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Speeldata:

Welkom,
Hoewel de zomer nog niet
is begonnen, maar bij
gebrek aan een
competitie, gaan we wel
alvast met de zomerleague
van start!
Dit jaar net even wat
langer. We weten allemaal
hoezo we dit jaar wat
eerder beginnen. Maar dit
veranderd wel een aantal
zaken aan hoe de
zomerleague er dit jaar uit
gaat zien.
Er zijn maar liefst 13
speelavonden.
Voorgaande jaren moesten
er per deelnemer minimaal
7 series gegooid worden.
Dit jaar zijn dat er iets
meer, namelijk 8. Als je 8
speelavonden mee gooit,
maak je kans op een deel
van de prijzenpot.
Het bedrag van de prijzenpot staat nog niet vast. Dit
ligt aan de opkomst. Per
deelnemer gaat er iedere
week €3,- in de pot. Iedere

1. 2-6-2021
week zal bekend gemaakt
worden hoe veel geld er
op dat moment precies al
in de prijzenpot zit.

2. 9-6-2021

Per avond wordt verwacht
dat er per persoon €15,bij de wedstrijdleiding
(Devrim of Jesper)
contant wordt betaald. Dit
is zowel voor de baanhuur
als voor de prijzenpot.

5. 30-6-2021

3. 16-6-2021
4. 23-6-2021
6. 7-7-2021
7. 14-7-2021
8. 21-7-2021
9. 28-7-2021

We spelen met handicap.
Dit terwijl je eigenlijk niet
tegen andere deelnemers
gooit, maar om zelf een
zo hoog mogelijk
gemiddelde te halen.
Toch spelen we met
handicap. Deze is 70%
over 200, met een
maximum van 55.

10. 4-8-2021
11. 11-8-2021
12. 19-8-2021
13. 26-8-2021

Je handicap wordt na de
e
2 speelavond berekend,
daarna zal je wekelijks
een bijgewerkte handicap
krijgen, deze is dan op
het scoreoverzicht te zien.

Toch is niet alles anders
Vrienden?
Neem ze mee!
Zoals ieder jaar vallen de
eerste, tweede en derde
hoogste gemiddelden in de
prijzen. Daarnaast hebben
we ook ieder jaar een
poedelprijs voor het
laagste gemiddelde.
Ook dit jaar hebben we
naast onze eigen
vereniging ook weer
deelnemers van bowling-

vereniging Elst.
Iedereen is vrij om mee
te doen, welkom! En
succes met de
zomerleague.

Mocht je nou nog
iemand weten die
het ook wel leuk lijkt
om mee te gooien?
Er zijn nog 7
avonden te gaan,
dus nodig deze
persoon gewoon uit!

