
                                                
ZOMERACTIVITEIT 2020 

 
Beste bowlers/bowlsters, 
 
Onder voorbehoud dat de bowling vanaf 1 juli weer open kan organiseert het huis samen met de BVRIJ 
vanaf die datum een zomeractiviteit. 
 
Speelwijze: Singles, 3 games handicap, 80% van 220 individueel, max. 64 pins per game. Er kan elke week 
op dinsdag avond of op donderdag avond worden gespeeld. Op een avond kunnen om 19:30 2 personen 
op 1 baan spelen en om 20:50 speelt er 1 persoon per baan. Er zit altijd een lege baan tussen de bespeelde 
banen. Er kunnen dus maximaal 36 personen per week meedoen. Er kan in verband met de mogelijke 
drukte niet in 1 week op beide dagen gespeeld worden. 
 
Indien verhinderd, door bijvoorbeeld vakantie, graag van tevoren afmelden bij Hanny vd Haspel. 
 
Zonder inschrijving bij Hanny vd Haspel kan niet worden gespeeld. Wij respecteren de 1.5m regel. 
                      
Handicap: het gemiddelde wordt na de eerste gespeelde avond bepaald. 
 
Deelname: open voor iedereen, NBF leden en niet NBF leden. 
 
Inschrijfgeld: 15,00 euro per persoon per speelavond. 
                         75% baanhuur en 25% prijzengeld. 
 
Speelavond: dinsdagavond, donderdagavond.  Vroeg en Laat. 

Vroeg: Met 2 op een baan (als dubbel). Tussen de speelbanen een baan leeg. Aanvang 19.30*) uur. 
Laat: Met 1 op een baan (single).            Tussen de speelbanen een baan leeg. Aanvang 20.50*) uur. 

*) !! Let op !! Aanvangstijd vervroegd naar 19:30. Dit omdat de bowling 22:00u dicht moet zijn. 
 
Speeldatums:         7/7, 14/7, 21/7, 28/7, 4/8, 11/8, 18/8, 25/8, 1/9*) 

 2/7, 9/7, 16/7, 23/7, 30/7, 6/8, 13/8, 20/8, 27/8 *) 
*) Wie op dinsdag speelt kan niet op donderdag spelen in dezelfde week en vice versa ivm beperking aantal bowl(st)ers.  
*) De laatste speeldag is dinsdag 1 september ivm Teamcaptainsvergadering op donderdag 3 september. 

 
Prijsuitreiking: 1 september 

 
Speelwijze: Men is niet verplicht alle speeldagen mee te doen. Wel graag van tevoren afmelden. 
  Men betaald alleen de speeldagen die men aanwezig is. 
  Er is alleen een totaallijst. Deze wordt berekend. 
 
Prijzen:  Er is 1 prijzenpot voor het totaal aantal gespeelde games met een 
  minimum van 12 games (3 avonden) 
  Op een speelavond kan maar 1 wedstrijd gespeeld worden. Er kan dus NIET dubbel gespeeld 

worden spelen om het aantal games voor het totaal te halen. 
De verhouding baanhuur / prijzengeld is aangepast om de bowling  te steunen. 
Het aantal games is verlaagd om te garanderen dat iedereen om 22:00u klaar is met spelen.



Prijzenschema:  Totaallijst 18 deelnemers Totaallijst 36 deelnemers 
 1e pr. 80,00 1e pr. 100,00 
 2e pr. 70,00 2e pr. 90,00 
 3e pr. 60,00 3e pr. 80,00 
 4e pr. 50,00 4e pr. 75,00 
 5e pr. 45,00 5e pr. 70,00 
 6e pr. 40,00 6e pr. 65,00 
 7e pr. 35,00 7e pr. 60,00 
 8e pr. 30,00 8e pr. 55,00 
 9e pr. 25,00 9e pr. 50,00 
 10e pr. 20,00 10e pr. 45,00 

 11e t/m 18e pr. 15,00 11e pr. 40,00 

  12e pr. 35,00 

  13e t/m 15e pr. 30,00 
  16e t/m 20e pr. 25,00 
  21e t/m 25e pr. 20,00 
  26e t/m 30e pr. 15,00 
Hoogste game scratch  Heren 15,00 15,00 
Hoogste game scratch Dames 15,00 15,00 
Hoogste serie incl.  Heren  15,00 15,00 
Hoogste serie incl. Dames  15,00 15,00 
 TOTAAL PRIJZENGELD 635,00 1215,00  
 
Het prijzengeld wordt aangepast bij lagere deelname. 
 

Informatie bij Hanny van den Haspel, tel 06-28765129 (privé), email 
mailto:eduard46@xs4all.nl. 
 
 

 
Ja, ik doe mee met de Zomeractiviteit 2020 
 
Naam: …………………………………………………………………… 
 
Voorkeur speelavond *) 
  

Dinsdag Vroeg   Donderdag Vroeg 
 
Dinsdag Laat Donderdag Laat 
 

*) Meerdere voorkeuren mogelijk. De organisatie deelt u in en houdt rekening met uw voorkeuren. 
 
Handtekening 
 
 
Inleveren via email bij Hanny van den Haspel (mailto:eduard46@xs4all.nl) 

  

  

mailto:eduard46@xs4all.nl
mailto:eduard46@xs4all.nl

