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Beste lezer,
Hiermee willen we u uitnodigen tot inschrijving van één of meerdere schoolteams voor het

NK Schoolbowlen 2017-2018
Dit heuse Nederlands Kampioenschap wordt dit seizoen voor de 20e keer georganiseerd
door de Nederlandse Bowling Federatie, in samenwerking met bowlingcentra en
verenigingen, voor de groepen 7 en 8 van de Nederlandse basisscholen.
Ieder jaar weer beleven de kinderen veel plezier tijdens hun voorronden en helemaal tijdens
de landelijke finale. Deze werd zelfs al drie keer in beeld gebracht tijdens het NOS
Jeugdjournaal.
Verdeeld over geheel Nederland hebben ook dit jaar verschillende bowlingcentra hun
faciliteiten ter beschikking gesteld om basisscholen in de gelegenheid te stellen mee te doen
aan dit Nederlands Kampioenschap en kennis te maken met de bowlingsport. Een actueel
overzicht van de deelnemende bowlingcentra staat op: http://nbf.bowlen.nl/schoolbowlen
Doen jullie ook mee ?
Teams en speelronden
Het NK Schoolbowlen wordt gespeeld door schoolteams van elk 3 personen (jongens en
meisjes gemengd toegestaan). Per team mag er maximaal één speler/speelster lid zijn van
de Nederlandse Bowling Federatie, dit om een zo eerlijk mogelijke krachtsverhouding te
krijgen.
Ieder team speelt een voorronde van 3 games (speelduur ca. 2 uur). Zo’n voorronde kan
worden gespeeld tussen maandag 15 januari en vrijdag 16 februari 2018 Het team met de
hoogste score plaatst zich voor de landelijke finale op zaterdag 24 maart 2018 te
Leiderdorp. Tevens worden er, naar rato van het aantal deelnemende teams per
bowlingcentrum, extra finaleplaatsen toegewezen.
Door meerdere teams in te schrijven voor dit NK Schoolbowlen vergroot u de kans dat één of
meerdere teams van uw school aan de landelijke finale kunnen deelnemen.
De school die deelneemt met het meeste aantal teams mag GRATIS MEESPELEN!

Aangesloten bij de WTBA (World Tenpin Bowling Association)
Lid van het NOC*NSF (Nederlands Olympisch Comité / Nederlandse Sport Federatie)
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam (nr. 40235157)
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De deelnamekosten
De kosten voor dit kampioenschap worden grotendeels gedragen door de Nederlandse
Bowling Federatie en de Nederlandse Vereniging van Bowlingondernemers, waardoor er
slechts een kleine bijdrage van € 3,00 per speler/speelster gevraagd hoeft te worden.
Dus voor slechts € 9,00 per team kunnen uw leerlingen deelnemen aan en kans maken
op deze enorme beker. Deelname aan de landelijke finale is GRATIS.

Overige informatie
Materialen, zoals bowlingschoenen en ballen worden door de bowlingcentra beschikbaar
gesteld, terwijl vrijwilligers van de plaatselijke vereniging de teams zullen begeleiden tijdens
de wedstrijden. Alle relevante informatie, nieuws en uitslagen worden getoond op onze
website http://nbf.bowlen.nl/schoolbowlen

Graag uw ingevulde inschrijfformulier vóór 18 december 2017 mailen naar wedstrijdzaken@bowlen.nl
of per post opsturen naar
NBF Bondsbureau, Postbus 326, 3900 AH Veenendaal

Met vriendelijk groet,
Nederlandse Bowling Federatie,
Ronald de Groot, NBF Wedstrijdzaken
Doorkiesnummer: 0318-559342
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Aanmelding NK Schoolbowlen 2017/2018

Basisschool

____________________________________________________________

Adres _________________________________________________________________
Postcode _______________ Plaats _________________________________________
Tel.nr. __________________ Mailadres ______________________________________
Contactpersoon _________________________________________________________
Functie _______________________________________________________________________
Bovenstaande school is bekend met een eigen bijdrage van € 9,00 per team en geeft
zich hierbij op als deelnemer aan het NK Schoolbowlen 2017-2018, voor de groepen 7
en 8 van de basisscholen.
Wij willen meedoen met ________ teams
Gekozen bowlingcentrum (zie :http://nbf.bowlen.nl/schoolbowlen)
______________________________________________________
De periode van onze voorkeur:
15 januari / 19 januari * _________
22 januari / 26 januari * _________
29 januari / 2 februari * __________
5 februari / 9 februari * __________
12 februari / 16 februari * ________
1e voorkeur tijdstip: ma / di / wo / do / vr / tussen ____ uur en _____ uur*
2e voorkeur tijdstip: ma / di / wo / do / vr / tussen ____ uur en _____ uur*
Graag de dag(en) omcirkelen en de gewenste speeltijden invullen binnen het tijdschema van
het door u geselecteerde bowlingcentrum zoals op bijgevoegde lijst is aangegeven.
Graag dit ingevulde inschrijfformulier vóór 18 december 2017 mailen naar wedstrijdzaken@bowlen.nl
of per post opsturen naar NBF Bondsbureau, Postbus 326, 3900 AH Veenendaal

Aangesloten bij de WTBA (World Tenpin Bowling Association)
Lid van het NOC*NSF (Nederlands Olympisch Comité / Nederlandse Sport Federatie)
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam (nr. 40235157)

