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Herfsttoernooi Bowls Triples 
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Donderdag 24 oktober 2019 

 

Sporthal Enschede Pathmoshal 
 

Veilingstraat 20 
 

7545 LZ Enschede 
 

  

Opgericht 25 mei 1992 
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Deelnemers/sters aan het Herfsttoernooi 
van de Enschedese Bowls Vereniging 

Wij heten u van harte welkom op ons herfsttoernooi in de Pathmoshal. 
Wij zijn blij dat er zoveel inschrijvingen zijn binnengekomen en hopen 
dat we met elkaar een gezellige en sportieve dag mogen hebben.  
 
Voorzitter  
Wicher Meester 
en toernooicommissie  
 
 
Wilt U eventuele wijzigingen vroegtijdig doorgeven aan de 
toernooicommissie. Dick Drosten 
 ·· Tel. 053 4770144 of  mobiel 06 2025.3438 of 
      per E-mail naar ddrosten@home.nl 
 
Het adres van de Pathmoshal is; 
Veilingstraat 20, 7545 LZ Enschede 
Tel.: 053 43011715 
 
  



Reglement Herfsttoernooi 2019 Bowls Triples Org. Rev.    blad 3 
4-10-2019 15:25:00 

Beste Bowlsspelers, 
 
Het toernooi begint exact om 9.00 uur met de wedstrijden en wij verwachten jullie dan ook 
omstreeks 8.45 uur in de zaal voor eventuele mededelingen. Er wordt gespeeld op 6 rinks en elk 
triple speelt zoveel mogelijk op verschillende rinks. 
   
Speelschema en deelnemerslijst met teamnummering bijgesloten. 
  
Wilt u rekening houden met de volgende punten: 

1. Houd de speeltijden goed in de gaten. 
2. Als u niet speelt wilt u dan de op de tribune of in het Sportcafé plaatsnemen. 
3. U kunt uw bowlsballen in de speelhal achterlaten. 
4. Laat geen waardevolle zaken in een kleedkamer achter. 
5. Het sportcentrum c.q. de sporthaleigenaar, het bestuur van de Enschedese Bowls 

Vereniging, medewerkers van de organisatie van het toernooi zijn niet aansprakelijk voor 
eventueel letsel en voor diefstal, verlies of beschadigingen van persoonlijke eigendommen 
alsmede de eigendommen van andere verenigingen. 

6. Vul het scoreformulier duidelijk in. 
Geef het na de wedstrijd aan de administratie. 

7. De teams dienen zelf meetlinten en lollypops enz. bij zich te hebben. 
8. Niet op de mat krijten. 
9.  Betaling van het toernooigeld, € 27,00 per triple, 

uitsluitend per Bank voor 18 okt. overmaken  
o.v.v. naam vereniging en aantal teams op rekening: 

NL42 INGB 0001 9307 28 t.n.v. Enschedese Bowls Vereniging. 
 

10. De sporthal en de kantine zijn rookvrij. 
 

Wij wensen u een heel fijn toernooi toe. 
 

De toernooicommissie. 
Wicher Meester Toernooileider 
Riny Stam  Umpire 
Dick Drosten Wedstrijdleider 
Joan van  Trappen Administratie  
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Toernooireglement voor het Triple Herfsttoernooi  
Enschedese Bowls Vereniging 

 
1. Het toernooi wordt gespeeld conform de reglementen van de N.I.O.B.B. spelregelboek 

December 2018, plus aanvullende regels zoals gepubliceerd. 
De NIOBB regels zijn te downloaden van de Website van de   
 Nederlandse In- en Outdoor Bowls Bond. www.BowlsNederland.nl 

2. Van elke deelnemer wordt verwacht dat ze kennis van de spelregels hebben. 
3. Sportschoenen met vlakke zool (zonder hak) zijn verplicht. 

Beschermhoezen voor schoenen zijn beschikbaar. 
4. Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld of het geluid op stil staan in de sportzaal. 
5. We spelen in 6 poules van 4 teams, elk team speelt 3 wedstrijden van 60 minuten en maximaal 

8 ends, per speler wordt gespeeld met 3 bowls. 
6. Voor het spelen van het eerste end wordt getost wie er mag beginnen, niet om de kleur. 
7. Een fluit signaal geeft het begin en het einde van de wedstrijd aan. 
8. Het eerste end is een Trial-end er kan maximaal 1 shot worden gescoord. 
9. Respot  

Als de jack tijdens het spel buiten zijlijnen of over de fender achter de ditch terecht komt 
wordt de jack dead verklaart en ge-respot op de middellijn op de 2 meter markering van 
voorste ditch. Als de ‘T’ geheel of gedeeltelijk door een bowl wordt bedekt wordt de jack aan 
matlijnzijde op de centreerlijn voor de bowl geplaatst. De jack mag de bowl niet raken. 
Een onbeslist end wordt geschreven als 0 - 0  
Een dead-end wordt niet geschreven en als niet gespeeld beschouwd. 
 

10. Gewonnen wedstrijd 2 punten, gelijkspel 1 punt, verlies 0 punten. 
11. De rangorde van de uitslag van HET TOERNOOI wordt bepaald in volgorde van de 

volgende criteria: 
a. Hoogste aantal wedstrijdpunten 
b. Hoogste aantal netto shots, (shot voor min shots tegen). 
c. Meeste shots voor. 
d. Hoogste aantal gewonnen ends. 
e. Uitslag van onderlinge poulewedstrijd(en). 
f. Indien dan nog onbeslist, spelen beide teams ieder 3 bowls tot er een beslissing is. 

12. De spelers dienen zichtbaar een rode of blauwe band dragen tijdens de wedstrijd. 
 

In alles waarin het spelregelboek niet voorziet, beslist de toernooicommissie 
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Poule indeling  
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Wedsttijd schema  


