Landjuweel 62
3905 PH Veenendaal

Postbus 326
3900 AH Veenendaal

Tel. 0318-559343
Fax. 0318-559349

www.bowlen.nl
info@bowlen.nl

Ons kenmerk:
A017-012/KdH/NKT

Aan alle besturen van verenigingen en leden van de NBF,

Beste lezer,
Onderstaand de informatie over het nieuwe NBF evenement “de Nederlandse Kampioenschappen
Teams” 2017. Deze bestaat uit voorronden die op zaterdag 23 september 2017 in enkele centra (zie
hieronder) worden gespeeld en de landelijke finale die op zaterdag 14 oktober zal plaatsvinden.
De voorronden worden gespeeld op vier verschillende locaties. Nederland is daarvoor verdeeld in een
noordelijke, oostelijke, westelijke en zuidelijke divisie. Verenigingen, die zich bevinden rond de grens van
een gebied worden ingedeeld in de divisie met de minste deelnemers. Er wordt gespeeld in:
Noordelijke Divisie:

Pand 17
Stelmakersstraat 17
9403 VB Assen

Oostelijke Divisie:

Bowlingcentrum De Schelmse Brug
Schelmseweg 52
6816 SH Arnhem

Westelijke Divisie:

Claus Park Collection
Bosweg 19
2131 LX Hoofddorp

Zuidelijke Divisie:

Bowling- en Partycentrum de Maaspoort
Marathonloop 3
5235 AA ’s-Hertogenbosch

De landelijke finale van de Nederlandse Kampioenschappen Teams 2017 wordt gespeeld op één
locatie, namelijk:
Bowling Nieuwegein
Blokhove 16
3438 LC Nieuwegein
Deelnemers: Alle verenigingen mogen maximaal drie teams naar de voorronde sturen. Het is aan de
verenigingen om te bepalen welke teams worden uitgezonden bij een grotere animo.
Teams mogen bestaan uit minimaal vijf en maximaal tien spelers. Te allen tijde moeten er
minimaal twee heren en twee dames tegelijk op de baan staan in een team.
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Voorronden
Speelwijze:

Alle teams beginnen de voorronde met drie games in vijfmans Baker Format. Na
de korte pauze worden er ook nog drie games vijfmans op de traditionele wijze
gespeeld. De totaal behaalde pinfall is bepalend voor de einduitslag.

Tijdschema:

Baker Format 3 games
Pauze
Traditionele wijze 3 games
Prijsuitreiking

Plaatsing finale:

De top vier uit elke divisie plaatst zich voor de finale Nederlandse
Kampioenschappen Teams in Nieuwegein. Er kan zich echter maar één team per
vereniging plaatsen voor de NK. Indien meerdere teams van één vereniging in de
top vier eindigen wordt deze plek doorgeschoven naar het eerste volgende team
van een nog niet geplaatste vereniging. Indien het tweede team van een
vereniging bijvoorbeeld tweede eindigt ontvangt dat team natuurlijk wel de
bijhorende sportprijs.

10.00 – 11.00 uur
11.00 – 11.30 uur
11.30 – 14.30 uur
14.45 uur

Finale
Speelwijze :

De 16 geplaatste teams spelen de gehele dag in het Baker Format. Ook nu
moeten minimaal twee heren en twee dames te allen tijde spelen. Er wordt
begonnen met 6 games om de plaatsing te bepalen voor de volgende ronde. Alle
16 teams plaatsen zich hiervoor.
Vervolgens wordt er een Double-Elimination Bracket gespeeld. In dit bracket wordt
er gespeeld in een knock-out format. Alleen wanneer een team verliest heeft het
via een omweg alsnog kans om het evenement via het losers bracket alsnog te
winnen. Er moet dus twee maal verloren worden voordat een team is
uitgeschakeld. Elke ronde gaat over twee games. Er wordt gespeeld om
gewonnen games. Indien beide teams één game winnen volgt een one-ball roll-off.
Voor een complete uitleg en voorbeeld verwijzen we u naar de bijgevoegde
infographic.
Vier teams plaatsen zich voor de laatste fase van het NK. De Stepladder. Ook
deze wordt gespeeld over twee games met een roll-off bij een één tegen één
stand. .

Tijdschema:

Plaatsingsronde 6 games
Pauze
Double-Elimination Bracket
Baanonderhoud
Stepladder

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)

09.00 – 10.30 uur
10.30 - 11.00 uur
11.00 - 14.30 uur
14.30 - 15.00 uur
15.00- 16.30 uur

Ex-Aequo:

Wanneer twee teams dezelfde pinfall behalen tijdens de voorronde en daardoor
beide op een positie eindigen welke recht geeft op plaatsing voor de finale
Nederlandse Kampioenschappen Teams is artikel 218, lid 3c van toepassing: de
gelijk geëindigde spelers of teams spelen een negende en tiende frame, waarna
de hoogste score over deze 2 frames recht geeft op de hogere positie; een en
ander net zo lang, tot een beslissing is gevallen.
Wanneer twee teams tijdens het Double-Elimination Bracket gelijkspelen tijdens
een game dan ontvangen beide teams een half punt. Wanneer twee teams in de
plaatsingsronde eindigen met een gelijke pinfall is de hoogste laatste game
bepalend voor de plaatsingsvolgorde.

Inschrijven:

In verband met de zomerstop verzoeken wij u uw teams zo spoedig mogelijk op te
geven. Inschrijving van teams is uitsluitend mogelijk via de NBF website tot 1
augustus 2017. Daarna worden alleen nog teams toegelaten voor zover er nog
plaatsen vrij zijn. De inschrijving is te vinden in de online wedstrijdkalender op de
nbf.bowlen.nl. Voor vragen kunt u terecht bij kdehaan@bowlen.nl. U kunt
inschrijven in de regio waar uw provincie toe behoord.

Teamnamen:

Voor dit evenement wordt gewerkt met teamnamen. Van elk team wordt verlangd
dat er een originele teamnaam wordt opgegeven waar de plaats van herkomst in is
terug te vinden. Bijvoorbeeld zoals The Tilburg Dolphins.

Deelnamekosten:

Deelname aan de voorronde bedraagt €115,- per team. Deelname aan de Finale
Nederlandse Kampioenschappen Teams bedraagt €89,- per team. Er wordt een
factuur naar de vereniging gestuurd.
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Met sportieve groet,
Kevin de Haan
Nederlandse Bowling Federatie.
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