
 
 

28 okt 2018  
 
Plaats:  
Bowling de Thoolse Brug: Stevinweg 1a, 4691 SM te Tholen 
 
Organisatie: 
Bowlingvereniging Goes en Bowling Tholen. 
 
Speelwijze 
5 games voorronde Amerikaans systeem. Na iedere game wordt er een banenpaar naar rechts 
opgeschoven. 
 
Finale 
Er wordt gespeeld via een afval systeem. De beste 16 uit de voorronde plaatsen zich voor de finale. 
Na steeds 2 games te hebben gebowld valt steeds de helft van de finalisten af totdat er een finale van 2 
spelers overblijft. 
De uiteindelijke winnaar moet dus zorgen dat hij/zij bij de beste helft van de betreffende finale ronde hoort. 
Beste 16: 2 games  Beste 8: 2 games  Beste 4: 2 games  Beste 2: 2 games 
 
Handicap 
Er wordt een handicap systeem gehanteerd van 80% van 220 van het pasgemiddelde Seizoen 2018-2019, 
heeft u geen pasgemiddelde dan zal u een gemiddelde verklaring van uw vereniging moeten overleggen. 
 
Ex Aequo 
Bij gelijke stand incl. handicap is de hoogste scratch score bepalend. 
 
Inschrijving 
U wordt pas als ingeschreven beschouwd als naam, bowlingpasnummer, gemiddelde Alle tijdige 
inschrijvingen worden per email bevestigd met toegewezen serie en tijd. Inschrijven kan via 
wedstrijdzaken@bowlingvereniginggoes.nl, www.bowlingvereniginggoes.nl , Antoinette Gijzel  Wilt 
u ook meteen laten weten of u blijft eten. 
 
Verhinderd 
Bent u onverhoopt verhinderd graag 24 uur voor aanvang van het toernooi afmelden, doet u dit niet dan 
bent u ons het inschrijfgeld toch verschuldigd 
 
Inschrijfgeld 
Het inschrijfgeld bedraagt: 35 euro p.p 
Lekker Mosselen Eten!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Na de finale is er de mogelijkheid om mosselen, sate of spareribs te 
blijven eten voor een meerprijs van € 15 p.p 
 
Prijzen 
Goederen. (bijv. boodschappenpakket, fles wijn of bierpakketten) 
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Serie Indeling 
 
Serie 1  Zondag  28 Oktober 2018    12:00 
 
Serie 2  Zondag  28 Oktober 2018   14.00 
 
Olie pauze             16.00 
 
Finale    Laatste 16    16:30 
   Kwart Finale    17:30 
   Halve Finale    18:00 
   Finale     18:30 
 
Prijsuitreiking          +/- 19:00 
 
Mosselen Eten            +/- 19:30 
 
Graag minimaal een half uur voor aanvang van uw serie aanwezig.  
 


