Voorstel nieuwe instroomleague BVVeldhoven
Al een tijdje gaat de vraag rond op de bowling om een dubbelleague te starten. Dit zou voor
veel mensen de drempel verlagen om aan het bowlen te beginnen doordat men niet langer
opzoek hoeft naar een derde speler.
Echter roept dit voorstel ook vragen op. Gaat dit ons geen teams kosten van de huidige trio
leagues. En gaat dit wel echt een instroomleague worden als er veel sterke dubbels gevormd
gaan worden door onze bestaande leden?
Toch willen we graag gehoor geven aan de wens voor een dubbelleague. Maar dan wel
onder de voorwaarde dat dit ook daadwerkelijk een instroomleague gaat worden en niet ten
koste gaat van onze bestaande huisleagues.
De opzet competitie:
We spelen éénmaal per maand deze dubbelcompetitie. Hierdoor is het geen volwaardige
vervanging van een huisleague en is het risico op vertrekkende trio’s kleiner. De league is
niet NBF erkend waardoor mensen vrijblijvend kunnen deelnemen aan deze league om te
bekijken of de bowlingsport iets voor hen is. Ze hoeven dus geen lid te zijn van de NBF of
BVVeldhoven.
Het is een kort competitieformat. Bij 10 deelnemende dubbels zullen we 9 speelrondes
spelen. (2 wedstrijden per avond) 2 games per wedstrijd. In totaal dus 4 games per
speelavond. Na iedere wedstrijd mag er gewisseld worden van spelers. De speelavonden zijn
op iedere laatste vrijdag van de maand van Oktober t/m Maart met uitzondering van de
decembermaand van 19.00 tot 20.30 uur in de Flying bowling.
We spelen op handicap (hcp) basis (80% van 210) gelijk aan de formule van onze huidige hcp
league.
Punten zijn er per wedstrijd te verdienen voor:
Individuele score,
Dubbel score
Eindtotaal dubbel.
In totaal kan een dubbel dus per wedstrijd maximaal 7 punten halen.
Opbouw dubbel.
In iedere dubbel mogen maximaal 3 spelers zitten. Per wedstrijd dienen er twee spelers te
spelen. De derde speler is optioneel en dus reserve. Aangezien dat dit een instroomleague
betreft mag er in iedere dubbel maximaal 1 bowlend lid zitten. Dit geldt dus voor zowel BVV
leden als leden van een andere bowlingvereniging. Dit om de competitie ook leuk te houden
voor de instromende spelers. Het is uiteraard wel toegestaan om een dubbel te vormen
zonder Bowlend lid.
Leaguebestuur:
Het leaguebestuur zal door wedstrijdzaken worden verzocht evenals de scoreverwerking.
Na afloop van de laatste wedstrijd zal er voor de beste drie dubbels een prijs zijn. Voor alle
deelnemers zal er na afloop een gezellige afsluiting plaatsvinden op de laatste speelavond.
De dubbelleague zal alleen doorgang vinden bij een minimum van 8 deelnemende dubbels.

Kosten:
De kosten per wedstrijd bedragen € 5,75 p.p. Een speelavond van twee wedstrijden kost
daardoor € 11,50 p.p. Bij 10 dubbels worden er 9 wedstrijden gespeeld zodat ieder team een
keer tegen elkaar heeft gespeeld. We vragen de spelers om vooraf aan de league het totale
bedrag over te maken aan de BVVeldhoven.
De kosten per wedstrijd bedragen € 5,75 p.p. Een speelavond van twee wedstrijden kost
daardoor € 11,50 p.p. Bij 10 dubbels worden er 9 wedstrijden gespeeld zodat ieder team een
keer tegen elkaar heeft gespeeld. We vragen de spelers om vooraf aan de league het totale
bedrag over te maken aan de BVVeldhoven. Voor een dubbel is dit totaal € 120,- dus per
persoon € 60,- bij twee spelers.
Opbouw
9x baanhuur € 5,75
€ 51,75
1x prijzengeld € 8,25
€ 8,25
Totaal +
_______________________________
€ 60,- p.p.
Inschrijven?
Interesse gekregen in deze dubbelleague? Je kunt je aanmelden via
wedstrijdzaken@bvveldhoven.nl. We willen graag onderstaande gegevens weten
Speler 1:
Naam*:
E-mailadres*:
Telefoonnummer:
Speler 2:
Naam*:
E-mailadres*:
Telefoonnummer:
Eventuele reservespeler:
Naam*:
E-mailadres*:
Telefoonnummer:
Velden met een * aanduiding zijn verplicht.

