
Event: Series 4 games 
Halve finale 3 games  
Finale 2 games 
 
Serie 1 aanvang: 13:00 uur 
Serie 2 aanvang: 15:00 uur 
Serie 3 aanvang: 17:00 uur 
Serie 4 aanvang: 19:00 uur 
Halve finale aanvang: ±21:30 uur 
Finale aanvang: ±22:45 uur 
Prijsuitreiking: ±23:30 uur 
Mensen die binnen een straal van 40 km wonen dienen zich in te schrijven voor 
serie 1 t/m 3. 
 
 
Prijzengeld op basis van 96, 72 en 60 deelnemers: 
 
96 deelnemers 72 deelnemers 60 deelnemers 

1 € 350 1 € 300 1 € 290 
2 € 220 2 € 200 2 € 190 
3 € 170 3 € 150 3 € 110 
4 € 130 4 € 100 4 € 90 
5 € 100 5-6 € 75 5-6 € 75 

6-7 € 70 7-8 € 60 7-8 € 60 
8-9 € 50 9-10 € 50 9-10 € 50 
10-14 € 40 11-15 € 40 11-12 € 40 
15-19 € 35 16-20 € 30 13-14 € 35 
20-24 € 30     15-16 € 30 

 
 
Inschrijving en informatie:  
bowling.denhelder@gmail.com of renebais@hotmail.com 
tel:0223 641714  
www.bowlingverenigingdenhelder.nl  



Ook dit jaar, nu met sponsoring van Hotel Bowling Den Helder organiseren wij 
weer “de Nacht van Den Helder” 
 
Datum: 27 januari 2018 (zaterdag) 
 
Plaats: Bowling Hotel Den Helder, Marsdiepstraat 2 
 
Open: Dit toernooi is open voor NBF leden en niet NBF leden 
 
Handicap: De handicap wordt berekend over het gemiddelde dat staat vermeld 
op het bowlingpaspoort dan wel een gemiddeldeverklaring. Indien het 
gemiddelde niet (of onduidelijk) bekend is, dan wordt het gemiddelde berekend 
over de 4 games die in de serie wordt gegooid. 
Voor niet-NBF leden wordt er eerst gekeken naar het in het verleden behaalde 
gemiddelde bij de laatste deelname van de Nacht van Den Helder. Is deze er niet 
dan wordt het gemiddelde berekend over de 4 games die in de serie wordt 
gegooid. 
 
De handicapbasis: Er wordt gespeeld op een handicapbasis van 80% van 210 
voor NBF leden en 90% van 210 voor niet-NBF leden, met een maximum van 60 
pins per game. Bij deelnemers met een gemiddelde van 210 en hoger wordt een 
negatief handicap toegepast. Niet-NBF leden die wel in een reguliere league 
spelen worden beschouwd als NBF lid. 
 
Speelwijze: Europees systeem, gedurende het gehele evenement 
 
Halve Finale: De halve finale bestaat uit 24 spelers bij een inschrijving van 96 
deelnemers, 20 spelers bij 72 deelnemers, en 16 spelers bij 60 deelnemers. 
In de Halve Finale worden er 3 games gegooid.(2 personen per baan)De score uit 
de voorronde wordt niet meegenomen. 
Finale: De finale bestaat uit de helft van het aantal spelers dan die zich geplaatst 
hadden voor de halve finale. 
In de finale worden er 2 games gegooid.(1 persoon per baan) 
De score uit de halve finale wordt niet meegenomen 

 
Kosten: €25,- 
 
Re-entry: Re-entry is mogelijk bij evt. lege plekken in de series. De score die 
behaald wordt tijdens de Re-entry is bepalend (eerdere behaalde resultaten zijn 
niet meer geldend).Kosten €20,- per Re-entry. Entry gaat voor Re-entry. 
 
Sluiting inschrijving: De uiterste datum van inschrijving is 24 januari 2018 
 
Betaling: Op de speeldag voor de aanvang van de serie. 
Deelnemers die zich hebben ingeschreven zijn verplicht het inschrijfgeld te 
voldoen, tenzij er voor 24 januari 2018 schriftelijk is afgemeld bij de organisatie. 
 
Aanvang: Alle deelnemers dienen zich een half uur voor aanvang van hun serie 
of (halve) finale te melden bij het wedstrijdsecretariaat. 
 
Finalisten: Finalisten zijn verplicht om in de finale te verschijnen. Bij niet 
verschijnen, vervalt het recht op de prijs. De eventueel openblijvende 
finaleplaats(en) worden niet opgevuld. 
Sportreglement: Gespeeld wordt volgens de regels van het NBF sportreglement. 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de toernooileiding. 
* Deelnemers die niet lid zijn van de NBF spelen op eigen risico. 
 
Bij gelijke stand: De scratch pinfall is leidend. Mocht deze gelijk zijn wordt er 
een 9e en 10e frame gegooid. 
 
Overnachting in Hotel: Een overnachting in Hotel Den helder is ook mogelijk, 
maar geef dit tijdig door, want vol=vol. 
Kosten voor een overnachting incl. ontbijt en toeristenbelasting op basis van een 
2pers. Kamer zijn € 55,- 


