REGIO COÖRDINATIE TEAM ZUID-HOLLAND
Ivonne Wiekeraad en Paula Visser
Hollandiahof 12
3119 ZD Schiedam
Tel: 06-30093457 (Ivonne) of 06-12370832 (Paula)
Email: rctzuidholland@nbf.bowlen.nl

Datum:

Schiedam, 19 november 2015

Betreft:

Stedenontmoeting senioren Zuid-Holland Noord 2015-2016

Aan:

Besturen van Bowlingverenigingen van NBF/Zuid-Holland.

Geacht bestuur,
Hierbij nodigen wij u uit voor de Stedenontmoeting Senioren Zuid-Holland Noord 2015-2016.

Datum

zondag 10 januari 2016

Plaats

Bowling Ockenburgh
Wijndaelerduin 25
2554 BX Den Haag
tel: 070-3686639 2554 BX D

Speeltijd

Afhankelijk hoeveel teams er mee doen, na sluitingsdatum wordt dit z.s.m. bekend
gemaakt.

Speelwijze

Het dames en het herenteam spelen elk vier games in team verband.
Amerikaans systeem.

Deelname

Iedere bowlingvereniging mag met 1 vertegenwoordigende equipe deelnemen aan
de voorronde. In de vertegenwoordigende equipe mogen alleen speelgerechtigde
leden van de desbetreffende bowlingvereniging worden opgesteld. Dubbelleden
mogen deelnemen aan de stedenontmoeting met dien verstande dat zij, wanneer de
equipe waarin zij zijn opgenomen zich plaatst voor de landelijke finale, alleen voor
dezelfde equipe mogen uitkomen in de landelijke finale.

Oliepatroon Beaten Path
Winnaar

De vereniging die met het dames- en herenteam samen de hoogste pinfall heeft
behaald plaatst zich voor de landelijke finale die op zaterdag 5 en zondag 6 maart
2016 wordt gespeeld.

Prijzen

Nrs. 1 t/m 3 ontvangen een beker voor de vereniging, de spelers ontvangen een
herinnering.

Deelname
kosten

De deelnamekosten zijn exclusief een eventuele deelname aan de NBF-finale.
€ 210,--

Inschrijving Wij verzoeken u het inschrijfformulier (zie bijlage) voor 29 november 2015 terug te
sturen naar bovenstaand email adres, gaarne ook als uw vereniging niet deelneemt.
Deelnemers
lijst
De deelnemerslijst en bevestiging wordt u zo spoedig mogelijk na de sluitingsdatum
toegezonden.

We zien uw inschrijving graag tegemoet, indien u nog vragen heeft kunt u ons bereiken via de mail
of op bovenstaande telefoonnummers.

Met vriendelijke sportgroeten,

Ivonne Wiekeraad en Paula Visser
RCT NBF Zuid-Holland

