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

Finale
Ton Zandboer Cup
2019
Na een tweetal speelronden volgens het knock-out principe hebben zes scratchteams en
zes handicapteams zich geplaatst voor de landelijke finale die dit seizoen op zaterdag 29 juni
wordt gespeeld in:
Bowling Nieuwegein
Blokhoeve 16
3438LC te Nieuwegein

Onderstaand de voorlopige informatie over de speelwijze en deelnemende teams van de finale van
de Ton Zandboer Cup, seizoen 2018-2019
Speelwijze :
Alle teams spelen een plaatsingsronde van 5 games waarbij het pinfall totaal over deze games
bepalend of het team zich plaatst voor de FINALE. Tijdens deze finale spelen de teams op de
plaatsen 3 en 4 één game om de 3e plaats en spelen de teams op de plaatsen 1 en 2 één game om
het kampioenschap van de Ton Zandboer Cup 2019.
Geplaatst voor de SCRATCH finale

Geplaatst voor de HANDICAP finale

1 – BV Emmen
2 – BV Heiloo
3 – BV Mijdrecht
4 – BV ’t Karrewiel Delft
5 – BV Tilburg
6 – BV Den Bosch
7 – BV Coevorden
8 – BV Heerhugowaard
9 – Nijmeegse BV
10 – Oosterhout
11 – BV Rotterdam IJsselmonde
12 – BV Tholen
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Het tijdschema:
10.00 – 14.00 uur:
14.00 – 14.45 uur:
Aansluitend:

Plaatsingsronde over 5 games
Finalegame
Prijsuitreikingen

Oliepatroon
De scratchfinale zal worden gespeeld op één van de “Challenge” oliepatronen. De handicapfinale op
een “Recreational” oliepatroon. Welke het precies wordt zal later bekend worden gemaakt via mail en
website.
Deelname:
Aangezien we stipt om 10.00 willen starten worden allen teams dringend verzocht om
uiterlijk 09.15 uur in het bowlingcentrum aanwezig te zijn.
Wij wensen
Met vriendelijke groet,
Ronald de Groot
NBF Wedstrijdzaken.
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