
Bowling Vereniging Veendam en Bowlingcentrum "De Veenpoort" 
nodigen u uit in te schrijven voor het NEDMAG Turfjes-toernooi, dat dit jaar voor de 38e keer 
zal worden gespeeld. 
 
 
Algemene informatie: 
 
Plaats:  Bowlingcentrum "De Veenpoort"  Lloydsweg 14 te Veendam. 
 
Data:     20 april 2020 t/m 26 april 2020 
 
Event:   5 games Single met HCP (80% van 210 max. 56 HCP). 
                                 ( 2 personen per baan. ) 
 
Finale:   
H-finale heren: 16 hoogste spelers.  3 games. 
 
Finale dames: 8 hoogste speelsters.  3 games. 
 
Finale heren: 8 hoogste spelers.         3 games. 
 
 
 
Inschrijfgeld: € 28 per persoon. 
 
Informatie:  
Harke Westerdijk, tel.: 0598-622715 
Rene Nieman,      tel.: 06-22601986. 
Email: turfjestoernooi@veenpoort.nl  
 
Ook het Nedmag Turfjestoernooi is aangesloten bij de Bowlingtour Noord. Zie voor verder info 
en deelnemende toernooien op www.bowlingtournoord.nl  
  

mailto:turfjestoernooi@veenpoort.nl


Wedstrijdreglement: 
1. Het toernooi wordt gespeeld in het Bowlingcentrum  

"De Veenpoort", Lloydsweg 14 te Veendam. 
2. Van 20 april 2020 t/m 26 april 2020 onder de naam NEDMAG Turfjes-toernooi. 
3. Het toernooi heeft een NBF-erkenning: 2020/C794 
4. Alle reglementen van het NBF-sportreglement zijn van toepassing. 
5. Deelname is toegestaan aan NBF leden 
6. Bij inschrijving voor hun serie dienen zij de wedstrijdleiding een geldig bowling-paspoort 

te tonen. 
7. Het gemiddelde op uw bowlingpas 2019/2020 wordt aangehouden. Indien geen gemiddelde, dan 

een verklaring volgens het NBF sportreglement. (Gemiddelde over minimaal 21 games) 
8. Re-entry is NIET toegestaan. 
9. Bij ex-aequo is art. 218 van het NBF-sportreglement van toepassing. 
10. Het gebruik van alcoholische dranken is een half uur voor en tijdens de serie en finale 

verboden. 
11. Deelnemers/deelneemsters die zich hebben ingeschreven of hebben laten inschrijven 

zijn verplicht het inschrijfgeld te voldoen. (Art. 531 lid 4 van het NBF Sportreglement) 
12. Alle deelnemers, die zich hebben ingeschreven, dienen zich tenminste een half uur voor 

aanvang van hun serie of finale te melden bij de wedstrijdleiding. 
13. Deelnemers die zijn doorgedrongen tot de finale dienen aanwezig te zijn. (No show = No 

pay.) 
14. Indien een speler niet aanwezig is bij de aanvang van de finales, dan vervalt zijn/haar 

recht op een finaleplaats en zal de finale opgevuld worden door de volgende speler op de 
ranglijst. 

15. Om deel te kunnen nemen aan ons toernooi dient u bij de inschrijftafel een verklaring te 
tekenen die de organisatie toestemming geeft om u gegevens en scores te verwerken. 
Hierbij kunt u ook aangeven of eventueel fotomateriaal waar u op staat gebruikt mag 
worden voor publicatie 

16. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding, deze 
beslissing is bindend. 
 

 
 
Opbouw inschrijfgeld per persoon: 

  

Baanhuur: € 16,50

Prijzengeld: € 11,00

Organisatie: € 6,50

Totaal: € 34,00

Sponsoring: -/- € 6,00

€ 28,00



 

NedmagTurfjes-toernooi. 
================= 
 

Serie-indeling: 
20 april   maandag    
Serie  1        van 19.00 tot 20.45 uur 

Serie  2        van 21.00 tot 22.45 uur 
                            

22 april  woensdag   
Serie  3        van 19.00 tot 20.45 uur 
   
23 april  donderdag  
Serie  4        van 19.00 tot 20.45 uur 

Serie  5        van 21.00 tot 22.45 uur 
 

24 april  vrijdag    
Serie  6        van 19.00 tot 20.45 uur 

Serie  7        van 21.00 tot 22.45 uur        
Serie  8        van 23.00 tot 00.45 uur  (reserve-serie)   
 

25 april  zaterdag   
Serie  9        van 12.00 tot 13.45 uur  (reserve-serie) 
Serie 10        van 14.00 tot 15.45 uur   
Serie 11        van 16.00 tot 17.45 uur 
 

26 april  zondag     
Serie 12        van 11.00 tot 12.45 uur 

Serie 13        van 13.00 tot 14.45 uur 

    (evt. baanonderhoud) 
                                             
                        FINALES 
 

HALVE-FINALE HEREN:  
16 heren       van 15.30 tot 16.30 uur   ( 3 games /2 pers. per baan ) 
                                      
 

FINALE DAMES:         
8 dames       van 16.45 tot 17.15 uur   ( 3 games ) 
 

FINALE HEREN:         
8 heren         van 17.30 tot 18.00 uur   ( 3 games ) 
 
  
PRIJSUITREIKING:     plm.  18.15 uur. 
 
 
 
 



         Prijzenschema 2020 

 Heren       Dames     

 bij 100  bij 120  bij 144   bij 100  bij 120  bij 144 

1 € 160,00  € 200,00  € 225,00  1 € 90,00  € 110,00  € 125,00 

2 € 120,00  € 155,00  € 160,00  2 € 70,00  € 90,00  € 100,00 

3 € 90,00  € 100,00  € 115,00  3 € 50,00  € 60,00  € 70,00 

4 € 70,00  € 80,00  € 90,00  4 € 30,00  € 40,00  € 50,00 

5 € 60,00  € 60,00  € 70,00  5 € 20,00  € 30,00  € 40,00 

6 € 50,00  € 50,00  € 60,00  6 € 20,00  € 20,00  € 30,00 

7 € 40,00  € 40,00  € 50,00  7 € 20,00  € 20,00  € 20,00 

8 € 30,00  € 30,00  € 40,00  8 € 20,00  € 20,00  € 20,00 

9 € 20,00  € 30,00  € 30,00        

10 € 20,00  € 20,00  € 30,00        

11 € 20,00  € 20,00  € 20,00        

12 € 20,00  € 20,00  € 20,00        

13 € 20,00  € 20,00  € 20,00        

14 € 20,00  € 20,00  € 20,00        

15 € 20,00  € 20,00  € 20,00        

16 € 20,00  € 20,00  € 20,00        

 
Voor de nrs 1 ,2 en 3 zijn er ook sportprijzen. 
==================================================    
 
Let op: De series op zondag zijn in principe 
gereserveerd voor spelers van buiten een straal van 50 km. 
========================================================== 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


