
Bijlage bij brief NBF Regio Coördinatie Team Limburg d.d. 2 maart 2020. 
 
LIMBURGSE SENIOREN EN 50+ KAMPIOENSCHAPPEN 2020. 
 
Datum:  zaterdag 9 en zondag 10 mei 2020. 
Plaats:  Restaurant Bowling Venray. 
Organisatie: Regio Coördinatie Team Limburg. 
Deelname:  open voor alle leden van de bowlingverenigingen in Limburg, dus ook voor
 jeugdleden. 
Kosten:  € 25,00 per persoon. 
Speelwijze: voorronde 6 games single, 2 spelers per baan, Europees systeem.  
 Finale 4 games single, 2 spelers per baan, Europees systeem. 
 De scores uit de voorronde worden meegenomen. 
Prijzen: sportprijzen. 
 
Verkort reglement: 

1. Indeling in klassen vindt plaats op basis van pasgemiddelde, zoals vermeld in punt 2. Indien 
spelers geen pasgemiddelde hebben, dienen zij een gemiddelde verklaring van hun 
vereniging te overleggen over ten minste 36 games. Deze verklaring mag niet ouder zijn dan 
14 dagen. Indien men geen pasgemiddelde of gemiddelde verklaring kan overleggen, wordt 
men ingedeeld in de hoogste klasse. Deelnemers mogen inschrijven in een hogere klasse. 

2. LET OP: De klassenindeling is anders dan normaal. Dit als gevolg van het feit, dat er in Venray 
8 banen beschikbaar zijn. Om alle finalisten te kunnen laten deelnemen aan de finaleronde, 
kunnen er maximaal 5 klassen zijn. De klassenindeling wordt nu: 
Heren A – klasse: 185 en hoger; 
Heren B – klasse: van 165 tot en met 184,99; 
Heren C – klasse:  tot en met 165. 
Dames A – klasse: 160 en hoger; 
Dames B – klasse: tot en met 159,99. 
Indien een zeer onevenredige verdeling van het aantal deelnemers per klasse ontstaat, 
behoudt de wedstrijdleiding zich het recht voor om de klassenindeling te wijzigen. 

3. Bij minder dan 4 deelnemers per klasse zullen klassen worden samengevoegd.  
4. De nummers 1, 2 en 3 van iedere klasse uit de voorronde plaatsen zich voor de finale (bij 5 

klassen betekent dit dus 15 plaatsen). De 16e plaats wordt opgevuld door de speler / 
speelster met de hoogste score uit het all-event klassement, die zich niet via de klasse 
geplaatst heeft. 

5. Voor de nummers 1, 2 en 3 van alle klassen na de finale zijn er sportprijzen. Limburgse 
kampioen en kampioene zijn zij, die over 10 games de hoogste score hebben behaald, 
ongeacht de klasse waarin zij zijn uitgekomen. 

6. In de series wordt ook gespeeld voor het 50+ kampioenschap van Limburg voor dames en 
heren. Dit kampioenschap wordt beslist over de 6 games in de series. 50+ kampioen en 
kampioene zijn zij die over de 6 games voorronde de hoogste score hebben behaald, 
ongeacht de klasse, waarin zij zijn uitgekomen. 

7. Speeltijden: 
Zaterdag 9 mei 2020: 
Serie 1: van 09.45 tot 11.45 uur; 
Serie 2: van 12.00 tot 14.00 uur. 
Zondag 10 mei 2020: 
Serie 3: van 10.00 tot 12.00. 

 BAANONDERHOUD.  
8. finale van 12.30 – 14.30 uur.  

Prijsuitreiking: direct na de finale.  



(LET OP: de exacte tijden kunnen enigszins afwijken van het schema, afhankelijk van 
storingen e.d. De vermelde tijden kunnen dus iets vroeger of later zijn. Houdt daar s.v.p. 
rekening mee.) 

9. De deelnemers worden in principe geplaatst in de serie van hun voorkeur. Inschrijvingen per 
e-mail worden per e-mail bevestigd. Inschrijvingen op een  andere wijze worden alleen 
bevestigd als een e-mail adres bekend is.  Indien iemand niet geplaatst kan worden in de 
serie van voorkeur zal hij / zij daarover uiteraard worden geïnformeerd. 

10. Gespeeld wordt volgens het NBF sportreglement. Indien zich een situatie voordoet, waarin 
het reglement niet voorziet, neemt de wedstrijdleiding een bindende beslissing. 
 
De deelnemers dienen ten minste een half uur voor aanvang van hun serie aanwezig te 
zijn. 
 

11. Opbouw inschrijfgeld: 
- baanhuur: € 19.00; 
- medailles + bekers: € 2,50 
- organisatiekosten: € 3,50. 

12. Inschrijvingen voor 1 mei 2020 doorgeven aan: 
LEO EDERVEEN 
Tel. 06 – 40868852 
E-mail: l.ederveen@home.nl / leoederveen@gmail.com . 
 
Na deze datum worden geen inschrijvingen meer geaccepteerd. 

 
HET KAMPIOENSCHAP GAAT ALLEEN DOOR BIJ MINIMAAL 30 DEELNEMERS.  
 
Het RCT gaat uit van 2 series op zaterdag en 1 serie op zondag (maximaal 48 deelnemers). 
Indien zich meer deelnemers zouden aanmelden dan zal ik in overleg met de 
bowlingvereniging Venray en het bowlinghuis daar kijken naar een alternatieve datum voor 
het spelen van een extra voorronde. 
De serie op zondag wordt in verband met de reisafstand tot en met 24 april 2020 in principe 
vrijgehouden voor de deelnemers van de bowlingverenigingen uit Sittard en Heerlen. Het 
verzoek aan de deelnemers van de bowlingverenigingen uit Venlo en Venray is om in de 
series op zaterdag in te schrijven. 


