
17e BVH Claus Dubbel Handicap Toernooi

VOORRONDEN   
VAN 17 APRIL  

 T/M 4 MEI 2019

TOTAAL 
 PRIJZENGELD 

 Vorige editie   
 

€ 2.200,–

 PLAATSING   
OOK VIA 

EARLYBIRD, 
SWEEPER EN 
WILDCARDS

 FINALEDAG   
5 MEI 2019  

In de periode 17 april tot en met 5 mei 2019 organiseren wij,  
in samenwerking met de Vrienden van de BVH, al weer het 

17e BVH Claus Dubbel Handicap Toernooi

Een echt C-toernooi waarbij gezelligheid het allerbelangrijkste is. 
 

• Zeven series zodat iedereen kans heeft om mee te doen. 
• Geen single finales, een echt dubbel toernooi met hoger prijzengeld voor de teams.  

• Een echte finaledag, geen series op de laatste zondag. 
 

Je speelt een serie van 5 games, de halve-finale kan je bereiken door plaatsing via  
de ranglijst, EarlyBird series, meedoen aan de Sweeper en Wildcards.

Inschrijven kan via onze site: www.bvhaarlemmermeer.nl

toernooi erkenning: in aanvraag



WOENSDAG 17 APRIL 2019  (EARLYBIRD)
Serie 1 van 20:00 tot 22:00 uur

WOENSDAG 24 APRIL 2019 (EARLYBIRD)
Serie 2 van 20:00 tot 22:00 uur

MAANDAG 29 APRIL 2019 (EARLYBIRD)
SPECIAAL VOOR BVH’MEER LEDEN
Serie 3 van 20:00 uur tot 22:00 uur

DINSDAG 30 APRIL 2019 (EARLYBIRD)
SPECIAAL VOOR BVH’MEER LEDEN
Serie 4 van 20:00 tot 22:00 uur

WOENSDAG 1 MEI 2019 (EARLYBIRD)
Serie 5 van 20:00 tot 22:00 uur

ZATERDAG 4 MEI 2019
Serie 6 van 09:30 tot 11:30 uur
Serie 7 van 11:30 tot 13:30 uur

ZONDAG 5 MEI 2019
1e halve finale (nummers 23 t/m 42) van 9:30 tot 11:00 uur
2e halve finale (nummer 3 t/m 22) van 11:00 tot 12:30 uur
Baanonderhoud
Finale  van 13:30 tot 15:00 uur
Prijsuitreiking  rond 15:30 uur

SERIE INDELING



 1.  Ons toernooi wordt georganiseerd  
in Claus Bowling, Bosweg 19, 2131 LX 
Hoofddorp (023-556 00 55)

 2.  Inschrijven via onze website  
(www. bvhaarlemmermeer.nl).

 3.  Het inschrijfgeld bedraagt € 75,– per team, 
inclusief een consumptiebon voor beide 
spelers. Voor de series 3 en 4 is dit,  
vanwege het vervallen van de huisleague-
avond, € 65,– per team (alleen voor 
BVH’meer leden).

 4.  Een Re-entry bedraagt € 40,– per team.  
We verwachten dat de re-entry ook dit jaar 
gesponsord zal worden, hou onze website 
in de gaten!

 5.  Deelname aan de Sweeper bedraagt  
€ 10,00 per team, alle extra prijzen worden 
onder de Sweeper-deelnemers verloot.

 6.  Ingeschreven teams verplichten zich tot 
deelname en betaling.

 7.  Wij zullen de inschrijving, via e-mail, aan 
speler 1 (teamcaptain) bevestigen.

Inschrijvingen zullen op onze website worden 
bijgehouden (www.bvhaarlemmermeer.nl).

 8.  Spelers dienen zich een half uur voor 
aanvang van de betreffende serie te melden 
bij het wedstrijdsecretariaat. Komt het  
voor dat één of beide spelers, om wat voor 
reden dan ook, niet kan spelen dan dient  
de teamcaptain voor vervanging te zorgen  
en dit tijdig aan de toernooiorganisatie  
door te geven.

 9.  We spelen een serie van vijf games  
op basis van handicap (zie punt 13).

 10.  We spelen volgens het Europees systeem, 
één team per baan.

 11.  De volgorde op de inschrijving is direct de 
volgorde van spelen. Speler 1 zal 
automatisch worden gezien als teamcaptain 
en zal contactpersoon zijn.

 12.  Re-entry is onbeperkt en is vooraf te 
reserveren, de hoogste serie telt.

 13.  De handicap die wij hanteren is 80% van 
210 (met een maximum van 64). Deze 

INFO EN REGLEMENT

PRIJZENSCHEMA
 

Prijs op basis van:
Plaats 50 teams 60 teams 70 teams 80 teams 16e editie

1 € 310 € 435 € 550 € 675 € 675
2 € 185 € 250 € 325 € 400 € 350
3 € 115 € 160 € 200 € 250 € 230
4 € 80 € 110 € 150 € 175 € 160
5 € 60 € 90 € 110 € 135 € 130
6 € 55 € 80 € 100 € 120 € 80
7 € 50 € 70 € 85 € 105 € 70
8 € 40 € 60 € 75 € 90 € 60
9 € 35 € 50 € 65 € 80 € 50
10 € 30 € 45 € 60 € 70 € 45

11-20 € 25 € 35 € 45 € 50 € 35
Totaal € 1.210 € 1.700 € 2.170 € 2.600 € 2.200
Wij staffelen het prijzenschema, zo voorkomen we dat we het toernooi bij te weinig 
aanmelding moeten cancelen. Uiteraard ligt het in onze ambitie om het prijzengeld  
weer minimaal op het niveau van de vorige editie te krijgen.



wordt berekend aan de hand van het 
gemiddelde dat op jouw NBF-pas staat 
vermeld. Indien hierop geen gemiddelde 
staat dient er een getekende verklaring van 
de secretaris van jouw vereniging te 
worden overlegd. Je moet minimaal 21 
games hebben gespeeld. Heeft één van de 
spelers van een team een pasgemiddelde 
van 210 of meer dan wordt de team-
handicap bepaald op basis van het 
gezamenlijke pas gemiddelde gedeeld door 
2. Voor eventuele buitenlandse deelnemers 
geldt artikel 309 van het NBF sport-
reglement. Bij een niet aantoonbaar 
gemiddelde is deelname niet toegestaan.

 14.  De top twee teams uit de ranglijst plaatsen 
zich direct voor de finale.

 15.  De volgende 20 teams uit de ranglijst 
plaatsen zich voor de 2e halve finale.

 16.  De hoogste 4 nog niet geplaatste teams uit 
de EarlyBird series plaatsen zich vervolgens 
voor de 1e halve finale.

 17.  De hoogste 9 nog niet geplaatste teams van 
het Sweeper klassement plaatsen zich 
vervolgens voor de 1e halve finale. De 
hoogste twee opeenvolgende teamgames 

tijdens de serie tellen. Sweeper-scores van 
vervallen re-entry series blijven meetellen 
voor het klassement.

 18.  De resterende 7 halve finale plekken worden  
op basis van WildCards uitgedeeld. De teams 
die zich niet hebben geplaatst maken op  
basis van loting alsnog kans op een plek in de 
1e halve finale.

 19.  Tijdens de halve finale spelen we 4 games. 
Pinfall uit de voorronde wordt niet 
meegenomen. De top 18 uit de halve finale 
ronde gaan door naar de finale.

 20.  Tijdens de finale spelen we 4 games. Pinfall 
uit de halve finale wordt niet meegenomen.

 21.   Wij vullen opengevallen finaleplaatsen, 
indien dit organisatorisch mogelijk is, 
gewoon op.

 22.  Bij een ex-aequo plaatsing zal het team met 
de hoogste handicap doorgaan. Mocht ook 
dit gelijk zijn dan laten wij een 9e en 10e 
frame spelen.

 23.  Gedurende het toernooi zijn alle in het  
NBF-sportreglement staande regels van 
toepassing. In alle gevallen waarin dit 
reglement niet in voorziet beslist de 
toernooileiding, deze beslissing is bindend.



HET OLIEPATROON (BOURBON STREET)
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