
 ZOMERLEAGUE - 2022 

Beste bowlers  (sport- en recreatiebowlers) 

Iedereen mag meedoen!! 
 

Het seizoen 2021 – 2022 is al weer afgelopen. Voor de bowlers die voor het nieuwe seizoen 2022 – 2023 weer getraind de 

zomer willen doorkomen, wordt er door ons bowlinghuis wederom een zomerleague georganiseerd.  

 

Deze league is voor zowel NBF leden als recreatiebowlers die kennis willen maken met de sport.   
 

Om het voor iedereen aantrekkelijk te maken om mee te spelen is de baan huur zeer laag gehouden. 

Het prijzengeld komt uiteraard volledig ten goede van de spelers.  

 

Donderdag 25 augustus FINALE AVOND. Aanvang avond 20.00 uur. 

 

Finale avond voor alle deelnemers die 5 series hebben gespeeld. 

Speelwijze: Ludiek toernooi. 

 
DE PRIJZEN ZIJN GELDPRIJZEN. 
( Zie berekening onderaan dit formulier.) 

 

speelwijze Individueel minimaal 2 spelers per baan. (Mag ook met een booster zijn.) 

handicap 70% van 210 met een maximum van 85. 

 (Voor spelers zonder pas- of leaguegemiddelde wordt 

 de handicap na 3 series berekend.) 

aantal games 4 op de zelfde baan 

speelavonden maandag t/m donderdag na reservering (Altijd geprepareerde banen) 

speelduur per serie met 2 pers.  +/- 1 uur en 20 minuten. 

 met 3 pers.  +/- 2 uur. 

aantal speelavonden/ series 5 (4 series tellen. Dus u kunt het slechtste resultaten wegstrepen) 

 U kunt maximaal 3 serie`s in één week spelen.  

start competitie maandag 4 juli 2022 

einde competitie woensdag 24 augustus 2022 

kosten € 12,00 baanhuur en € 4,00  prijzengeld per serie.  

 (Prijzengeld € 20,00 te voldoen bij eerste speel dag) 

  
Toelichting: U dient minimaal 4 series te spelen op elke willekeurige dag t/m woensdag 24 augustus om in aanmerking te 

komen voor het eindklassement. U kunt echter 1 serie extra spelen waarbij U de laagste series kan wegstrepen.  

 

U kunt meerdere malen inschrijven.  

 

Indien er 30 inschrijvingen zijn is er dus aan prijzengeld:  30 x € 20,00 = € 600,00 

 

PRIJSVERDELING:  1e prijs 35% ( misschien dus € 210,00) 

  2e prijs 20% 

  3e prijs 15% 

  4e prijs 10% 

 

Voor diegenen die 5 series hebben gespeeld is er ook nog kans op een van de 2 extra verloting`s prijzen van 10% ieder. 

(Verloting`s prijzen uitsluitend voor de deelnemers die nog niet in de prijzen zijn gevallen.) 

 

Zij die de zomerleague spelen hebben altijd league geprepareerde banen 

 


