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Geachte besturen,beste teamcaptains
Hierbij ontvangt u de informatie over de speelwijze en deelnemende teams van de finale van de Ton
Zandboer Cup, seizoen 2016-2017
Dit jaar zal de finale op zaterdag 24 juni worden gespeeld in:
Bowlingcentrum “Heeren van Stael”
Badweg 17
8223 PA, Lelystad
Speelwijze :
De speelwijze is ongewijzigd t.o.v. de voorronden, dus alle teams spelen wedstrijden van 3 games
met teams van 4 personen waarbij de pinfall, al of niet inclusief handicap, bepalend is voor de
klassering.
Alle finalisten starten met een 1e finaleronde van drie games. Na een gezamenlijke lunch spelen bij
zowel de scratch- als de handicappoule de beide winnaars een 2e finaleronde van 3 games om het
kampioenschap en spelen de verliezende teams om de 3e plaats.
Geplaatst voor de SCRATCH finale

BV Westerpark Zoetermeer
BV Veendam 1
BV Den Bosch 1
BV Haarlemmermeer 1 of 2

Geplaatst voor de HANDICAP finale

BV Heerenveen
BV Haarlem 2
BV Zutphen
BV Middelharnis

Het tijdschema:
10.00 – 12.30 uur:
12.30 – 13.30 uur:
13.30 – 16.00 uur:
16.15 uur:

1e finaleronde
Lunch
2e finaleronde
Prijsuitreikingen
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Oliepatronen
Deze zijn op dit moment nog niet bekend. Wij zullen jullie z.s.m. informeren via mail en website.
Deelname:
In verband met de loting voor de 1e finaleronde dienen alle teams om 09.30 uur in het
bowlingcentrum aanwezig te zijn.
Lunch:
De NBF biedt de deelnemers en hun coach een gezamenlijke lunch aan. Alle teamcaptains worden
daarom vriendelijk verzocht uiterlijk maandag 19 juni op te geven met hoeveel spelers hun team aan
de lunch zal deelnemen.

Met vriendelijke groet,
Ronald de Groot
NBF Wedstrijdzaken.
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