
van 10 t/m  17 februari 2019

Organiseert samen met de Zoete Inval en De Beste Print 

het 3de Haarlemmerliede 

Mastertour 50 + toernooi 2019

€ 1.350 Prijzengeld24 finaleplaatsen

Inschrijvingen Lia Fievet:
lia.esbcnederland@gmail.com

en Bert Strobbe:
haarlemmerliedebowlingmt50plus@gmail.com

P r i n t s h o p  A m s t e r d a m

Hoofdsponsors



De Zoete Inval in Haarlemmerliede is zoveel meer dan een bowlingcentrum.
Er is tevens een 4 sterren hotel, waar je kunt genieten van een comfortabele kamer 
met gratis WIFI en een uitgebreid ontbijtbuffet. Er zijn meerdere restaurants en een 
terras binnen- en buiten. Gelegen tussen Amsterdam en Haarlem is dit mooie complex 
uitstekend bereikbaar per auto en je kunt gratis parkeren.

 Voor je navigatiesysteem voer je het volgende adres in: 
Rottewegje 1 - Haarlemmerliede

Het trein- en busstation Haarlem Spaarnwoude ligt slechts 1 kilometer verwijderd van 
de Zoete Inval en is dus ook met openbaar vervoer goed bereikbaar.

Neem eens een kijkje op de website: www.zoete-inval.nl voor nog meer
informatie.

Namens het bestuur van de Bowling Vereniging Haarlemmerliede, de directie en 
medewerkers van de Zoete Inval, wensen wij je een gezellig en succesvol toernooi toe. 
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Organisator: Bowling Vereniging Haarlemmerliede
Plaats: Bowlingcentrum De Zoete Inval,
 Haarlemmerstraatweg 183, 2065 AE Haarlemmerliede
Telefoon: 023-543 33 33

Speeldata: 10 t/m 17 februari 2019

Soort Toernooi: Single Handicap Toernooi; NBF-erkenning nr. 2019/C684-klasse 2

Kosten: € 30,00 per persoon
 Het toernooi is begroot op 192 deelnemers.
 Baanhuur € 16,57
 Prijzen: € 7,50
 Organisatiekosten:  € 5,63
 Afdracht Master Tour:  € 1,50
 Toernooiheffing NBF: € 2,00
 Af sponsoring: € - 3,20
 -----------------------------------------------------------------
 Totaal: € 30,00

Formule:  5 games single handicap, 2 spelers per baan, Europees systeem.

Handicap:  De handicap wordt berekend aan de hand van het op uw 
bowlingpas vermelde gemiddelde en bedraagt 80% van 220 pins 
met een maximum van 60 pins per game.

Finale:  De 24 hoogst geëindigde spelers spelen 4 games finale op 
handicapbasis, twee spelers op een baan en de score uit 
de voorronde gaat mee. Voor de dames worden 8 plaatsen 
gegarandeerd en voor de heren 12.  
De overige plaatsen 4 plaatsen worden verdeeld naar rato van het 
aantal inschrijvingen.  
Indien een speler zich voor aanvang van de finale afmeldt, zal deze 
finaleplaats worden opgevuld met de eerstvolgende speler c.q. 
speelster die hiervoor in aanmerking komt.

Inschrijven: Lia Fievet: 0346 580 297 of 06 516 023 79
 e-mail : lia.esbcnederland@gmail.com
 of haarlemmerliedebowlingmt50plus@gmail.com
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Overnachting in een standaard tweepersoonskamer inclusief 
uitgebreid ontbijtbuffet voor 2 personen Prijs € 105,00 p.k.p.n.* 
(exclusief Gemeentelijke Belasting)

Op basis van éénpersoonsbezetting bedraagt de prijs € 92,50 p.k.p.n. 
(exclusief Gemeentelijke Belasting)

Hotelovernachting bij De Zoete Inval



 Toernooireglement

1.  Er wordt gespeeld volgens het NBF-sportreglement, die kunt vinden op de 
website van de NBF en de aanvullende regels van het reglement van de 50plus 
Master Tour. Je kunt de volledige reglementen vinden op: http://nbf.bowlen.nl/
Voorleden/Statutenenreglementen.aspx 
nbf.bowlen.nl/Wedstrijdbowlen/50MasterTour.aspx 
In alle gevallen waarin deze reglementen niet voorzien, beslist de wedstrijdleiding.

2.  Voor toegestane ballen en ball cleaners tijdens de wedstrijd zijn de USBC lijsten 
van 
toepassing, welke regelmatig gewijzigd worden. Deze recente lijsten kun je 
bekijken en downloaden op: 
www.bowl.com/approvedballlist/ 
usbcongress.http.internapcdn.net/usbcongress/bowl/equipandspecs/pdfs/
Approved_cleaner_polish.pdf

3.  De handicap wordt berekend op basis van het gemiddelde op de bowlingpas en is 
80 % van 220 met een maximum van 60 pins per game. In de scratchklasse krijgen 
de dames 8 pins bonus per game.

4.  Wanneer op de bowlingpas geen gemiddelde is vermeld, heeft het gemiddelde 
geldigheid waarover door de (wedstrijd)secretaris van de lid-rechtspersoon 
(bijv. vereniging) van de betreffende speler een verklaring is afgegeven. Het 
laatstbedoelde gemiddelde dient te zijn berekend over alle games die door de 
betreffende speler zijn gespeeld in alle wedstrijden van het lopende seizoen met 
een minimum van 21 games.  
Naast de games van interne wedstrijden betrekt de wedstrijdsecretaris daarbij de 
games die het bondsbureau heeft geregistreerd van de overige wedstrijden tijdens het 
lopende speelseizoen. Deze gemiddeldeverklaring mag niet ouder zijn dan 14 dagen.

5.  Indien een deelnemer naast een gemiddelde uit Nederlandse bowlingactiviteiten, 
beschikt over één of meer geldige buitenlandse bowlingpassen, is deze speler 
verplicht dit voor aanvang te melden.

6.  Conform het NBF-sportreglement zal de pas met het hoogste gemiddelde worden 
aangehouden.

7.  Op deelnemers aan open kampioenschappen, toernooien en wedstrijden die geen 
lid zijn van de NBF, maar lid zijn van een buitenlandse federatie, zijn alle NBF-
reglementen van toepassing

8.  Het NBF-bondsbureau publiceert aan het begin van elk speelseizoen een lijst 
met toernooigemiddelden van spelers die met een buitenlandse pas hebben 
deelgenomen aan Nederlandse toernooien. Dit gemiddelde is opgebouwd uit 
gegevens van de eigen federatie alsmede alle in Nederland gegooide games en zal 
leidend zijn voor deelname aan alle kampioenschappen, toernooien en wedstrijden.



  Wanneer geen gemiddelde beschikbaar is op de hiervoor beschreven wijze of 
een gemiddelde is vermeld over minder dan 21 games, heeft het gemiddelde 
geldigheid waarover de federatie waartoe de betreffende speler behoort een 
schriftelijke verklaring heeft afgegeven. Dat gemiddelde moet zijn berekend over 
alle games die door de betreffende speler zijn gespeeld in alle wedstrijden van het 
lopend speelseizoen, met een minimum van 21 games, en mag niet ouder zijn dan 
14 dagen.

9.  Bij ex-aequo wordt de volgorde van deelnemers bepaald door de scratch pinfall 
die is behaald. Indien deze ook gelijk is, dan treedt artikel 218 lid 3C van het NBF-
sportreglement in werking.

10.  Elke telefonische aanmelding dient schriftelijk of via e-mail te worden bevestigd.
11.  Inschrijving verplicht, conform artikel 531, lid 4 van het NBF-sportreglement tot 

betaling van het inschrijfgeld.
12.  Alle spelers dienen een half uur voor aanvang van hun serie en, indien voor hen 

van toepassing, voor aanvang van de finale aanwezig te zijn en zich gemeld te 
hebben bij de wedstrijdtafel

13.  De baanindeling wordt voor alle spelers vooraf bepaald door de wedstrijdleiding.
14.  Re-entry is niet toegestaan.
15.  Bowlingkleding is verplicht, ook tijdens de prijsuitreiking.
16.  Met het insturen van de inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met dit 

reglement.
17.    De Ranking Points voor de 50plus Master Tour worden voor zowel de dames als 

de heren toegekend over het overall klassement, inclusief de handicap en/of de 
bonus als deze worden toegekend in het toernooi. In deze standen tellen alle 
deelnemers, dus ook buitenlandse deelnemers mee.

Plaats Ranking Points Plaats Ranking Points

1e plaats 80 9e tot en met 11e plaats 30

2e plaats 60 12e tot en met 16e plaats 25

3e en 4e plaats 45 17e tot en met 24e plaats 20

5e en 6e plaats 40 25e tot en met 32e plaats 15

7e en 8e plaats 35 33e tot en met 48e plaats 10

Alle overige deelnemers  5

Deelnemers aan de NK Handicap en de NK Scratch en de NK Dubbel krijgen dubbele ranking points

18.   De speler en speelster die na het laatst gespeelde toernooi in de 50plus Master 
Tour het hoogste aantal Ranking Points hebben behaald worden Bowler en 
Bowlster van het jaar. Zij zullen worden gehuldigd op de finaledag van de 50plus 
Master Tour.





Serie-indeling

zondag 10 februari Serie  R1 10.30 uur - 12.30 uur

Vrijdag 15  februari Serie 1 13.00 uur - 15.00 uur

 Serie 2 15.00 uur - 17.00 uur

Zaterdag 16 februari Serie 3 11.00 uur - 13.00 uur

 Serie 4 13.00 uur - 15.00 uur

Zondag 17 februari Serie 5 09.30 uur - 11.30 uur

 Serie 6 11.30 uur - 13.30 uur

 Baanonderhoud

Finales: 14.00 uur – 15.35 uur

Prijsuitreiking aansluitend.

Voor de series op zondag komen alleen mensen in aanmerking die een 

reisafstand hebben van meer dan 100 kilometer van Haarlemmerliede
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Prijzengeld

Heren   Dames
1 € 150,00 1 € 125,00

2 € 100,00 2 € 95,00

3 € 80,00 3 € 75,00

4 € 70,00 4 € 60,00

5 € 60,00 5 € 50,00

6 € 50,00 6 € 40,00

7 € 40,00 7 € 30,00

8 € 40,00 8 € 30,00

9 € 35,00

10 € 35,00

11 € 35,00

12 € 30,00

Overige prijzen naar rato van het aantal inschrijvingen dames of heren

 € 30,00

 € 30,00

 € 30,00

 € 30,00

De nummers 1 t/m 3 bij zowel de dames als de heren 

ontvangen tevens een sportprijs.



3de Haarlemmerliede Mastertour 50+ toernooi Inschrijfformulier

Naam en voorletters:  ..............................................................................................  M / V

Voornaam:  ....................................................................... Pasgemiddelde:  .....................

Adres:  ...............................................................................................................................

Postcode en woonplaats:  .................................................................................................

Tel. overdag:  .................................................. ’s Avonds:  .................................................

E-mail:  ......................................................................  Soort pas: NBF / Buitenlandse Fed.

Verenigingsnummer:  ................................  Pasnummer:  ...........................................

Gewenste serie 1e keus:  ...........................  2de keus:  ................................................

Handtekening:  ..............................................  Datum:  ....................................................

3de Haarlemmerliede Mastertour 50+ toernooi Inschrijfformulier

Naam en voorletters:  ..............................................................................................  M / V

Voornaam:  ....................................................................... Pasgemiddelde:  .....................

Adres:  ...............................................................................................................................

Postcode en woonplaats:  .................................................................................................

Tel. overdag:  .................................................. ’s Avonds:  .................................................

E-mail:  ......................................................................  Soort pas: NBF / Buitenlandse Fed.

Verenigingsnummer:  ................................  Pasnummer:  ...........................................

Gewenste serie 1e keus:  ...........................  2de keus:  ................................................

Handtekening:  ..............................................  Datum:  ....................................................

Opsturen naar: Lia Fievet, lia.esbcnederland@gmail.com
en Bert Strobbe: haarlemmerliedebowlingmt50plus@gmail.com

Opsturen naar: Lia Fievet, lia.esbcnederland@gmail.com
en Bert Strobbe: haarlemmerliedebowlingmt50plus@gmail.com



OPEN NOW
EXTREME FUN FOR EVERYONE! 

WWW.THENEWBOWLINGEXPERIENCE.NL

Haarlemmerstraatweg 183 , 2065 AE Haarlemmerliede
T: 023 543 33 33
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