
Klasse-indeling:
Heren A vanaf 180.00 7 fi nalisten 
Heren B vanaf 170.00 t/m 179.99 3 fi nalisten *
Heren C t/m 169.99 3 fi nalisten *

Dames A vanaf 150.00 3 fi nalisten
Dames B t/m 149.99 3 fi nalisten *

Jeugd de indeling wordt bepaald door de jeugdcommissie

LET OP: de klasse-indeling kan qua gemiddelden aangepast 
worden om een evenredige hoeveelheid spelers tov de fi naleplaat-
sen in de klasses te krijgen.
* 1 van deze klasses heeft mogelijk 4 fi nalisten ipv 3, e.e.a. afhanke-
lijk van het aantal inschrijvingen!

Serie-indeling:
Jeugd serie jeugdcommissie
Serie 1 maandag 2 maart 19:30 - 21:30 uur
Serie 2 dinsdag 3 maart 19:30 - 21:30 uur
Serie 3 zaterdag 7 maart 10:00 -  12:00 uur

Finales:
Dames B, Heren B/C zondag   8 maart 10:30 - 11:30 uur
Jeugd  “ “ 11:30 - 12:30 uur

  baanonderhoud

Dames A, Heren A  “ “ 13:15 - 14:15 uur

Prijsuitreiking:
Jeugd ± 12:45 uur (tijdens het baanonderhoud)
Senioren ± 14:30 uur

B.V.K.D.

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 
2020

2 t/m 8 maart

senioren: 5 games  € 7,50
jeugd: 4 games  € 5,00



Inschrij  ormulier

Naam :

Pasgemiddelde :

Ik wil graag spelen in serie:

1e keuze :

2e keuze :

3e keuze :

LET OP: vult u drie keer dezelfde serie in of slechts 1 keuze, dan 
kan het zijn dat u in een willekeurige serie wordt ingedeeld!!  Helaas 
kunnen we niet allemaal in dezelfde serie spelen.

Ik speel graag samen met:

Telefoon :

E-mail :

Dit formulier kunt u deponeren in het BVKD-postkastje in de bowling 
bij de schoenen, of mailen naar sportcommissie@bvkd.nl.

Clubkampioenschappen 2020 2 - 8 maart

Een aantal bowlers kan de serie voor de kampioenschappen spelen 
op de eigen leagueavond, anderen spelen in het weekend. 
Helaas is het onmogelijk om iedereen in zijn/haar ideale serie in te 
delen, dus graag begrip hiervoor. Vul ook niet 1 voorkeur-serie in, 
maar alle 3!
De serie-indeling komt in de bowling te hangen en natuurlijk op de 
website (www.bvkd.nl). 

Voor het inschrijfgeld hoef je het niet te laten!

Bepalend is je pasgemiddelde voor de indeling in klasse (zie vol-
gende pagina). Heb je een pasgemiddelde van ‘0.00’, dan wordt het 
leaguegemiddelde genomen.
Ook als je niet in de A-klasse speelt kan je clubkampioen worden! 
Het gaat om de hoogste score bij de heren en de dames. Natuurlijk 
kan je er ook zelf voor kiezen om in een hogere klasse uit te komen. 
De klasse die op je bowlingpas staat, heeft niets met onze klasse 
indeling te maken!

Hoe zit het verder in elkaar?
senioren: 5 games (ja dit klopt en mag van de NBF tegenwoordig)

jeugd: 4 games 
• voorronde: 2 spelers/speelsters per baan
• inschrijfgeld is € 7,50 voor de senioren; 

voor de jeugd is het € 5,00
• Europees systeem
• scratch
• scores van de voorronde gaan mee naar de fi nale
• senioren 5 games fi nale; jeugd 4 games
• de NBF regels gelden (o.a. geen alcohol voor aanvang, niet 

eten/drinken in de spelersruimte, niet roken tussen de games 
door)

• bij gelijke score wordt er een 9e en 10e frame gespeeld
• re-entry is niet toegestaan
• deelnemers dienen een half uur voor aanvang aanwezig te zijn


