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Nederlandse Kampioenschappen Teams
De Nederlandse Kampioenschappen Teams zijn de meest gezellige Nederlandse 

Kampioenschappen van het jaar. Samen met jouw team ga je de strijd aan om de nationale 

titel over te nemen van de Super Boeren uut Emm. Het format zorgt er voor dat iedereen de 

spanning ervaart die bij een NK hoort. 

 

Dit jaar wordt er gespeeld in Bowling IJsselmonde: 

 

Bowling IJsselmonde 

Akkeroord 12 

Rotterdam 
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Speelwijze
Deelname 
Deelname staat open voor alle NBF leden die op 1 september 2018 nog niet de leeftijd van 22
jaar hebben bereikt. 
 
Alle teams bestaan uit minimaal vijf en maximaal tien spelers. Elke game moet er minimaal één
heer en één dame op de baan staan. De teamleden hoeven geen lid te zijn van dezelfde
vereniging. Het gehele evenement wordt in Baker Format gespeeld.  
Er kunnen maximaal 12 teams meedoen 
 
Plaatsingsronde 
Alle teams gaan door na afloop van de plaatsingsronde. Deze ronde wordt gebruikt om de
indeling van het Double Elimination Bracket te maken. De teams spelen zes games in
Europees systeem. De top 4 mag de eerste ronde van het bracket overslaan. 
 
 



Double Elimination Bracket 
Een wat? Voor de meesten zal dit format geen bekende zijn. Toch is het een bijzonder leuk
format en laat het iedereen de spanning ervaren die bij een bowlingwedstrijd hoort.  
 
Het DE Bracket is een knock-out vorm waarin een team twee keer moet verliezen voordat het
definitief is uitgeschakeld. Als je één keer verliest kom je in het zogenaamde losers bracket. Je
kunt het toernooi dan nog steeds winnen, maar het wordt wel een stukje lastiger. Zie het
plaatje hieronder voor een voorbeeld of klik op de link voor meer uitleg. Elke wedstrijd bestaat
uit twee games en de teams wisselen na elke game onderling van baan. Uiteindelijk plaatsen
drie teams zich voor de stepladder. De laatste ronde van het losers bracket wordt met vier
teams tegen elkaar gespeeld en gaat om het laatste stepladder ticket. 
 
Stepladder 
De vier overgebleven teams strijden in de stepladder voor de titel. De nummer 3 speelt in de
eerste ronde een wedstrijd over twee games tegen de nummer 2. De winnaar van deze
wedstrijd mag voor de titel strijden tegen de nummer 1.  
 
 



Voorbeeld Double Elimination Bracket



Speelschema 11 november
Plaatsingsronde 
Pauze 
DE Bracket 
Stepladder

10.00-11.30 uur 

11.30-12.00 uur 

12.00-15.00 uur 

15.00-16.00 uur

Deelnamekosten
De deelnamekosten zijn 75 euro per team 

oftewel 15 euro per spelende speler. 

Inschrijven
Schrijf je in via de nbf.bowlen.nl website. Klik 

op de link op de homepage en meld je aan!



Bowling IJsselmonde
Aantal Banen 
Surface 
Pin Decks 
Kickbacks 
Approach 
Score systeem 
Pinsetters 
Pins 
Olie Machine 
Lane Conditioner 
Lane Cleaner 

12 
QubicaAMF 
QubicaAMF 
QubicaAMF 
QubicaAMF 
Steltronic 
QubicaAMF 
Amflite II 
KEGEL  Kustodian 
KEGEL 
KEGEL
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