
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZZoonnddaagg  77  JJaannuuaarrii   
FFllyyiinngg  BBoowwll iinngg  VVeellddhhoovveenn  

OOoorrtt llaaaann  115522  ,,   55550055  RRHH    VVeellddhhoovveenn..     
 

DDeeeellnnaammee  ssttaaaatt  ooppeenn  vvoooorr  aallllee  bbeeddrriijjvveenntteeaammss..  

UU  kkuunntt  iinnsscchhrriijjvveenn  vvoooorr,,  44--MMaannss  tteeaammss,,    

DDaammeess--dduubbbbeellss  eenn  //  ooff  MMiixxeedd--dduubbbbeellss..  
  

TTeevveennss  kkaann  mmeenn  zziicchh  oopp  ddeezzee  kkaammppiiooeennsscchhaappppeenn  

ppllaaaattsseenn  vvoooorr  ddee  BBEECC  KKaammppiiooeennsscchhaappppeenn  iinn  22001188..  

DDiiee  wwoorrddeenn  ggeehhoouuddeenn  vvaann  99  tt//mm  1122  mmeeii  22001188  iinn    

LLiillllee,,  FFrraannkkrriijjkk..  
 

DDee  ddeeeellnnaammeekkoosstteenn  bbeeddrraaggeenn  €€  7788,,--  ppeerr  tteeaamm    

eenn  €€  3399,,--  ppeerr  dduubbbbeell..  
  

TTeeaammss  eenn  DDuubbbbeellss  wwaaaarrvvaann  hheett  bbeeddrriijjff  ooff  ffiirrmmaa  iiss    aaaannggeessllootteenn  bbiijj  ddee    

NNeeddeerrllaannddssee  BBeeddrriijjffssssppoorrtt  FFeeddeerraattiiee,,  
kkrriijjggeenn  eeeenn  kkoorrttiinngg  vvaann  €€  1122,,--  ppeerr  tteeaamm  eenn  €€  66,,==  ppeerr  dduubbbbeell..  

  
Zie ook website: http://www.pbfbowling.nl/NBF_Bowling 

IInnffoo  bbiijj  MMaarrttiinn  ddee  LLoouuww    

TTeell::  004400  --  225533  9933  6644  



REGLEMENT voor de NEDERLANDSE 

KAMPIOENSCHAPPEN BEDRIJFSBOWLEN 2017 
4-MANS TEAMS, DAMES-DUBBELS EN/OF MIXED-DUBBELS 

 

Tijdens het NK mag men zowel in een team als in een dubbel spelen.  
 

 Er wordt gespeeld op 10 AMF kunststof banen. 

 

TEAM-Event: Elk team (van 4 personen) speelt 3 games Europees systeem. 

  Op scratchbasis. 

Bonus:  Dames ontvangen 10 pins bonus per game. 

Finale:  10 teams spelen 3 games. 

Inschrijfgeld: Deelnemers wiens bedrijf of firma aangesloten is bij de Nederlandse  

Bedrijfssport Federatie betalen € 66,= per team.  

Deelnemers wiens bedrijf of firma niet is aangesloten bij de Nederlandse  

Bedrijfssport Federatie betalen € 78,= per team. 

 

DUBBEL-Event: Alleen Damesdubbels en Mixed-dubbels. (Dus geen herendubbels.) 

Elk dubbel speelt 3 games Europees systeem. Op scratchbasis. 

Bonus:    Dames ontvangen 10 pins bonus per game. 

Finale:    10 dubbels spelen 3 games.  

Inschrijfgeld: Deelnemers wiens bedrijf of firma aangesloten is bij de Nederlandse  

Bedrijfssport Federatie betalen € 33,= per dubbel.  

Deelnemers wiens bedrijf of firma niet is aangesloten bij de Nederlandse  

Bedrijfssport Federatie betalen € 39,= per dubbel. 

 

Ex eaquo: Volgens art. 218 lid 1 (hoogste scratch gaat voor). 

  Is echter de bonus ook gelijk dan spelen we een 9e en 10e frame volgens art.218  

  lid 3c van het sportreglement.  

 

Verdere voorwaarden en informatie: 
1) Deelname aan de Nederlandse Kampioenschappen Bedrijfsbowlen is alleen  

toegestaan aan 4-mans teams en dubbels. 

2) Een team of dubbel dat deelneemt aan deze kampioenschappen, mag zonder  

toestemming van de wedstrijdleider niet zijn of worden samengesteld uit meerdere 

(andere) teams. Deze regel geldt ook als de teams dezelfde (firma of bedrijf) naam 

dragen of als de teams voor dezelfde firma of bedrijf uitkomen. 

3) Alle spelers of speelsters van een deelnemend team moeten oorspronkelijk zijn 

ingeschreven voor het betreffende team in tenminste een competitie. 

4) Op het inschrijfformulier moet men de volgende gegevens noteren; van  

alle spelers de naam en de voorletters, alsmede m / v. Tevens moet men  

aangeven wie de teamcaptain is.  

Per deelnemend TEAM mogen max. 5 spelers / speelsters worden ingeschreven. 

(min. 4 personen). 

Per deelnemend dubbel mogen er 2 spelers / speelsters worden ingeschreven.        

5) Re-entry is niet toegestaan. 

6) De wedstrijdleiding van de Nederlandse Kampioenschappen wordt verzorgd door het 

bestuur van de Nederlandse Bedrijfssport Federatie afdeling Bowling. 



7) Voor deze Nederlandse Kampioenschappen zijn slechts 10 plaatsen op zondag 

beschikbaar, dus snel reageren om zeker te zijn van deelname. Het is een open 

inschrijving. Toewijzing van deze plaatsen geschiedt aan de hand van binnenkomst 

van de inschrijfformulieren. 

8) Ook dit jaar zal de Nederlandse Bedrijfssport Federatie afd. Bowling het 

inschrijfgeld van deze Nederlandse Kampioenen voor 50% voor zijn rekening 

nemen. Dit geldt in alle categorieën bij een minimale deelname van 10 teams en 10  

dubbels. Tevens dient de firma lid te zijn van de Nederlandse Bedrijfssport 

Federatie. Indien de Kampioen geen lid is vervalt deze prijs en schuift niet 

automatisch door. (Zie achterblad voor informatie lidmaatschap N.B.F.) 

9) TEAMS: 

De tien best geplaatste teams spelen een finale over 3 games. Voor de eerste drie 

plaatsen is er een sportprijs voor het team. Tevens krijgen de beste 4 teams een 

uitnodiging om aan de 48ste Europese Kampioenschappen in Lille, Frankrijk deel 

te nemen. Dit zal plaatsvinden van 9 t/m 12 mei 2018 en wordt georganiseerd door 

Frankrijk onder verantwoordelijkheid van het Bowling European Corporative 

(B.E.C.).  

DUBBELS: 

De best geplaatste dubbels spelen een finale over 3 games. Voor de eerste drie 

plaatsen is er een sportprijs. Tevens krijgen de beste 6 mixed dubbels en het beste 

damesdubbel een uitnodiging om aan de 48ste Europese Kampioenschappen in 

Lille, Frankrijk deel te nemen. Dit zal plaatsvinden van 9 t/m 12 mei 2018 en 

wordt georganiseerd door Frankrijk onder verantwoordelijkheid van het Bowling 

European Corporative (B.E.C.).  

10) Tijdens alle door de Nederlandse Bedrijfssport Federatie georganiseerde wedstrijden 

zijn de algemene regels van het N.B.F.-sportreglement van kracht. Het drinken van 

alcoholische dranken is tijdens het spelen derhalve verboden. Ook het drinken van 

alcoholvrij bier en cocktails is niet toegestaan. 

11) In de spelersruimte mag niet worden gegeten of gedronken. 

12) Alle deelnemers dienen tenminste een half uur voor aanvang van de serie aanwezig 

te zijn. 

13) Alle inschrijvingen, welke voor 20 september 2017 binnen zijn worden schriftelijk 

bevestigd. 

14) Deelnemers die zich hebben ingeschreven zijn verplicht het inschrijfgeld te voldoen. 

15) Bij de indeling zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de reisafstand. 

Binnen een straal van 60 kilometer dient men zich in te schrijven voor de eerste 

serie. 

16) Het bestuur van de Nederlandse Bedrijfssport Federatie afdeling Bowling c.q. de 

wedstrijdleider van deze stichting heeft een beslissende stem in alle gevallen waarin 

dit reglement niet voorziet. 

Inschrijvingen opsturen naar: 

 
 Martin de Louw  Telefoon: 040-2539364 
 Ooievaarsbek 31  E-mail:    mpwdelouw@onsbrabantnet.nl 
 5503 VT Veldhoven Website: www.pbfbowling.nl/NBF_Bowling/  

 

De Nederlandse Kampioenschappen Bedrijfsbowlen vinden plaats op: 
ZATERDAG 6 januari EN ZONDAG 7 januari 2018 TE VELDHOVEN. 

 
Het adres van de Flying Bowling is: Oortlaan 152, 5505 RH Veldhoven, Telefoon: 040-2538836 

http://www.pbfbowling.nl/NBF_Bowling/


Serie indeling: 

 

Zaterdag 6 januari 2018 

Extra Serie Dubbels. Aanvangstijd nader te bepalen. 

Extra Serie Teams. Aanvangstijd nader te bepalen. 
P.s. Deze series gaan alleen open bij een deelname van meer dan 10 teams en /of dubbels. 

  

Bij een deelname van 10 of minder Teams en/of Dubbels spelen we de serie 

en finale games direct na elkaar. Men speelt dan 6 games achter elkaar.    
Zondag 7 januari 2018 

Serie Teams   : Aanvang 10.00 uur 

Finale Teams   : Aanvang 12.00 uur 

De prijsuitreiking is direct na afloop van de finale serie. 

Als er genoeg teams zijn om het Team event door te laten gaan dan beginnen de dubbels één 

half uur later. Direct na het baanonderhoud. 

Baanonderhoud 

Serie Dubbels   : Aanvang 14.00 uur 

Finale Dubbels   : Aanvang  15.00 uur. 

De prijsuitreiking is direct na afloop van de finale serie. 

Belangrijke punten: 

A) De series op zaterdag gaan alleen door bij een deelname van meer dan 10 teams en / of  

10 dubbels. 

In deze series spelen dan de teams en / of dubbels die in de regio Veldhoven wonen.  

B) Bent u echter zo enthousiast geworden dat u lid zou willen worden dan kan dat ook in 

Veldhoven in het weekend van de NK Bedrijfsbowlen. Neem dan even contact op met 

Martin de Louw liefst VOOR aanvang van uw serie, want alleen dan krijgt u alsnog de 

korting van € 12,= bij de inschrijving van één Team of € 6,= bij de inschrijving van één 

Dubbel. 

 

WAT IS DE NEDERLANDSE BEDRIJFSSPORT FEDERATIE? 

 
De Nederlandse Bedrijfssport Federatie zit momenteel in een overgangsfase. Sport & Zaken een 
onderdeel van NOC/NSF gaat dit jaar de bedrijfssport in Nederland overnemen. Wat er met de 
afdeling bowling staat te gebeuren weten we nog niet er komt een gesprek met Sport & Zaken, de 
NBF en onze afdeling bowling. 
 
Als Nederlandse Bedrijfssport Federatie (N.B.F.) zijn we aangesloten bij de E.F.C.S. (European 
Federation for Company Sports) die om de twee jaar een Euro festival organiseren. Dit evenement 
vindt altijd plaats in de oneven  jaren. In 2019 wordt dit evenement zeer waarschijnlijk in Salzburg, 
Oostenrijk georganiseerd.  
Sport & Zaken heeft inmiddels het Euro Festival van 2021 weten binnen te halen. Deze worden 
georganiseerd in de omgeving van Arnhem. 
 
De Nederlandse Bedrijfssport Federatie (N.B.F.) is sinds februari 1998 aangesloten bij het B.E.C.  
De kosten voor het lidmaatschap van de N.B.F. bedragen slechts € 25,= per firma of bedrijf. Dit 
betekent dus dat alle medewerkers van uw bedrijf dan lid zijn van de Nederlandse Bedrijfssport 
Federatie en deze medewerkers ook aan alle door de Nederlandse Bedrijfssport Federatie 
georganiseerde activiteiten kunnen deelnemen. Ook kunnen de teams van deze bedrijven zich via de 
Nederlandse Bedrijfssport Federatie inschrijven of plaatsen middels een de Nederlandse 
Kampioenschappen voor de Europese Bedrijfssport Kampioenschappen van de E.F.C.S. met als extra 
voor de bowlende bedrijfssporters het E.K. van het B.E.C. 
 
:  


