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DAG DER KAMPIOENEN 2018

De “Dag der Kampioenen Senioren 2018” wordt dit seizoen van 23 juni t/m 1 juli georganiseerd in
Bowling Dekker Zoetermeer
Scheglaan 12
2718 KZ Zoetermeer
Tel: 079-3684242
en is dit seizoen onderdeel van:

ROAD TO LAS VEGAS 2018

De 6 voorrondegames tellen namelijk eveneens mee voor de QubicaAMF World Cup Qualifier
op zaterdag 1 september 2018 te Scheveningen.
Alle deelnemers aan de DDK Senioren doen automatisch mee aan het Road To Las Vegas
(RLV) Klassement. Tevens mogen leden die geen recht op deelname aan de DDK hebben
zich wel apart inschrijven voor de RLV. De top 9 heren en de top 3 dames van het RLV
klassement plaatsen zich voor de QubicaAMF World Cup Qualifier.
Zie voor verdere informatie pagina 4!
INSCHRIJFGELD
De deelnamekosten voor dit evenement bedragen via PIN slechts € 52,00.
Wilt u deelname aan de Dag der Kampioenen/RLV persé kontant betalen dan betaald u € 55,00.
Inschrijving verplicht tot betaling. Voor spelers die na 15 juni 2018 worden afgemeld of spelers die
niet verschijnen ontvangt hun vereniging een factuur voor de deelnamekosten.

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)

Bowlen.nl is een gezamenlijk merk van de NBF en de NVB

DEELNAME:
Deelname aan de DDK Senioren is uitsluitend toegestaan aan hen die voldoen aan de voorwaarden
zoals gesteld in het NBF Evenementenplan 2017-2018, paragraaf 9.3.3
De onderstaande kampioenen ontvangen een uitnodiging van de NBF en mogen op kosten van de
NBF deelnemen aan de Dag Der Kampioenen 2018.





Nederlands Kampioen Singles zijn geworden tijdens de Nederlandse kampioenschappen
Senioren 2018 in de A, B, C of D-klasse.
De kampioenen van alle klassen van de Nederlandse Kampioenschappen 50+ Scratch
Singles & Dubbels.
De bowler en bowlster van het jaar van het seizoen 2017-2018.
De DDK Senioren kampioenen van het seizoen 2016-2017

Deelname voor eigen rekening is mogelijk voor leden van de Nederlandse Bowling Federatie die:








Nederlands Kampioen Doubles zijn geworden tijdens de Nederlandse kampioenschappen
Senioren 2018 in de A, B, C of D-klasse.
De kampioenen van alle klassen van de Nederlandse Kampioenschappen Senioren 50plus
Handicap Singles en Dubbels.
Een Verenigingskampioenschap Senioren 2018 hebben behaald.
Een Regionaal Kampioenschap Senioren 2018 hebben behaald.
Lid zijn van het team dat kampioen is geworden in de NTL Eredivisie.
Lid zijn van het team dat het kampioenschap heeft behaald tijdens de Finale
Stedenontmoeting Senioren.
Lid zijn van het team dat het scratchkampioenschap heeft behaald tijdens de Finale Ton
Zandboer Cup.

Het recht op deelname aan de Dag der Kampioenen is een individueel recht en geen recht van de
vereniging of het RCT werkgebied van het betreffende lid. Wanneer een kampioen verhinderd is om
deel te nemen aan het toernooi mag deze daarom niet worden vervangen.
EX-AEQUO
Tot aan de finale is, wanneer geen verdere aankondiging plaats vindt, artikel 218 van het
Sportreglement van de NBF van kracht.
VOORRONDEN
Tijdens de voorronde van de Dag der Kampioenen/RLV worden 6 games volgens Amerikaans
systeem gespeeld met 2 spelers per baan. Het tijdschema voor de voorronden is als volgt:
Zaterdag 23 juni 2018
Zondag 24 juni 2018
Zaterdag 30 juni 2018
Zondag 1 juli 2018

Serie 1. 10:00 uur – 13:00 uur (reserveserie 32 pers)
Serie 2. 09:00 uur – 12:00 uur (32 pers)
Baanonderhoud
Serie 3. 13:00 uur – 16:00 uur (32 pers)
Serie 4. 09:00 uur – 12:00 uur (32 pers)
baanonderhoud
Serie 5. 13:00 uur – 16:00 uur (32 pers)
Serie 6. 09:00 uur – 12:00 uur (32 pers)
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Huldiging van de bowler en bowlster van het jaar 2018
Voorafgaand aan de DDK RoundRobin Kwartfinales op zondag 1 juli worden de bowler en
bowlster van het jaar 2018 gehuldigd.
Zullen de kampioenen van vorig seizoen, Lisanne Breeschoten en Jeffrey van de Wakker,
wederom in de prijzen vallen? Komt het zien!

DDK Round Robin Kwartfinales: 13.00 uur – 14.30 uur
De 16 beste dames en 16 beste heren na de voorronden plaatsen zich voor een RoundRobin
kwartfinale van 3 games waarbij zowel bij de dames als heren 4 poules van 4 finalisten wordt
geformeerd. De winnaar/winnares van elke poule plaatst zich voor de halve finale.
Tijdens de Round Robin Finale zal de volgende bonusregeling worden gebruikt:
Gewonnen wedstrijd ............... 20 punten
Gelijkgespeelde wedstrijd ....... 10 punten
Game van 200 t/m 249 ........... 5 punten
Game 250 en hoger ................10 punten
DDK Halve Finales: 15.00 uur – 15:30 uur
De 4 winnaars van elke poule bij de dames resp. de heren spelen één game volgens het KnockOut
principe voor een plaats in de finale. Alle verliezers behalen een 3e plaats.
DDK Finales: 15.30 uur – 16:00 uur
De beide winnaars van de halve finale bij de dames resp. de heren spelen wederom één game
volgens het KnockOut principe om het kampioenschap.
Opvullen finaleplaatsen
Bij afwezigheid/blessures van spelers/speelsters die zich hebben geplaatst voor één van de finales
zullen de eventueel opengevallen plaatsen worden opgevuld.

Trainingsfaciliteiten
Het management van Bowling Dekker Zoetermeer heeft de deelnemers enkele trainingsmomenten in
het vooruitzicht gesteld. Zodra deze bekend zijn worden deze op de NBF website gepubliceerd.
Aanmelden voor DDK Senioren of Road to Las Vegas
is mogelijk via MijnNBF of door het insturen van het bijgaande inschrijfformulier.
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The road to the
54nd QubicaAMF World Cup, Las Vegas, USA

QubicaAMF World Cup Qualifier
Op 1 september wordt de Nederlandse QubicaAMF World Cup Qualifier georganiseerd voor 18 heren
en 9 dames. Onderstaand de wijzen waarop NBF-leden zich kunnen plaatsen:
Heren
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Winnaar QubicaAMF World Cup Qualifier 2017
Winnaars van het NK Jeugd Singles Junioren en Jong Senioren 2017
Top 4 van het Lotto NK A-klasse 2018
Winnaar van het bowler van het jaar klassement 2017-2018
Top 9 van het World Cup klassement op de Dag der Kampioenen 2018
Wildcard voor Xander van Mazijk (Wereldkampioen Singles 2017)

Dames
1.
2.
3.
4.
5.

Winnares QubicaAMF World Cup Qualifier 2017
Winnares van het NK Jeugd Singles Junioren en Jong Senioren 2017
Top 2 van het Lotto NK A-Klasse 2018
Winnares van het bowlster van het jaar klassement 2017-2018
Top 3 van het World Cup klassement op de Dag der Kampioenen 2018

Indien een speler zich op meerdere wijzen plaatst vervalt deze plek en wordt deze plek toegevoegd
aan het World Cup klassement op de DDK 2018.
De speelwijze:
18 heren en 9 dames plaatsen zich voor de QubicaAMF World Cup Qualifier.
Ronde 1
Alle heren en dames spelen vijf games. De top 12 heren en de top 6 dames gaan door naar Ronde 2.
Ronde 2
De overgebleven heren en dames spelen drie games. De scores uit Ronde 1 tellen ook mee. De top 6
heren de top 4 dames gaan door naar Ronde 3.
Ronde 3
De overgebleven heren en dames spelen twee games. De scores uit Ronde 1 en 2 tellen ook mee.
De top 3 heren en de top 3 dames gaan naar de Stepladder finale.
Stepladder
De nummer drie speelt één game tegen de nummer twee. De winnaar van deze game speelt één
game tegen de nummer één voor de titel.
Bijlage: Aanmeldformulier DDK / RLV
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Aanmelden voor DDK Senioren of Road to Las Vegas
is mogelijk via MijnNBF of door het insturen van deze pagina:

INSCHRIJFFORMULIER DAG DER KAMPIOENEN 2018
of Road to Las Vegas 2018
Bowlingvereniging: ________________________________________

1.

Naam: _____________________________

Verenigingsnummer: __________

Pasnummer: ____________

Dame / Heer

Ik heb een voorkeur voor serie ….... , serie ….... of serie ..…… *
Behaald kampioenschap: ………………………………………………………………………
Ik schrijf mij alleen in voor de RLV JA / NEE* (s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is)

2.

Naam: _____________________________

Pasnummer: ____________

Dame / Heer

Ik heb een voorkeur voor serie ….... , serie ….... of serie ..…… *
Behaald kampioenschap: ………………………………………………………………………
Ik schrijf mij alleen in voor de RLV JA / NEE* (s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is)

*Wanneer wij meer dan 32 inschrijvingen voor een bepaalde voorkeurserie hebben ontvangen zal de
reisafstand naar het bowlingcentrum doorslaggevend zijn bij het maken van de serie indeling.

*Deelnemers binnen een straal van 100 km reisafstand worden vriendelijk doch dringend verzocht
uitsluitend in te schrijven voor de series 1 t/m 5.
Dit formulier graag uiterlijk 8 juni insturen naar:

N.B.

NBF-Bondsbureau
Tel. (0318) 559342
Postbus 326
Fax (0318) 559349
3900 AH Veenendaal
of: wedstrijdzaken@bowlen.nl

Wanneer de aangemelde personen niet verschijnen op het toernooi dan ontvangt de
aanmeldende vereniging of regio een factuur voor de deelnamekosten van die personen.
Aanmeldingen van verenigings- of RCT kampioenen worden alleen geaccepteerd als deze zijn
ondertekend door het betreffende bestuurslid!

Akkoord verenigings- RCT bestuurslid:

Handtekening:
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