
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal prijzengeld  

€ 6410,- 

Inschrijfgeld 

Vanaf € 35 

Masterklasse, 

1e en 2e klasse 



  

Organisatie / Bowlingcentrum 

• Stichting Jeroen Bosch Tournooi i.s.m. BV Den Bosch 

• Bowling- & Partycentrum de Maaspoort Den Bosch 

 

Toernooi format: 

• 6 games Europees Systeem, 2 spelers per baan 

• 3 games halve finale (Top 16 Masterklasse & Top 16 1e klasse) 

• 3 games finale (Top 8 Masterklasse, 1e & 2e klasse, 50+ klasse) 

Klasse indeling 

• Masterklasse: dames en heren met pasgemiddelde ≥ 200,00 

• 1e klasse  dames en heren met pasgemiddelde ≥ 175,00 

• 2e klasse  dames en heren met pasgemiddelde ≥ 174,99 

Series 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finales 

• Halve Finale Top 16 - Masterklasse zondag 20 januari 16.30 uur - 17.45 uur 

• Halve Finale Top 16 - 1e klasse  zondag 20 januari 16.30 uur - 17.45 uur 

• Finale Top 8 - Alle klassen  zondag 20 januari 18.00 uur - 19.15 uur 

• Prijsuitreiking   zondag 20 januari 19.30 uur 

Inschrijven 

• Inschrijfgeld vanaf 30,=  zie serie schema voor details 

• Géén re-entry toegestaan 

• via MijnNBF (voorkeur) of via JeroenBoschToernooi@hyarchis.com  

• Betalen bij wedstrijdsecretariaat 

 

Extra finale 50+ spelers 

Voor de beste 8 50+bowlers (per 1-9-2018) uit het gecombineerd klassement, die 
niet in de reguliere finale spelen, is eer en extra top 8 finale. 

Extra prijzen jeugdspelers 

Voor de 3 beste jeugdspelers (die zich niet voor een finale geplaatst hebben) zijn 
er drie extra prijzen (gecombineerd klassement) van €50, €40 en €30. 

Prijzengeld: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglementen 

• Deelname staat open voor leden van de N.B.F. of van een bij de W.T.B.A. aangesloten fede-
raties. Dit lidmaatschap dient te worden aangetoond. 

• Buitenlandse spelers worden ingedeeld conform art 309 van sportreglement.  

• Er wordt gespeeld volgens het dan geldend NBF sportreglement; waarin het reglement niet 
voorziet beslist de organisatie. 

• Dames spelen zonder bonus. 

• Inschrijvingen welke per email worden ontvangen, worden zo snel mogelijk geplaatst maar 
er is geen garantie dat de gewenste plaats nog beschikbaar zal zijn. Graag meerdere voor-
keuren opgeven. 

• Inschrijven verplicht tot betalen; afmelding mogelijk tot 14 dagen voor aanvang van het 
toernooi. 

• Met uw inschrijving stemt u in met 1) publicatie van scores èn foto’s op het internet en 
social media 2) de centrale verwerking van uw scores door de NBF 3) bewaren van uw con-
tact gegevens voor toekomstige toernooien . 

• Indien het bowlingpaspoort geen gemiddelde vermeldt, dient u een getekende verklaring 
van uw secretaris te overleggen. Indien geen gemiddelde verklaring kan worden overlegd 
wordt in de hoogste klasse ingedeeld. 

• De spelers dienen zich een half uur voor de aanvang van hun serie bij het wedstrijdsecreta-
riaat te melden. 

• Meer informatie via www.bowlingdenbosch.nl 

 

Plaats Masterklasse 1e klasse 2e klasse Extra 50+ finale 

1 € 600 € 350 € 275 € 200 

2 € 475 € 275 € 210 € 150 

3 € 300 € 175 € 140 € 100 

4 € 240 € 130 € 120 € 80 

5 € 200 € 110 € 100 € 70 

6 € 150 € 90 € 90 € 60 

7 € 120 € 80 € 80 € 60 

8 € 100 € 70 € 70 € 60 

9-16 € 60 € 60 n.v.t. n.v.t. 

Datum Tijd Master 1e klasse 2e klasse 

Woensdag 16/01/2019 20.00 / 22.30 uur € 45 € 40 € 35 

Donderdag 17/01/2019 20.00 / 22.30 uur € 45 € 40 € 35 

Zaterdag 19/01/2019 10.00 / 12.15 uur € 50 € 45 € 40 

Zaterdag 19/01/2019  (RESERVE) 13.15 / 15.30 uur € 50 € 45 € 40 

Zondag 20/01 10.00 / 12.15 uur € 60 € 55 € 50 

Zondag 20/01 13.15 / 15.30 uur € 65 € 60 € 55 

https://secure.bowlingnbf.nl/mijnnbf/gebruiker/login
mailto:jeroenboschtoernooi@hyarchis.com
http://www.bowlingdenbosch.nl

