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Speelwijze: 
Voorronde: 3 x 4 games Europees systeem in Tholen, Goes en Middelburg. 2 spelers per baan. 
Om te plaatsen voor de finale zijn 8 games vereist. (2 bowlinghuizen) 
Speelt u 12 games dan zullen de laagste 4 games komen te vervallen. 
Er zullen 2 klassementen worden bijgehouden, HCP en Scratch. 
Finale: Per klasse zijn er 8 finale plaatsen te verdelen, bent u geplaatst voor beide finales dan zal u voor de 
finale uw keuze moeten doorgeven. Er kan maar in 1 finale gespeeld worden. 
De finale zal via de Knock out Methode gespeeld worden.  
Eerst zal er een plaatsingsronde van 2 games gespeeld worden,  
In de Kwart Finale van 2 games speelt de nr 1-8, nr 2-7 enz. De Verliezers vallen af. 
In de Halve Finale van 2 games speelt de nr 1-4, nr 2-3. De Verliezers vallen af. 
In de Finale van 2 games  zullen de 2 overgebleven spelers strijden voor de overwinning. 
 
Data: 

Tholen:  
Zondag 16 Juni 

Serie 1: 11:30 – 13:00 
Serie 2: 13:00 – 14:30 
 

Goes:  
Zondag 7 Juli 

Serie 1: 11:30 – 13:00 
Serie 2: 13:00 – 14:30 

Middelburg:  
Zondag 11 Augustus 
 
Finale: 

Serie 1: 11:30 – 13:00 
Serie 2: 13:00 – 14:30 
 
15:30 – 18:15 

 

Handicap 
Er wordt een handicap systeem gehanteerd van 80% van 220 (max. 60) van het pasgemiddelde Seizoen 
2018-2019, heeft u geen pasgemiddelde dan zal u een gemiddelde verklaring van uw vereniging moeten 
overleggen. Kan dit niet dan zal uw HCP achteraf berekend worden. 
 

Ex Aequo 
HCP Klassement: Bij gelijke stand incl. handicap is de hoogste scratch score bepalend. 
Scratch Klassement: Bij  een gelijke stand is de hoogste game bepalend. 
 

Inschrijving 
U wordt pas als ingeschreven beschouwd als naam, email, telefoonnummer, bowlingpasnummer, 
gemiddelde en  gewenste serie ‘s  doorgegeven. (minimaal 2 serie’ s),  
U kunt inschrijven bij: Antoinette Gijzel (0613813685) of Freddy Schijf (06-30876859) 
Foto van het ingevulde inschrijfformulier via WhatsApp mag ook. 
 

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: €50 euro p.p 
Dit dient betaald te worden bij uw eerste deelname. 
 

Prijzen 
In Natura (bijv. boodschappenpakket, fles wijn of bierpakketten) 


