
 

 

 

 

Mill, .1. december 2019 

 

 

Beste sportvrienden, 

 

Vanaf zaterdag 18 januari t/m zaterdag 25 januari 2020 organiseert Bowling Vereniging ERICA 

 Mill voor haar leden:  

 

DE VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN SENIOREN 2020. 
 

Deelname : Voor alle seniorleden en juniorleden van Bowling Vereniging ERICA Mill,  

  ongeacht het soort  lidmaatschap. 

  Re-entry is niet toegestaan. 

  Per klasse wordt een dames en heren kampioenschap gespeeld. 

 

Speelwijze : Door elke deelnemer(ster) wordt in de voorronde 5 games single en 3 games      

double gespeeld, volgens het Europese systeem.  

  Bij de doubles is mixed toegestaan. 

  De doubles wordt gespeeld met HCP. De handicap wordt berekend over het 

    pasgemiddelde. Basis van 80% van 200, max. 59. 

  Het single kampioenschap wordt scratch en in klasse gespeeld. 

 

Klasse indeling heren : A-klasse 190 gemiddeld en hoger 

  B-klasse 189,99 t/m 175 gemiddeld 

  C-klasse 160 t/m 174,99 gemiddeld 

  D-klasse 159,99 gemiddeld en lager 

 

Klasse indeling dames: A/B-klasse 165 gemiddeld en hoger 

  C/D-klasse 164,99 gemiddeld en lager 

 

In principe gaan we uit van de bovengenoemde klasse-indeling. Mocht echter in een klasse 

minder dan 4 spelers inschrijven, worden er twee of meerdere klassen samengevoegd. 

 

Een speler mag zich ook in een hogere klasse inschrijven dan de klasse welke is vermeld op de 

bowlingpas. Spelers met 0 gemiddeld op het pasje, worden ingedeeld aan de hand van het 

gemiddelde wat zij hebben op 11 januari in de huisleague(s). 

Wanneer een serie vol is, kan daarvoor niet meer worden ingeschreven.  

 

WIE HET EERST KOMT WIE HET EERST MAALT. 
 

De single scratch series worden gespeeld met een speler(ster) per baan. 

 

De scratch score uit de voorronde, 5 games single en 3 games double, is de aanvangsscore voor 

de All Event finale. 

 

De scratch score uit de voorronde, 5 games single, is de aanvangsscore voor de klasse finale. 



De score inclusief handicap uit de voorronde bij de doubles is de aanvangsscore voor  

het doublekampioenschap. Bij inschrijving dient te worden aangegeven of men het double 

kampioenschap wel of niet wil spelen.  

Indien een team of één spelers van het team, geen finale wil spelen, vervalt de finaleplaats en 

gaat de finaleplaats naar het volgende team. 

 

Finale klasse kampioenschap: wordt gespeeld over 3 games scratch. 

(Totaal aantal finalisten is afhankelijk aan het aantal inschrijvingen) 

De finale-indeling wordt naar ratio van inschrijving verdeeld. 

Het minimumaantal finaleplaatsen in elke klasse: 3 dames en 3 heren. 

Prijzen singles : De drie hoogst geëindigde dames en heren, per klasse, ontvangen een beker. 

 

Finale double kampioenschap: wordt gespeeld over 3 games met handicap. 

Aantal finalisten: 8 hoogstgeplaatste doubles 

Prijzen doubles: De drie hoogst geëindigde doubles ontvangen een beker. 

 

Finale All Event kampioenschap: wordt gespeeld over 5 games scratch. 

      (totaal 16 finalisten) 

 

Finale indeling :    in principe 13 heren en 3 dames.  

De 13 heren en 3 dames, welke in de voorronde de hoogste pinfall hebben, spelen de finale van 

het All Event kampioenschap, ongeacht de klasse. 

Afhankelijk aan het aantal inschrijvingen van de dames, zou dit gewijzigd kunnen worden.  

 

Prijzen:  De kampioen en kampioene ontvangen tevens de wisselbeker en zij mogen op 

kosten van Bowling Vereniging ERICA Mill deelnemen aan het toernooi Dag der 

Kampioenen, welke eind augustus / begin september 2020 wordt gespeeld. 

 

De speler en speelster die in de voorronde +  All Event finale de hoogste pinfall heeft 

behaald, is KAMPIOEN(E), ongeacht de klasse waarin men heeft gespeeld. 

 

Inschrijfgeld : Het inschrijfgeld bedraagt €.30,00 per persoon. 

Het inschrijfgeld dient te worden betaald voor aanvang van je eerste voorronde bij het 

wedstrijdsecretariaat. 

 

Inschrijving : online via onze website www.bvem.nl (vanaf zaterdag 7 dec.) 

    per email naar g.molmans@ziggo.nl of hwannet@planet.nl waarbij alle 

    gegevens conform inschrijfformulier moeten worden opgegeven  

    of het inschrijfformulier ingevuld inleveren bij de wedstrijdleider van je 

    league. 

 

Indien men aan de late kant is voor de inschrijving, kan men zich nog altijd telefonisch 

aanmelden bij Geert Molmans (tel 06-53387311) of Herma Wannet (0485-453241). 

 

De kampioenschappen worden gespeeld volgens het NBF sportreglement.  

Daar waar het reglement niet in voorziet, beslist het wedstrijdsecretariaat. 

 

IEDEREEN DIENT EEN HALF UUR VOOR AANVANG AANWEZIG TE ZIJN. 

 

 

 

http://www.bvem.nl/
mailto:g.molmans@ziggo.nl
mailto:hwannet@planet.nl


SCHEMA SERIE-INDELING VERENIGINGSKAMPIOENSCHAP 2020 

 

Zaterdag 18 januari: 

Serie 1: single scratch   voorronde, 5 games, aanvang 14.00 uur 

Serie 2: doubles HCP   voorronde, 3 games, aanvang 15.00 uur. 

 

Woensdag 22 januari: 

Serie 3: single scratch:  voorronde, 5 games, aanvang 20.00 uur.  

Serie 4: single scratch:  voorronde, 5 games, aanvang 21.00 uur.  

 

Donderdag 23 januari: 

Serie 5: single scratch:  voorronde, 5 games, aanvang 20.00 uur. 

Serie 6: doubles HCP:   voorronde, 3 games, aanvang 21.00 uur. 

 

 

Zaterdag 25 januari   FINALES  

1e. finale    : aanvang 10.00 uur. (onder voorbehoud) 

2e. finale    : aanvang 10.45 uur. (onder voorbehoud) 

 

Finale doubles  : aanvang 11.30 uur (onder voorbehoud) 

 

Baanonderhoud 

 

Finale overall kampioenschap senioren: 

5 Heren en 3 dames (alt. 4 heren + 4 dames) : aanvang 13.00 uur  (onder voorbehoud) 

8 Heren     : aanvang 14.15 uur  (onder voorbehoud) 

 

Finale klasse kampioenschap senioren; jaarlijks wordt gekeken wie als eerste zullen 

starten. 

 

Het aantal finalisten, de aanvangstijden en de indeling is afhankelijk van het aantal 

inschrijvingen per klasse.  

KIJK GOED OP HET PUBLICATIEBORD TIJDENS DE KAMPIOENSCHAPPEN. 

 

Op de website zullen we zo vroeg mogelijk de indeling en aanvangstijden bekend maken. 

 

Prijsuitreiking z.s.m. na de laatste finale. 

 

Het bestuur. 

 


