
Prijzengeld
Minimaal € 3135,- tot € 4110,-

tot 225 v/a225 tot 225 v/a225 tot 225 v/a225

1 140.00€  170.00€  140.00€  170.00€  120.00€  140.00€  

2 110.00€  140.00€  115.00€  140.00€  100.00€  120.00€  

3 90.00€    120.00€  100.00€  120.00€  80.00€    100.00€  

4 70.00€    80.00€    80.00€    100.00€  80.00€    90.00€    

5 60.00€    70.00€    70.00€    90.00€    70.00€    80.00€    

6 50.00€    70.00€    70.00€    90.00€    70.00€    80.00€    

7 50.00€    60.00€    70.00€    90.00€    70.00€    80.00€    

8 50.00€    60.00€    70.00€    90.00€    70.00€    80.00€    

09-12 60.00€    80.00€    60.00€    70.00€    

13-16 50.00€    80.00€    50.00€    60.00€    

17-20 50.00€    70.00€    

21-24 40.00€    60.00€    

Deelnemers Deelnemers Deelnemers

VERDELING PRIJZENGELD 2021

Finale-plaatsen Heren HCPScratch mixed Dames HCP

Toernooi organisatie:
Ad van der Jagt
GSM+31 (0) 6 2251 9411
website
www.senioropen.nl
E-mail
jeneverstad@senioropen.nl

Parkeergarage
onder de bowling

Ringbaan Oost 2a
5013 CA  Tilburg
Tel 013 203 71 38
www.dolfijn.eu

Het toernooi wordt
gespeeld in 

Speeldag Datum   Tijd    Tijd  
vóór elke serie baanonderhoud !!
Zaterdag   07 jan.  11:00
Zondag     08 jan.  11:00
Vrijdag     13 jan.  14:00   17:30
Zaterdag   14 jan.  09:30   13:00
Zondag     15 jan.  11:00   Finale Alle klassementen
Prijsuitreiking       14:00

 Jeneverstad
 on Tour

Powered by STORM
50+

10e

Tilburg  7 - 15 januari 2023

Finale:
- 6 games amerikaans

Format:
- 6 games  amerikaans
- max 2 spelers per baan

- elke serie baanonderhoud

3 klassementen:
- handicap dames
- handicap heren
- scratch mixed



Een week voorafgaand aan het toernooi, uiterlijk 31 dec, dient de speler op te geven óf 
Scratch óf HCP wordt gespeeld evenals de wens om met een andere speler op één baan te 
staan én wie als 1e. Dames krijgen 10 bonus per game in het scratch klassement. Op het 
gehele toernooi zijn van toepassing het NBF sport reglement en aanvullend het 50plus 
Master Tour reglement.  In alle gevallen waarin deze reglementen niet voorzien, beslist de 
wedstrijdleiding. Spelers dienen te beschikken over een geldige NBF pas. Wanneer een 
speler in een HCP klasse speelt en geen pasgemiddelde heeft dient een verklaring van de 
vereniging te worden overlegd dat speler minimaal  21 games heeft gespeeld. Spelers 
afkomstig uit het buitenland, dienen alle internationaal geldende sportlicenties te tonen. 
Inschrijven verplicht tot betaling overeenkomstig het bepaalde in het reglement van  de 
50 plus Master Tour.  Gelijke standen: In geval van een gelijke score van spelers voor de 
kwalificatie, dan zal de laagste hcp gelden. Als die gelijk zijn, zal bepalend zijn de speler 
met de hoogste laatste game.

Schrijffouten voorbehouden.

Wanneer er dan alsnog een gelijke stand is, dan zal de speler met de voorlaatste hoogste 
game bepalend zijn voor classificatie, daarna de derde laatst gespeelde game etc.

Reglementen:

Er is prijzengeld beschikbaar afhankelijk van het aantal deelnemers. ( zie prijzentabel )
Wanneer de verhouding scratch spelers en HCP spelers significant afwijkt van de 
begroting dan behoud de toernooi organisatie zich het recht voor de finaleplaatsen 
naar rato aan te passen zulks met behoud van het totaal  prijzengeld.  Wanneer in een 
serie minder dan 50% inschrijvingen zijn behoud de toernooi organisatie zich het recht 
voor de spelers (in overleg) naar een andere serie te verplaatsen.Indien het de speler niet 
past, dan vervallen de verplichtingen van de speler aan de toernooi organisatie.

                            (t.n.v. Stichting Dutch Senior Bowling)
Start series          Speler dient een 1/2 uur voor aanvang van de serie aanwezig te zijn.

   6 games amerikaans, 50% van de totaalscore incl hcp/bonus
   uit de voorronde  wordt meegenomen naar  de finale
Finaleplaatsen mogen worden opgevuld.
Inschrijfgeld € 45,00 voor 6 games  +  finale 
Betaling              Vooraf per bank op NL87 INGB 0004 2031 13 óf aan de wedstrijdtafel.

  Toernooi Format
Klassementen  HCP dames, HCP heren, SCRATCH mixed
Handicap:   80% van 220, max. 80 per game (Master Tour)
    Scratch dames 10 bonuspunten per game
Kwalificatie 6 games amerikaans, 2 spelers per baan. 
    Geen re-entry mogelijk. 
Finale  Top 8 SCRATCH, Top 16 HCP Dames, Top 24 HCP Heren.


