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Kolonel Bourgstraat 123-125/16 – 1140 Evere 

Evere, 11 maart 2019 

BEKER VAN VLAANDEREN 
 
Bowling Vlaanderen organiseert voor de eerste keer de Beker van Vlaanderen voor CLUBS.   
De deelname is niet verplicht. 
 
Een team moet bestaan uit vijf spelers/speelsters van minstens drie verschillende categorieën.   
Er mogen maximaal twee spelers/speelsters van de categorieën A+ en A opgesteld worden.   
 

Waar en wanneer 
Op zondag 14.04.2019 in Bowling Eden Mol (verantwoordelijken Tim Mertes en Guy Pellegroms) 
en in Bowling Anglo Hamme (verantwoordelijken Marc Clarysse en Marc Beaufays). 
 
Dagschema  
Eerste serie om 10.00 uur 
Tweede serie om 13.00 uur. 
Deelname op basis van first come, first serve (maximaal plaats voor 32 clubs).   
 
Indien meer clubs ingeschreven zijn wordt per groep van 8  in een center een extra serie 
voorzien en kunnen de aanvangsuren lichtjes aangepast worden. 
 
Deelnamekosten 
€ 50,00 voor de voorronde 
De deelname aan de finale is gratis. 
 
Speelsysteem 
In de voorrondes worden 10 games gespeeld in Bakersysteem op scores.  Dit wil zeggen dat 
alle spelers in een game twee frames voor hun rekening nemen. 
Vb.: Speler 1 speelt frame 1 en 5, speler twee speelt frame 2 en 6 
Na 10 games wordt een klassement opgemaakt volgens het totaal van de behaalde scores 
over de 10 games. 
 
De vijf hoogste scores in elk center gaan naar de finale.   
 
Finale 
De finale wordt gespeeld in Anglo Bowling te Holsbeek op zaterdag 20.04.2019 om 10.00 uur. 
Ze wordt gespeeld in bakersysteem met een Round Robin.  Alle teams spelen een game tegen 
elkaar.   
Het klassement wordt opgemaakt volgens het behaalde aantal punten. 
Bij een gelijke stand telt het hoogste kegeltotaal.  Indien er nog een gelijke stand is telt de 
hoogste game, enz. ...  
 
Verplaatsingsonkosten per team* 
- 1. € 500,00  - 2. € 400,00 - 3. € 300,00 - 4. € 200,00 - 5 tot 10. € 100,00 

*Bij deelname aan de finale 


