
 
 
 

Programma Triples Toernooi 
zaterdag 12 mei 2018 

 

Beste bowlsvrienden.  

 

Hartelijk bedankt voor Uw deelname aan ons Triples Toernooi op zaterdag 12 mei 2018.  

 

Bestuur en leden van de Bowls Club Eindhoven heten U van harte welkom op onze locatie 

“Aan de Meet”, Amazonenlaan 4,  5631 KW  Eindhoven.  

 

Er zal gespeeld worden om de eerste, tweede en derde prijs. Berekening volgens artikel 

10 van het toernooireglement.  

 

Wij hopen dat wij na afloop op een heel gezellig, sportief en geslaagd toernooi kunnen 

terugzien.  

 

Tot slot wensen wij alle deelnemers veel wedstrijdplezier en succes toe en hopen U op 

ons volgende toernooi in 2019 weer te mogen begroeten.  

 

Namens B. C. Eindhoven,  

 

Ad Visser (Wedstrijdsecretaris) 

 

 

 

 

Tijdens het toernooi zullen er foto’s gemaakt worden voor de website van Bowls Club 

Eindhoven. Indien U hier bezwaar tegen heeft of tegen publicatie op de website 

gelieve dit aan de wedstrijdleiding door te geven. 



Groepsindeling en Wedstrijdschema 
 zaterdag 12 mei 2018 

 

Deelnemende teams Groep 1 

Team Namen teamspelers Vereniging 

1 Adrie v. Gils, Piet v. Gils, Ad Pijnenburg BC Tilburg 1 

2 Riet Kley, Cees v. Gerven, Louis Bouhuis BC Eindhoven 1 

3 Hen v.d. Hout, Ria v.d. Ende, Aad Middelburg IBC Maasdijk 

4 Tonny Francois, Ghislain Loix, Ludo Schrijvers CBC De Alk 

5 Gert van Galen, Jannie van Galen, Ankie Neüs OSV Breda 

6 Gerda v.d.Heijde, Theo Kantelberg, Peter Dommeck BC Oss 2 

Aanvangstijd wedstrijden groep 1 is 10.00 uur 

 

 

Deelnemende teams Groep 2 

Team Namen teamspelers Vereniging 

7 Guus v. Woudenberg, Evert Wrekenhorst, An Gerritsen De Jack – Renkum 1 

8 Romain Helmer, Nell pijnenburg, Jan Kraker BC Tilburg 2 

9 Paul Sonneveld, Harry Hulzebosch, Gradus Derks De Jack – Renkum 2 

10 Jos de Vaan, Hans Broeksteeg, Henk van Rosmalen BC Oss 1 

11 Paul Trumper, Frans Smulders, Ad Boogers BC Eindhoven 2 

12 Ans v d Meijde, Jan Bosman, Mart v d Meijde De Jack – Renkum 3 

Aanvangstijd wedstrijden groep 2 is 11.10 uur 

 

 

Speeltijden Mat 1 Mat 2 Mat 3 

10.00 – 11.00 uur 1 - 2 3 - 4 5 - 6 

11.10 – 12.10 uur 7 - 8 9 - 10 11 - 12 

12.20 – 13.20 uur 4 - 6 1 - 5 2 - 3 

13.30 – 14.30 uur 10 - 12 7 - 11 8 - 9 

14.40 – 15.40 uur 3 - 5 2 - 6 1 - 4 

15.50 – 16.50 uur 9 - 11 8 - 12 7 - 10 

 
 

 

 



Toernooireglement 
 

1. Alle deelnemers dienen zich uiterlijk 30 min. vóór het begin van hun eerste 

wedstrijd bij de toernooileiding te melden.  

2. De scorelijsten liggen klaar bij de baan waarop gespeeld wordt. De spelers van de 

eerst genoemde vereniging in het wedstrijdschema dragen een rode band.  

3. Er wordt getost wie moet beginnen. Het eerste end van elke wedstrijd geldt als een 

trial-end en de winnaar hiervan krijgt 1 punt. 

4. Indien de jack tijdens het spel door een bowl wordt verplaatst en via de zijkant 

buiten de mat terecht komt, moet de jack opnieuw geplaatst worden op de  centrale 

re-spot positie. (dus tegen de bovenkant van de “T”, gezien vanaf de ditch). Als daar al 

een bowl ligt, wordt de jack achter die bowl gelegd zonder deze te raken. 

5.  Elk team speelt 3 wedstrijden van minimaal 60 minuten, onafhankelijk van het 

aantal ends. Alleen de skips mogen vóór het spelen van hun laatste bowl de spelsituatie 

in de head gaan bekijken.  

Begin en einde van de wedstrijden wordt door een fluitsignaal aangegeven. 

6. Begin en einde van de wedstrijden wordt door een fluitsignaal aangegeven. Het op 

dat moment nog aan de gang zijnde end (de jack geplaatst of onderweg) mag worden 

afgespeeld. 

7. Na afloop van de wedstrijd levert de skip van het winnende team de door beide 

skips ondertekende scorelijst in  

8. Indien een team niet aanwezig is op de aanvangstijd van de wedstrijd gaat de 

overwinning met 3 – 0 naar de tegenstander  

9. Gewonnen wedstrijd: 2 punten, gelijkspel: 1 punt en verloren wedstrijd: 0 punten.  

10. De rangorde voor de uitslag van het toernooi wordt bepaald in volgorde van de 

volgende criteria: 

a. Het hoogste aantal wedstrijdpunten. 

b. Het hoogste aantal shots voor minus het aantal shots tegen. 

c. De meeste shots voor. 

d. Eventueel de uitslag van de onderlinge wedstrijd. 

 

Waar dit reglement niet in voorziet, daar beslist de toernooileiding. Deze beslissing is 

bindend voor alle deelnemers.  

 


