
 
Nederlandse Bowling Federatie   
RCT Noord-Holland 
 

 

Aan:  Leden van verenigingen uitkomende in de regio  
Noord Holland (R105) 

 
 
Betreft: Regionale Kampioenschappen Senioren Noord Holland 2017 
 
 
 
Beste leden, 
 
Dit jaar organiseert Bowling Vereniging Spierdijk in samenwerking met het RCT Noord 
Holland van de N.B.F. de regionale kampioenschappen Senioren van Noord Holland. 
De voorronden zullen gespeeld worden in Café Duijn Bowling Spierdijk en de dame en 
heer met de hoogste pinfall krijgen de mogelijkheid om namens de provincie Noord 
Holland uit te komen op de Dag Der Kampioenen 2017. 
 
Datum: ZONDAG 2 APRIL 2017 
 
Locatie: Café Duijn Bowling Spierdijk 
  Spierdijkerweg 111 
  1641 LW, Spierdijk 
 
Kosten: De kosten per deelnemer bedragen € 30,= te voldoen aan de 

wedstrijdtafel. 
 
Deelname: Deelname is toegestaan voor alle leden (Hoofd en Dubbel), jeugdleden 

en senioren die aangesloten zijn bij verenigingen uit de regio Noord 
Holland (Noord en Zuid) (R105). 

 
Opzet:  Er zal gespeeld worden in de categorieën Dames en Heren waarbij de 

volgende indeling in klassen wordt aangehouden: 
 
Klasse: Heren     Dames 
A klasse:  190 en hoger    175 en hoger 
B klasse: 175 tot en met 189,99  160 tot en met 174,99 
C klasse: 160 tot en met 174,99  145 tot en met 159,99 
D klasse:  tot en met 159,99    tot en met 144,99 
 
De organisatie behoudt zich het recht voor om klassen samen te voegen 
bij onvoldoende deelnemers aan een klasse. 

 
Voorronde: De voorronde van deze Regionale Kampioenschappen zal worden 

gespeeld volgens Europees systeem. Alle deelnemers spelen tijdens de 
voorronde 6 games met 2 spelers per baan waarbij de individuele 
Scratch score bepalend is voor plaatsing voor de finale. 
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Series:  Afhankelijk van het aantal inschrijvingen zal de indeling worden bepaald. 

Er kan echter op de volgende series worden ingeschreven: 
 
 Reserve Serie 1 Zaterdag 1 april 2017  10:00 – 12:00 
 Reserve Serie 2 Zaterdag  1 april 2017  12:00 – 14:00 

Serie 1  Zondag  2 april 2017  10:00 – 12:00 
Serie 2  Zondag  2 april 2017  12:00 – 14:00 
Finales  Zondag  2 april 2017  vanaf 14:30 
 
Het definitieve aantal series zal worden bekend worden gemaakt via 
onze website: http://www.bvspierdijk.nl en natuurlijk via de facebook 
pagina van het RCT Noord Holland. 

 
Finales: De finales zullen worden gespeeld over 4 games met twee spelers per 

baan waarbij de score uit de voorronde wordt meegenomen. Het aantal 
finalisten per klasse zal worden vastgesteld zodra het definitieve aantal 
inschrijvingen bekend is. Beschikbare finaleplaatsen worden opgevuld 
met deelnemers uit dezelfde klasse als finalisten zich niet melden voor 
de betreffende finale. 

 
Inschrijving kan door uiterlijk vóór 10 maart 2017 je gegevens: naam, adres, 
vereniging, pasnummer, pasgemiddelde en klasse waarin je eventueel wil spelen 
(hoger mag altijd, lager natuurlijk niet) te mailen naar inschrijving@bvspierdijk.nl  
 
Wij zien uw inschrijving graag snel tegemoet en kijken uit naar dit mooie 
kampioenschap! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Bowling Vereniging Spierdijk 
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