
Zomerleague 2021

14-06-2021 | 29-08-2021 (finale)

Aanmelden bij Martijn Magermans 0478 583223, martijn@bowlingvenray.nl


Beste Leden,


Het is even geleden maar er mag weer gebowld worden. En wat hebben we dit gemist! 

Eindelijk mag het weer!! Dus onze zomerleague gaat weer van start. 


De opzet van deze ongedwongen, gezellige bowlingcompetitie blijft onveranderd. Behalve dat 
deze vanaf dit jaar in een “nieuwe” bowling, volledig voorzien van airco en dus in een heerlijk 
koele omgeving gespeeld gaat worden. Dit is wat ons betreft een flinke verbetering en maakt het 
aangenaam om ook in de warme zomermaanden bij ons te vertoeven. 


Je bepaalt zelf wanneer en hoeveel je speelt, met een minimum van 5 speeldagen verdeeld over 
11 weken. Wanneer je ervoor kiest om meer dan 5 series te spelen, dan worden de beste 5 series 
gebruikt voor het eindklassement. En anders dan andere jaren hebben wij dit jaar geen 
zomersluiting, dus er is meer dan voldoende gelegenheid om je series vol te maken. 


Het inschrijfgeld is € 8,- p/serie. Hiervan gaat € 2,- in de prijzenpot. Prijs voor het bowlen is dus 
slechts € 6,- voor 4 games. Op deze manier houden we de drempel laag en blijft het leuk. 
Afhankelijk van het aantal inschrijvingen wordt ook het aantal finalisten bepaald (max. 32). De 
finale staat gepland op zondag 29 augustus om 10.00u. De finale is gratis en het prijzengeld 
wordt verdeeld naar ratio van het totaal aantal gespeelde series. Op de eerste speeldag dien je 
ten laatste te betalen voor de eerste 5 series, als je meer gaat spelen dien je dit vooraf te voldoen.


Zomerleague in het kort:

• Elke ma/di/wo/do avond 19.15 - 20.45u / 20.45 - 22.15u 
• Zaterdag van 13.00 - 14.30u 
• Speel zo vaak als je wilt, minimaal 5 series van 4 games 
• HCP regeling: Pasgemiddelde 80% 210 max. 64 
• Dames krijgen een bonus van 20% op de HCP 
• Bepaal zelf met wie je speelt, wanneer je speelt en hoe vaak je speelt 
• De beste 5 series tellen voor het eindklassement 
• No-tap 9. In de eerste beurt 9 telt ook een strike 
• Er zijn leuke prijzen te winnen 

Graag voorafgaand aan elke speeldag reserveren aub.

Voor vragen kun je terecht bij Martijn Magermans. Tot snel! 


