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C-Toernooi NBF-Erkenning 
2020/C789 

 
6e Dekker Open 

14 t/m 18 april 2020 
 

 

Gestaffeld prijzengeld 

€1050 bij 100 inschrijvingen 

€1575 bij 150 inschrijvingen 

€2100 bij 200 inschrijvingen 

 

 

Halve Finale: Top 20 heren, Top 12 dames 

Finale: Top 10 heren, Top 6 dames 

 

 

Handicap: 80% van 210 (max 50) 
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Dit toernooi wordt mede mogelijk gemaakt door: 
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Beste bowlsters en bowlers, 

 

Van dinsdag 14 april tot en met zaterdag 18 april 2020 organiseert de 

Bowlingvereniging Dekker Zoetermeer, in samenwerking met Lucky’s 

Bowling Zoetermeer, het 6e Dekker Open. 

 

Het toernooi wordt gespeeld in Lucky’s Bowling Zoetermeer, gelegen aan: 

Scheglaan 12 

2718 KZ te Zoetermeer 

 

 

 

Dit toernooi wordt gesponsord door: 

 

Lucky’s Bowling Zoetermeer 

C’est Bon Bon 
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Toernooigegevens 

 

NBF - erkenning 2020/C789 

  

Organisatie Bowlingvereniging Dekker Zoetermeer 

 

Plaats  Lucky’s Bowling Zoetermeer 

Scheglaan 12 

2718 KZ te Zoetermeer 

 

Speeldata Dinsdag 14 april 2020 

Woensdag 15 april 2020 

Donderdag 16 april 2020 

Zaterdag 18 april 2020 

 

Kosten 

 

€ 30,00 per persoon 

Opbouw inschrijfgeld: 

 

Baanhuur  

Prijzengeld 

Organisatiekosten 

Af: sponsoring 

Totaal 

 

€ 12,50 

€ 11,59 

€   7,80 

€  (1,89) 

€ 30,00 

 

Formule 5 games voorronde, Europees systeem, 

2 speelsters/spelers per baan 

 

Handicap De handicap wordt berekend aan de hand van 

het op de bowlingpas vermelde gemiddelde en 

bedraagt 80% van 210 pins met een maximum 

van 50 pins per game. 

 

Halve finale De 12 hoogst geëindigde dames en de 20 

hoogst geëindigde heren na de voorrondes 

spelen een halve finale over 4 games, 

Europees systeem, 2 speelsters/spelers per 

baan, pinfall uit de voorronde gaat mee. 

 

Finale De 6 hoogst geëindigde dames en de 10 

hoogst geëindigde heren na de halve finale 

spelen een finale over 3 games, Europees 

systeem, 1 speelster/speler per baan, pinfall 

uit de voorronde en de halve finale gaat mee. 
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Inschrijven  

 

 

De inschrijving is geopend vanaf januari 2020 

 

Inschrijven gaat via MijnNBF (www.bowlingnbf.nl): 

 

 

 

 

 

 

 

Weet u uw MijnNBF wachtwoord niet (meer)? Inschrijven zonder in te 

loggen kan ook! U moet dan enkel handmatig de gegevens invullen. 

 

Het toernooi is te vinden in de NBF Online Wedstrijdkalender en tevens in 

het overzicht van toernooien waarvoor online kan worden ingeschreven, 

dat wordt weergegeven direct nadat u heeft ingelogd op MijnNBF. 

 

U kunt op het tabblad ‘Serieoverzicht’ de tijden en nog beschikbare 

plaatsen zien. Om in te schrijven klikt u op ‘Individuele Inschrijving’ 

 

 
 

Een regulier inschrijfformulier is tevens te vinden in dit toernooiboekje. 

 

Indien u verdere hulp nodig heeft bij het inschrijven, kunt u de toernooi 

administratie bereiken via dekkeropen@bdzbowling.nl  

http://www.bowlingnbf.nl/
https://secure.bowlingnbf.nl/toernooien/wedstrijdkalender.php
mailto:dekkeropen@bdzbowling.nl
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Toernooireglement 

 

 

1. Deelname is toegestaan aan leden van de NBF en/of leden van de 

WTBA. Bij leden van buitenlandse bowling organisaties wordt het 

gemiddelde bepaald conform artikel 309 van het NBF-

sportreglement. 

2. Er wordt gespeeld volgens het NBF-Sportreglement. 

3. Het gemiddelde op de bowlingpas is bepalend. Wanneer op de 

bowlingpas geen gemiddelde staat, dient u een officiële verklaring 

van de wedstrijdsecretaris van uw vereniging te overleggen. Deze 

mag op de speeldag van de voorronde niet ouder zijn dan 14 dagen. 

In deze verklaring dient het gemiddelde van alle door u gespeelde 

games te staan, met een minimum van 21 games. 

4. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor dit gemiddelde te 

controleren. Indien op bovenstaande wijze geen gemiddelde kan 

worden overlegd, dan moet deelname worden geweigerd. 

5. Re-entry is toegestaan, maximaal 1 re-entry per speler. 

6. Bowlingkleding is verplicht, ook tijdens de prijsuitreiking. 

7. De deelnemers dienen zich een half uur voor aanvang van hun serie 

te melden bij de wedstrijdleiding in verband met het tijdig kunnen 

vervullen van de inschrijfformaliteiten en de toedeling van de 

baanindeling. 

8. Overeenkomstig het sportreglement mag in de spelersruimte door 

niemand worden gedronken en/of gegeten en mobiele telefoons 

dienen uitgeschakeld te zijn. 

9. Deelnemers mogen tijdens de duur van hun voorronde en de (halve) 

finale niet roken (dus geen rookpauzes) en geen alcoholhoudende 

dranken en/of alcoholvrij bier nuttigen. 

10. Voor toegestane ball-cleaners tussen de games (en dus niet tijdens 

de game) is de recente USBC lijst van toepassing. Deze lijst kunt u 

bekijken en downloaden op 

http://www.bowl.com/specs/ballCleaner.aspx. 

11. Bij ex-aequo wordt de volgorde van deelnemers bepaald door de 

scratch pinfall die is behaald. Indien ook deze gelijk is, dan treedt 

artikel 218, derde lid, onderdeel c, van het NBF-Sportreglement in 

werking. 

12. In alle gevallen waarin dit toernooireglement niet voorziet beslist de 

wedstrijdleider en dit besluit is bindend. 

http://www.bowl.com/specs/ballCleaner.aspx
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Serie/indeling 
 

 

 

 

Dinsdag 14 april 2020 

 

Serie 1 

Serie 2 (reserve) 

 

 

20.00 uur – 22.00 uur 

22.15 uur – 00.15 uur 

 

Woensdag 15 april 2020 

 

Serie 3 

Serie 4 (reserve) 

 

 

20.00 uur – 22.00 uur 

22.15 uur – 00.15 uur 

 

Donderdag 16 april 2020 

 

Serie 5 

Serie 6 (reserve) 

 

 

20.00 uur – 22.00 uur 

22.15 uur – 00.15 uur 

 

Zaterdag 18 april 2020 

 

Serie 7 

Serie 8* 

 

 

 

Halve finale 

 

Finale 

 

Prijsuitreiking 

 

 

09.00 uur – 11.00 uur 

11.15 uur – 13.15 uur 

 

Baanonderhoud 

 

14.15 uur – 16.00 uur 

 

16.15 uur – 17.00 uur 

 

+ 17.30 uur 

 

 

 

 

* voorrang voor spelers met een reisafstand van meer dan 50 kilometer 

  



8 
 

 

 

Prijzen 

 

Het beschikbare prijzengeld wordt als volgt berekend: 

 De prijzenpot bestaat uit 35% van het inschrijfgeld, welke volgens een 

verdeelsleutel die o.a. de verhouding dames vs heren in acht neemt, wordt 

verdeeld. 

 Sponsor bedragen worden volledig toegevoegd aan de prijzenpot, naar 

rato van de inschrijvingen dames vs heren. 

 

Bij 150 inschrijvingen (75% heren, 25% dames) is het prijzengeld excl. 

eventuele sponsoring hierdoor als volgt:  

 

          Heren Dames 

1e € 350,- € 200,- 

2e € 250,- € 100,- 

3e € 150,- € 75,- 

4e € 100,- € 50,- 

5e € 70,- € 30,- 

6e € 40,- € 30,- 

7e € 30,-  

8e € 30,-  

9e € 30,-  

10e € 30,-  

 

 

Het prijzengeld zal afhankelijk van het daadwerkelijk aantal inschrijvingen 

worden bepaald conform bovengenoemde formule. 

 

De nummers 1 tot en met 3 bij zowel de dames als de heren ontvangen 

tevens een sportprijs.
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Inschrijfformulier 

 

Naam:……………………………………………………………………………………………………………………… M/V 

Woonplaats:…………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail:…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pasnummer:……………………………………………………Pasgemiddelde:…………………………………… 

Gewenste serie 1e keus:…………………………………2e keus:……………………………………………… 

Hierbij verklaart de inschrijver zich akkoord met het Privacy beleid 

conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 
de BDZ en gaat akkoord met het verwerken en publiceren van de hoogst 

noodzakelijke gegevens van alle door mij ingeschreven personen. 
 

Handtekening: ……………………………………………………………… datum:………………………………… 

 

Onder hoogstnoodzakelijke gegevens wordt verstaan: 

Naam, Pasnummer, Gemiddelde, Geslacht 

Zonder deze essentiële informatie is deelname aan het toernooi NIET MOGELIJK! 

 

 

Ik ga, als inschrijver akkoord met het bewaren van aanvullende 

contactgegevens van alle door mij ingeschreven personen omdat 

hij/zij informatie wil ontvangen over dit of latere toernooien. 

 

Ik ben lid van een buitenlandse bowlingfederatie en geef hierbij, 

mede namens alle door mij ingeschreven personen, toestemming 

voor het verwerken van resultaten door de Nederlandse Bowling 

Federatie. 

 

Hierbij geeft de inschrijver, mede namens alle door mij ingeschreven 

personen, toestemming voor het maken en publiceren van foto’s en/of 

beeldmateriaal voor promotionele doeleinden. 

 

 

  

(aanvinken) 

(aanvinken 

bij akkoord) 

(aanvinken 

bij akkoord) 

(aanvinken 

bij akkoord) 
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Gegevens eventuele tweede speler/speelster 

 

Naam:……………………………………………………………………………………………………………………… M/V 

Woonplaats:…………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail:…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pasnummer:……………………………………………………Pasgemiddelde:…………………………………… 

Gewenste serie 1e keus:…………………………………2e keus:……………………………………………… 

Hierbij verklaart de inschrijver zich akkoord met het Privacy beleid 
conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 

de BDZ en gaat akkoord met het verwerken en publiceren van de hoogst 

noodzakelijke gegevens van alle door mij ingeschreven personen. 
 

Handtekening: ……………………………………………………………… datum:………………………………… 

 

Onder hoogstnoodzakelijke gegevens wordt verstaan: 

Naam, Pasnummer, Gemiddelde, Geslacht 

Zonder deze essentiële informatie is deelname aan het toernooi NIET MOGELIJK! 

 

 

Ik ga, als inschrijver akkoord met het bewaren van aanvullende 

contactgegevens van alle door mij ingeschreven personen omdat 

hij/zij informatie wil ontvangen over dit of latere toernooien. 

 

Ik ben lid van een buitenlandse bowlingfederatie en geef hierbij, 

mede namens alle door mij ingeschreven personen, toestemming 

voor het verwerken van resultaten door de Nederlandse Bowling 

Federatie. 

 

Hierbij geeft de inschrijver, mede namens alle door mij ingeschreven 

personen, toestemming voor het maken en publiceren van foto’s en/of 

beeldmateriaal voor promotionele doeleinden. 

 

(aanvinken) 

(aanvinken 

bij akkoord) 

(aanvinken 

bij akkoord) 

(aanvinken 

bij akkoord) 
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Indien u gebruik maakt van het reguliere inschrijfformulier in plaats van 

de online inschrijving, dan kunt u het ingevulde inschrijfformulier als volgt 
inleveren: 

 

Per post, te zenden naar: 

 

Bowlingvereniging Dekker Zoetermeer 

p/a Gouweplein 24 

2741 MW Waddinxveen 

 

Inschrijven kan uiteraard ook via e-mail. Zend in dat geval de in het 

inschrijfformulier gevraagde gegevens naar: dekkeropen@bdzbowling.nl. 

 

 
 

Alle toernooi informatie is te vinden op www.bdzbowling.nl, hier vindt u 
ook de link naar het online inschrijfformulier. 

 

Online inschrijvingen worden direct bevestigd via e-mail, de definitieve 

indeling in een serie wordt separaat bevestigd via e-mail. 

 

Overeenkomstig artikel 531, derde lid, van het NBF-Sportreglement bent 

u bij inschrijving te allen tijde verplicht het inschrijfgeld te voldoen. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

mailto:dekkeropen@bdzbowling.nl
http://www.bdzbowling.nl/
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