
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 t/m 18 juni 2023 

 

Single handicap toernooi 



 Spike-City Grand Prix  
Wedstrijdreglement 

 
1. Het toernooi vindt plaats van 13 tot en met 18 juni 2023 in Party- en Bowlingcentrum Spijkenisse.  
2. Het toernooi wordt gespeeld volgens het NBF – Sportreglement (versie: actualisatie juni 2021).  

NBF-erkenning: XXXXXXX 
3. Inschrijfgeld €38,- per persoon, re-entry (zie ook art. 12) €32,50 per persoon. 
4. Speelschema1 en prijzenschema2: 

 
 

5. Het toernooi wordt volgens het volgende format gespeeld: 
a. Voorronde 5 games singles (max. 2 personen per baan). 
b. Finale: 

Opzet voor dames en heren gelijk. Als er wordt gesproken over scores betreft dit incl. de eventuele 
handicap. 

i. Step 1: De beste 12 heren en de beste 8 dames na de voorronde plaatsen zich voor step 1.  
Er worden 2 games gespeeld (2 spelers per baan). 
50% van de scores uit de voorrondes gaat mee (wordt naar beneden afgerond). 
De nummers 1 plaatsen zich direct voor step 3.  De nummers 2 t/m 6 gaan door naar step 2. 

ii. Step 2 (5 dames & 5 heren):  
De nummers 2 t/m 6 uit step 1 spelen wederom 2 games (1 speler per baan). 
De uitslag van step 2 bedraagt de scores volgens step 1 + die behaald in step 2. 
De nummers 1 t/m 3 na step 2 plaatsen zich voor step 3. 

iii. Step 3 (4 dames & 4 heren):   
De scores uit de voorronde alsmede die behaald in step 1 en 2 gaan niet mee naar step 3. 
# 1 - De 4 overgebleven spelers spelen 1 game, de speler met de laagste score afvalt.  
# 2 - De 3 overgebleven spelers spelen 1 game, de speler met de laagste score afvalt.  
# 3 - De 2 overgebleven spelers spelen 1 game om de 1e en 2e plaats te bepalen. 
Steeds 1 speler per baan. 

c. Handicap betreft 80% vanaf 225 met een maximum van 70 per game. Zie ook artikel 10. 

 
1 De keuze om de reserve series door te laten gaan ligt in de handen van de organisatie. 
2 Prijzenschema is gebaseerd op 180 deelnemers zonder re-entry, bij minder deelnemers dan wel re-entry zal het prijzengeld 
worden aangepast op basis van het beschikbare prijzengeld (= inschrijfgeld -/- kosten).  
 

Prijzenschema 
Totaal 

prijzengeld € 2.870 

Heren Dames Heren Dames 
1e 1e € 470 € 355 
2e 2e € 370 € 225 
3e 3e € 285 € 170 
4e 4e € 225 € 115 
5e 5e € 170 € 115 
6e 6e € 115 € 115 
7e 7e € 115 Sportprijs 
8e 8e Sportprijs Sportprijs 
9e   Sportprijs   
10e   Sportprijs   
11e   Sportprijs   
12e   Sportprijs   

Dinsdag 13 juni 
Voorronde serie 1 (res.)  20:00 – 22:15 

Woensdag 14 juni 
Voorronde klasse serie 2  20:00 – 22:15 

Donderdag 15 juni 
Voorronde klasse serie 3 (res.) 20:00 – 22:15 

Zaterdag 17 juni 
Voorronde klasse serie 4 (res.)  09:30 – 11:45 
Voorronde klasse serie 5  11:45  – 14:00 

Baanonderhoud 
Voorronde klasse serie 6   14:45 – 17:00 
Voorronde klasse serie 7  17:00 – 19:15  

Zondag 18 juni 
Voorronde klasse serie 8   09:30 – 11:45 
Voorronde klasse serie 9   11:45  – 14:00 

Baanonderhoud 
Final step 1    15:00 – 15:50 
Final step 2    15:50 – 16:30 
Final step 3    16:30 – 16:55 
Prijsuitreiking    17:00 – 17:15 
 



 

6. De keuze van oliepatroon is in handen van de organisatie, 
7. Het toernooi zal in het Amerikaans systeem worden afgewerkt. 
8. Tegen verwerkte en gepubliceerde scores kan binnen 15 minuten na bekendmaking van de scores van de 

betreffende serie protest worden aangetekend bij de wedstrijdleider. Later ingediende protesten worden 
niet in behandeling genomen. 

9. De deelnemers dienen voor aanvang een geldige bowlingpas bij de wedstrijdtafel te kunnen 
overhandigen, en op verzoek een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen.  

10. De handicap wordt berekend aan de hand van het gemiddelde, dat op de NBF-pas staat vermeld. Indien 
er geen gemiddelde wordt vermeld, dient er een gemiddelde verklaring (niet ouder dan 14 dagen ) te 
worden overlegd van het (wedstrijd )- secretariaat van uw bowlingvereniging en/of NBF-bondsbureau 
over tenminste 21 games. Deze moet voorzien zijn van verenigingsstempel of postpapier van de 
vereniging, handtekening en dag van opstelling.  
Het NBF bondsbureau bepaald voor alle spelers met een buitenlandse bowlingpas die tijdens eerdere 
seizoenen in Nederland hebben deelgenomen aan toernooien hun toernooigemiddelde 2021-2022 naar 
analogie van het bepaalde in art. 306 van het NBF Sportreglement waarbij de in Nederland behaalde 
resultaten worden opgeteld bij de door de betreffende buitenlandse federatie gepubliceerde gegevens. 
Dit toernooigemiddelde wordt middels een Excelbestand aan toernooiorganisatoren verzonden. De 
gegevens van dit bestand zijn leidend en worden daarom voor buitenlandse spelers te allen tijde 
gebruikt voor de bepaling van handicap of bonus in plaats van het op zijn/haar buitenlandse pas 
getoonde gemiddelde. Zijn er van een deelnemer geen gegevens bij de NBF bekend dan is hij/zij 
verplicht alle in zijn/haar bezit zijnde bowlingpassen te tonen. Bij niet aantoonbaar gemiddelde wordt 
deelname geweigerd 

11. Het spelen dient in bowlingkledij te geschieden.  
12. Re-entry is, op basis van beschikbaarheid en volgorde van aanmelding (bij de wedstrijdleiding), 

éénmaal toegestaan, laatste score telt. Voor verdere voorwaarden, zie art. 521 van het NBF-
Sportreglement. 

13. Bij ex-aequo bepaalt de scratchscore de plaatsing, de hoogste gaat door. Blijft de score dan nog gelijk 
wordt er een single ball roll-off gespeeld. Indien er na de voorronde een ex-aequo ontstaan is welke geen 
invloed heeft op de finale-indeling, dan zijn deze teams gelijk geëindigd en wordt er geen roll-off 
gehouden. Bij aanwezigheid van slechts een van deze spelers speelt de wel aanwezige speler automatisch 
de finale.  

14. In de spelersruimte mag niet gerookt, gegeten of gedronken worden. Alcohol en alcoholvrij bier zijn niet 
toegestaan tijdens de voorronde en de finale, dit is conform het NBF- sportreglement artikel 236 & 237.  

15. De spelers dienen zich 30 min, voor aanvang van hun serie (of finale), te melden bij de wedstrijdtafel. 
Indien een speler zich niet uiterlijk 30 minuten voor aanvang heeft gemeld kan de wedstrijdleiding 
besluiten de speel of finaleplaats aan een vervangende speler te gunnen, hiermee wordt invulling 
gegeven aan artikel 528 van het NBF Sportreglement.  

16. Betaling van het inschrijfgeld dient op de dag van spelen contant vooraf te worden voldaan.  
17. Elke inschrijving verplicht tot betalen, ook bij niet verschijnen, of er moet zelf voor vervanging gezorgd 

zijn. Een reservespeler inzetten tijdens de wedstrijd is niet toegestaan. 
18. Deelnemers die buiten een straal van 75 km van Spijkenisse wonen krijgen de 1e keuze op series op de 

finaledag.  
19. De organisatie behoudt zich het recht voor, indien noodzakelijk, om serie(s) te laten vervallen, series te 

(her)indelen en series te verplaatsen. 
20. Er wordt gespeeld volgens het NBF-sportreglement. In alle gevallen waarin dit reglement en dus het 

NBF Sportreglement, niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding. 
21. Organisatie is in handen van Jeroen en Nancy van der Heide, Ed Hertogh en Ronald en Giovanni 

Rotmans in samenwerking met Party- en Bowlingcentrum Spijkenisse en Bowling Vereniging 
Spijkenisse. 

22. De inschrijver verklaart zich akkoord met het Privacy beleid conform de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) van Bowling Vereniging Spijkenisse en gaat akkoord met het verwerken 
en publiceren van de gegevens van alle door inschrijver ingeschreven personen in de betreffende 
klassementen.  

23. Inschrijver geeft, mede namens alle door inschrijver ingeschreven personen, toestemming voor het 
maken en publiceren van foto's en/of beeldmateriaal voor promotionele doeleinden. 



24. Leden van een buitenlandse bowlingfederatie geven hierbij, mede namens alle door inschrijver 
ingeschreven personen, toestemming voor het verwerken van resultaten door de Nederlandse Bowling 
Federatie. 

25. Inschrijving wordt bevestigd tot 1 week voorafgaand aan de start van het toernooi. 
26. Prijswinnaars worden geacht aanwezig te zijn tijdens de prijsuitreiking om de door hun gewonnen prijs 

in ontvangst te nemen. Volgens artikel 538 van het NBF Sportreglement doet een finalist afstand van 
zijn of haar prijs indien die niet deelneemt aan de finale. Bij afwezigheid (zie ook artikel 15 van dit 
wedstrijdreglement) zal de organisatie de opengevallen plaats in proberen te vullen. Hiervoor zal 
worden gekeken naar de wel aanwezige spelers  (die met de opvolgende hoogste score). 
 

Kijk voor meest actuele toernooi-informatie www.bvsspijkenisse.nl 

Enthousiast geworden? 

Inschrijven kan via de digitale wedstrijdkalender van de NBF of via www.Bowl4U.com 

Voor vragen kunt u mailen naar nanc6713@gmail.com of Whatsappen naar +31623548035. 
 

Dit toernooi wordt mede mogelijk gemaakt door: 

 

www.BowlingSpijkenisse.nl 

 

 

 

www.Bowl4U.com 


