INFORMATIE
BROCHURE
#NKBOWLEN

Eindelijk is het zover. Na twee jaar vol lockdowns kunnen we de Nederlandse
kampioenschappen weer organiseren zoals het bedoeld is: Voor alle bowlers,
mét publiek en zonder beperkingen!
Van 15 mei t/m 3 juli organiseren we de NK 2022 in Eindhoven. In deze
brochure meer je meer informatie over het programma en de procedure van
inschrijving.

NK 2022
De organisatie van de NK is veranderd. Zo worden de NK voor zowel jeugd,
senioren, elite, leden met een verstandelijke beperking en leden met een
auditieve beperking voor het eerst in één centrum gespeeld.
Voor de NK G-bowlen en NK D-bowlen hebben we een aparte dag
gereserveerd. De jeugd, senioren en elite spelen hun voorrondes tegelijk,
waarbij we één serie hebben gereserveerd voor de pupillen. Er wordt
gestreden om de Singles en Doubles titels. Per categorie worden de NK
afgesloten met één finaledag. De deelnemers in de Elite klasse moeten dit
jaar twee keer 8 games gooien om zich te kwalificeren voor de halve finales.
Samen met Bowling Eindhoven, de Eindhovense Bowling Vereniging,
Gemeente Eindhoven, ODIN Sportswear en de Nederlandse Loterij zetten we in
op een mooie terugkeer van de NK bowlen. We hopen je in het voorjaar te
mogen begroeten in Eindhoven, als deelnemer of toeschouwer.

Programma
Zondag 15 mei

10.00 uur t/m 17.00 uur

NK G-bowlen, voorrondes & finales

Zaterdag 21 mei

10.00 uur t/m 14.00 uur

Serie 1 - jeugd, senioren & elite

Zondag 22 mei

09.00 uur t/m 13.00 uur
14.00 uur t/m 18.00 uur

Serie 2 - jeugd, senioren & elite
Serie 3 - jeugd, senioren & elite

Zaterdag 28 mei

10.00 uur t/m 14.00 uur

Serie 4 - jeugd, senioren & elite

Zaterdag 4 juni

09.30 uur t/m 18.00 uur

NK D-bowlen, voorrondes & finales

Zaterdag 11 juni

10.00 uur t/m 14.00 uur

Serie 5 - jeugd, senioren & elite

Zaterdag 18 juni

09.00 uur t/m 13.00 uur
14.00 uur t/m 18.00 uur

Serie 6 - jeugd, senioren & elite
Serie 7 - jeugd, senioren & elite

Zondag 19 juni

09.00 uur t/m 13.00 uur
14.00 uur t/m 18.00 uur

Serie 8 - pupillen*
Serie 9 - jeugd, senioren & elite

Zaterdag 25 juni

09.00 uur t/m 18.00 uur

NK Jeugd, (halve) finales

Zondag 26 juni

09.00 uur t/m 18.00 uur

NK Senioren, (halve) finales

Zondag 3 juli

10.00 uur t/m 19.00 uur

NK Elite, (halve) finales

* Serie 8, op zondag 19 juni is gereserveerd voor pupillen. Wanneer er minder dan 48
pupillen inschrijven mogen de open plaatsen worden opgevuld door andere
jeugdspelers.
** De organisatie heeft het recht series te wijzigen of te annuleren indien dat nodig is.

Categorieën
Jeugd, singles & doubles:
- Jeugd t/m 12 jaar (jongens & meisjes apart, alle gemiddelden)
- Jeugd t/m 15 jaar (jongens & meisjes apart, alle gemiddelden)
- Jeugd t/m 21 jaar (jongens & meisjes apart, alle gemiddelden)
Senioren 22 jaar en ouder, singles & doubles:
- Heren A (175-199,99 gemiddeld)
- Dames A (165-189,99 gemiddeld)
- Heren B (t/m 174,99 gemiddeld)
- Dames B (t/m 164,99 gemiddeld)
Elite, singles & doubles:
- Heren

- Dames

G-bowlen, singles:
- Heren 1 (vanaf 130 gemiddeld)
- Heren 2 (100 – 129,99 gemiddeld)
- Heren 3 (t/m 99,99 gemiddeld)
- Heren 4 (met bumpers)

- Dames 1 (vanaf 120 gemiddeld)
- Dames 2 (90 – 119,99 gemiddeld)
- Dames 3 (tot 89,99 gemiddeld)
- Dames 4 (met bumpers)

D-bowlen, singles & doubles:
- Heren A/B
- Heren C/D

- Dames A/B/C
- Dames D (incl. bonus in Doubles event)

Alle deelnemers hebben de keuze om in hun eigen leeftijd/gemiddelde
klasse te spelen of deel te nemen aan de Elite klasse. Heren en Dames van 22
jaar en ouder met een gemiddelde vanaf de 200 (Heren) of 190 (Dames)
kunnen alleen in de Elite klasse deelnemen.
Ga naar nbf.bowlen.nl voor meer informatie over de opzet van de NK per
categorie.

Deelnamekosten & inschrijving
Het is vanaf nu mogelijk om je in te schrijven voor de NK 2022. Reserveer een
plekje in jouw voorkeursserie(s) via de NBF-website.
Deelname aan de NK 2022 kost:
Jeugd:
Senioren:
Elite:
D-bowlen:
G-bowlen:

49 euro
59 euro
119 euro
44 euro
19 euro

De deelnemersbijdrage kan enkel op locatie en per pin worden voldaan.

Contact
Neem voor vragen contact op met het NBF-bondsbureau.
wedstrijdzaken@nbfbowlen.nl
0318 - 559 343

(maandag t/m vrijdag, 09.00 uur - 12.00 uur en 13.00 uur - 16.00 uur)

#NKBOWLEN

