NK SCHOOL
BOWLEN 2017

LANDELIJKE FINALE OP
ZATERDAG 11 MAART 2017
IN HOOFDDORP
MAAK EEN TEAM
EN MELD JE AAN!

NK SCHOOLBOWLEN 2017
Word jij de bowlingkampioen van jouw woonplaats en daarna zelfs
misschien van heel Nederland?! Dat kan als je meedoet aan het NK
Schoolbowlen! Ook in het centrum waar je deze flyer hebt gekregen
worden dit jaar voorrondes gespeeld. Dus zit jij in groep 7 of 8?
Meld je dan aan!
Formeer een team!
Het is de bedoeling dat jij je opgeeft via jouw school. Dit kan
alleen als team. Een team bestaat bij het NK Schoolbowlen uit
3 spelers. Zoek dus snel 2 klasgenootjes waarmee jij een team
kunt maken en zeg dan op school dat je graag mee wilt doen
aan het NK Schoolbowlen.
Per team mag er maximaal één leerling lid zijn
van de Nederlandse Bowling Federatie, dit
om iedereen een zo eerlijk mogelijke kans
te geven.
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Lokale voorrondes
Ieder team speelt één voorronde van 3 games (speelduur ca. 2 uur).
Zo’n voorronde kan worden gespeeld tussen 9 januari 2017 en
10 februari 2017. Vanuit ieder bowlingcentrum plaatst het team met de
hoogste score zich voor de landelijke finale op zaterdag 11 maart 2017.
Tevens worden er, naar rato van het aantal deelnemende teams per
bowlingcentrum, extra finaleplaatsen toegewezen.
De school die deelneemt met het meeste aantal teams mag
GRATIS MEESPELEN!
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 leerling gevraagd hoeft te worden. Dus voor slechts € 9,00 per team kan
jouw team deelnemen en kans maken op de enorme wisselbeker!
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.
Wil je nog meer weten? Kijk dan op onze website!

nbf.bowlen.nl/schoolbowlen
Kijk ook eens op www.bowlingtips.nl

