
 

Van 2 t/m 6 November 2022 

Oortlaan 152 – 5505 RH  Veldhoven – Telefoon: 040-2538836  

Het B.V.Veldhoven toernooi word gesponsord door: 
 

De Brabantse Postzegel & 
Munten Veiling 

 
 
 

Lamberg 24  
5508 BX  Veldhoven 

wedstrijdzaken@bvveldhoven.nl 
 

19de  
BVVeldhoven 

toernooi 
(NBF-erkenning 2022/C110 – Klasse 2) 

 



BOWLING VERENIGING VELDHOVEN 
ORGANISEERT HET 

19de “BVVeldhoven”  
SINGLE HANDICAP TOERNOOI 

 
Event:    5 games single (2 spelers per baan). 
 
Serie indeling: 

   Woensdag 2 Nov 2022  
1) 19:30-21:30 uur      
 
   Zaterdag 5 Nov 2022      Zondag 6 Nov 2022 
2) 10:00-12:00 uur             4)   10:00-12:00 uur 
3) 12:00-14:00 uur            5)   12:00-14:00 uur 

          6)   14:00-16:00 uur 
Reserve 16:00-18:00 uur        

 
Finale:  Zondag 6 November 2022 

5 games single 1 speler per baan. 
Aanvang:  17.00 uur spelen de nummers 11 t/m 20 
   18.00 uur spelen de nummers   1 t/m 10 
Prijsuitreiking: ±19.30 uur 
 
Prijzen: 
Deelnemers 80 of meer 100 of meer 120 of meer 
1e prijs € 125,- € 175,- € 250,- 
2e prijs € 100,- € 125,- € 200,- 
3e prijs € 75,- € 75,- € 125,- 
4e prijs € 50,- € 50,- € 75,- 
5e prijs € 25,- € 35,- € 50,- 
6e prijs € 25,- € 30,- € 40,- 
7 t/m 12e prijs € 20,- € 25,- € 30,- 
13 t/m 14e prijs  € 10,- € 15,- € 25,- 
15e t/m 20e prijs € 10,- € 10,-  € 10,- 

Extra prijzen:  Per serie wordt een extra prijs gegeven voor de 
hoogste game (inclusief handicap). 

 
Kosten deelname: € 35,00  per persoon. 
 
Inlichtingen: Ramon Hoeks   
E-mail: wedstrijdzaken@bvveldhoven.nl 
Website: www.bvveldhoven.nl Telefoon: +31-(0)6 81 27 46 88 



Wedstrijdreglement  “BVVeldhoven”  HANDICAP  TOERNOOI 
 
Er wordt gespeeld op 10 AMF kunststof banen. 
Het toernooi heeft een NBF erkenning, nummer 2022/C110 – Klasse 2 
Event:  5 games single handicap (2 spelers per baan). 
  Europees systeem. 
Handicap: 80% van 220, maximaal 80. 

 Het gemiddelde van een bowlingpaspoort is bepalend, 
 anders een gemiddeldeverklaring van Uw vereniging over
 tenminste 21 games (art.307). 

Finale:  20 Spelers over 5 games. 
Ex-eaquo: Volgens art. 218 lid 1 (hoogste scratch gaat voor). 
  Is echter de handicap ook gelijk dan spelen we een 9de en 
  10de frame volgens art.218 lid 3c van het sportreglement. 
 
Inschrijfgeld: Baanhuur  € 17,50 
 Prijzen €   9,00 
 Organisatiekosten €   8,00 
 Extra prijs  €   1,00 
  € 35,50 
 Sponsoring -    €   0,50 
 TOTAAL € 35,00 

 
• Deelname is toegestaan voor alle leden van de NBF en IBF. 
• Voor buitenlandse deelnemers zijn, conform art. 309 van het NBF 

Sportreglement, in eerste instantie de gemiddeldelijsten in excel van de NBF 
bepalend voor de handicapberekening. 

• Re-entry is niet toegestaan. 
• In spelers ruimte mag niet worden gegeten, gerookt en / of gedronken. Het 

rookverbod geldt ook voor de zogenoemde E-sigaretten. 
• Alle deelnemers dienen tenminste een half uur voor aanvang van de serie 

aanwezig te zijn. 
• Het spelen in bowlingkledij is verplicht, ook tijdens de finale. 
• Alle inschrijvingen, welke op 22 oktober 2021 binnen zijn worden schriftelijk 

bevestigd. 
• Deelnemers die zich hebben ingeschreven zijn verplicht het inschrijfgeld te 

voldoen. 
• In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding. 
• Bij de indeling zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de 

reisafstand. Binnen een straal van 40 km dient men zich in de eerste series 
te laten inschrijven. 
Inschrijving: Bowling Vereniging Veldhoven 

   Lamberg 24 - 5508 BX  Veldhoven 
   E-mail:    wedstrijdzaken@bvveldhoven.nl  

Met het inschrijven voor dit toernooi, gaat u akkoord met het verwerken 
van uw persoonsgegevens, zoals benoemd op onze website 
www.bvveldhoven.nl/avg  

 



 

 

DE SPONSOR VAN  
BOWLING VERENIGING VELDHOVEN 

Op deze plaats had uw advertentie 
kunnen staan. 


