeld dan ook uw teamnaam.

*Maximaal 12 teams kunnen deelnemen. De teams worden aan de hand van de datum 
van inschrijving ingedeeld.

Het inschrijfformulier kan worden ingeleverd bij één van de bestuursleden of digitaal 
worden opgestuurd naar wedstrijdzaken@bvrij.nl


