
 
 

Tijdens De “12 uur” van Goes, gaan maximaal 12 mixed teams van 4 spelers de strijd aan de winnaar te 
worden. Het belangrijkste doel is om een zo groot mogelijk bedrag op te halen voor het Clarahofje te Goes 
(Hospice). 
 
Start: Zondag 2 Juni 2019 om 07:30 
 
Einde: Zondag 2 Juni 2019 rond 22:00 
 
Locatie: Bowling Goes, Da Vinciplein 14 
 
Inschrijfgeld per team: € 250 excl. Sponsorgeld 
Er is plaats voor 12 teams (VOL = VOL) 
 
Aantal op te geven spelers per team: Maximaal 5 (er wordt in 4 man formatie gespeeld) 
 
Programma: 
07:30 uur:  Ontbijt 
08:15 uur: Presentatie van de deelnemende teams 
09:00 uur: Bowlen 
12:30 uur: Lunch pauze 
13:15 uur: Bowlen 
21:00 uur: Einde en Diner 
21:45 uur: Prijsuitreiking en bekendmaking eindbedrag 
 
Dit toernooi is op basis van hcp van het pasgemiddelde (80% van 220 met een maximum van 60) 
 
Dit toernooi heeft GEEN NBF erkenning en wordt dus niet meegerekend voor het pas gemiddelde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Toernooi Format 
Het Toernooi format zal definitief vastgesteld worden als het aantal deelnemende teams bekend is. 
Wel zal dit Round-Robin zijn. 
 
Voorbeelden Puntentelling. 
Round-Robin Games: 
Er wordt volgens het 18-punten systeem gespeeld. Dat wil zeggen dat voor iedere gewonnen teamgame 10 
wedstrijdpunt wordt behaald, Een gelijk gespeelde game of serie levert voor ieder team 5 punt op. 
Er zijn ook individuele punten te behalen, de speler met de laagste hcp spelen tegen elkaar, de spelers met 
de 2e hcp, 3e hcp en laagste hcp ook. 
Als je de individuele wedstrijd wint, win je 2 punten voor het team. 
Als er 2 spelers zijn met dezelfde hcp, wordt de speelvolgorde van het score formulier gehanteerd. 
Positieronde: 
Deze game wordt er gespeeld om dubbele punten, zowel de team game als individueel. 
Totale pinfall games: 
Het team met de hoogste pinfall krijgt 18 punten 
2e: 16,   3e: 14,  4e: 12,   5e: 10,  6e: 8, 
7e :6,  8e: 4,  9e: 2  10e: 0 
 
Sponsoren. 
Van elk team wordt er verwacht om minimaal aan  €100 euro aan sponsorgeld mee te nemen. Dit kun je 
zelf bekostigen (€20 p.p) Of je vraagt aan familie, vrienden, werkgever, vereniging e.d. 
 
Dit is op meerdere manieren bij elkaar te krijgen. 
Een aantal voorbeelden: 

 Een vast bedrag 

 Per Strike 

 Per 200 game incl. 

 Per 200 game excl. 

 Per gewonnen punt 
Ieder team krijgt een formulier opgestuurd om eventuele sponsoren te noteren. 
 
Overige regels. 

 Er wordt gespeeld volgens het NBF regelement. 

 Mocht u ingeschreven hebben maar onverhoopt verhindert zijn, dan graag 14 dagen vooraf 
afmelden anders worden de inschrijfkosten alsnog in rekening gebracht. 

 


