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Openingstoernooi Seizoen 2014/2015 

(De weg naar verandering) 

Inleiding: 

Zoals  wellicht bekend doen er dit jaar 8 teams mee met de Nationale League(vijfmans) en zullen 7 

games round robin spelen (classic 5 mans). De inzet was om dit jaar te gaan starten met een 

SuperLeague tezamen met België. Ondanks dat wij graag de SuperLeague hadden zien doorgaan, 

moesten we door te weinig aanmeldingen vanuit België de league cancelen. De opzet van de 

SuperLeague was bedacht omdat we zien dat de Nationale League zoals hij is, een beperkt 

bestaansrecht heeft en wij als NBF hier graag verandering in willen brengen 

Door het wegvallen van de SuperLeague hebben we tezamen met de teamcaptains gekeken naar 

andere manieren van spelen. Dit heeft tot dusver nog tot weerstand geleid bij de huidige teams 

waardoor we komend seizoen geen grote veranderingen in de speelwijze hebben doorgevoerd. 

Omdat verandering nodig is om de Nationale League weer op de kaart te zetten willen wij samen met 

alle geïnteresseerden in de Nationale League een kick-off doen in de vorm van dit toernooi. Het doel 

van ons toernooi is een primair beeld te krijgen wat jullie drijft om mee te doen maar vooral wat 

jullie graag anders zien. Daarnaast willen wij jullie informeren over hoe wij de verandering voor 

seizoen 2015-2016 willen gaan realiseren. Vanzelfsprekend zullen wij de inventarisatie die wij bij 

jullie doen ook bij onze andere leden doen. 

Voorbeelden: 

 Hoe belangrijk vind je de reisafstand? 

 Hoe belangrijk is het format? 

 Wat zou je er van vinden wanneer HCP wordt geïntroduceerd? 

 Wat zou je er van vinden wanneer prijzengeld wordt geïntroduceerd? 

 Zou het een goede toevoeging zijn als er uit- en thuiswedstrijden worden georganiseerd? 

 Wat is zou jou ertoe enthousiasmeren om weer mee te doen aan een Nationale League? 

 Etc. 

Toernooi: 

Om antwoorden te krijgen deze vragen en meer, willen wij jullie hierbij uitnodigen op zondag 31 

augustus in Bowling Mijdrecht.  Tijdens deze dag zullen wij gaan bowlen in individueel en in 

teamverband.  
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Wij zullen in de ochtend een vijf games bakerformat bowlen met aansluitend een lunch zijn en een 

overleg. Tijdens dit overleg willen wij graag een eerste reflectie geven van de ingevulde enquêtes en 

horen hoe jij denkt dat we verder moeten met de Nationale League. Namens de NBF zullen wij ook 

uitleg geven over hoe wij de verandering willen begeleiden. 

Na dit overleg gaan we verder bowlen. Wij starten met 5 spelers per baan waarbij er na game 1, 2 

spelers per baan afvallen. Na game 2 vallen er nog eens 2 spelers af. Als laatste ronde zal er nog 1 

game single op een baan gespeeld worden tegen alle baan winnaars waarna de winnaar bekend is. 

De kosten voor deelname aan deze dag zijn € 20,- per persoon, inclusief de lunch. Omdat Bowling 

Mijdrecht zijn banen hiervoor gratis beschikbaar stelt is het mogelijk om al het ingelegde 

inschrijfgeld(minus de lunch) uit te keren als prijzengeld naar de teams en individuele spelers. De 

verdeling hiervan is afhankelijk van het aantal inschrijvingen. 

Deelname mogelijk voor iedereen: 

Heb je zelf altijd mee al mee willen doen aan de Nationale League maar geen team kunnen vinden is 

dit de ideale plek om je als speler te laten zien. Er zijn nog genoeg teams die niet volledig bezet zijn 

en mogelijk versterking zoeken. Je kan gewoon inschrijven voor deze dag en meedoen met alle 

activiteiten die georganiseerd worden. Eventueel kan je een team vormen met de reserves van de 

andere teams of neem je zelf  4 bowlers mee.  

Bijdrage: 

Wij hopen dat alle geïnteresseerden, maar zeker de huidige deelnemers van de Nationale League, 

aan deze dag mee willen doen en iedereen bereid is om zijn input te leveren tijdens de bijeenkomst.  

Deze dag is voor ons als NBF de aftrap van de verandering. Hiervoor hebben wij jullie inzichten nodig 

hebben om komende seizoenen te kunnen spelen in een breed gedragen format. Het doel is dat de 

nieuwe opzet bijdraagt aan een hogere deelname in de volgende seizoenen. 

Inschrijven: 

Wil je meedoen met dit evenement stuur dan uiterlijk 20 augustus een mailtje naar 

evdelden@bowlen.nl.  Graag daarbij de namen van alle personen die hier aan mee gaan doen 

aangeven en bij voorkeur inschrijven per team.   

Mochten er nog vragen zijn kunt u dit altijd per mail of op telefoonnummer: 0318-559343 doen. 

Namens het bestuur, 

 

Edwin van Delden 

Bureaumanager NBF 
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