Organiseert het

3e Offsoo Open Trio
Handicap toernooi
5, 7, 8 en 9 september 2018
N.B.F. ERKENNING
V2018 / C 643 – Klasse 2
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Beste Bowlingvrienden.
Het 3e offsoo open 210 toernooi staat weer gepland voor 5, 7, 8 en 9
september 2018.
In 2016 begonnen we met 35 teams en 2017 waren dit er 40, we hopen dat
we dit jaar met 50 of meer teams kunnen starten, wat mogelijk moet zijn.
Het blijft nog steeds moeilijk de begroting sluitend te maken. Sponsoren
zijn dus van groot belang, en we blijven dan ook bezig deze uit te breiden.
Mocht u een bedrijf weten, laat het ons weten.
Zonder sponsoren en deelnemers is een toernooi niet mogelijk, dus ook
aan u de vraag het toernooi te promoten bij andere spelers, waardoor meer
inschrijvende teams mogelijk gemaakt kunnen worden.( gebruik van
fasebook of andere media is toegestaan) Als organisatie blijven wij ook
onze uiterste best doen om het toernooi binnen en buiten Nederland te
promoten. Ik kan u verklappen dat er dit jaar teams uit het buitenland
aanwezig zullen zijn. Gezelligheid en warmte staan weer hoog in het
vaandel.
Tijdens het toernooi staat offsoo weer voor u klaar om uw bowlingballen te
reinigen en er zijn weer aantrekkelijke aanbiedingen, verderop in dit
boekje ziet u deze, die alleen verkrijgbaar zijn op ons toernooi. Tevens
hebben we nieuwe artikelen in ons programma opgenomen, zoals de
schoonmaakdoek en diverse polijstpads.
Bij het 1e offsoo open werd een 300 game gegooid, waar toen nog geen
rekening mee was gehouden. Vorig jaar hebben we daar 50 Euro voor
gereserveerd, maar werd toen niet gegooid, waardoor we er dit jaar 50 Euro
bij zetten en het bedrag op 100 Euro komt te staan.
De gebruikelijke balloterij is er weer en nieuw hebben we een rad van
fortuin staan, waar u uw prijs kunt draaien voor een gering bedrag, i.p.v.
het 21 spel.
Aan u de eer weer in te schrijven voor het 3e offsoo open 210 toernooi. Dit
kan door via dit boekje het inschrijfformulier in te vullen en op te sturen
naar: Offsoo Open, Lingewei 81, 4004 LH te Tiel, of het te downloden, in te
vullen en door te sturen naar: info@offsoo.nl of een andere manier te
zorgen dat wij of Zulaika Tromp dit in bezit krijgt.
We zien u weer en verwelkomen u graag bij het 3e offsoo Open op 5 t/m 9
september in Tiel.
Met vriendelijk bowlinggroet,
Jan Aarden
Offsoo Products
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Bij het 1e offsoo open werd een 300 game gegooid, waar toen nog geen
rekening mee was gehouden. Vorig jaar hebben we daar 50 Euro voor
gereserveerd, maar werd toen niet gegooid, waardoor we er dit jaar 50 Euro
bij zetten en het bedrag op 100 Euro komt te staan.
De gebruikelijke balloterij is er weer en nieuw hebben we een rad van
fortuin staan, waar u uw prijs kunt draaien voor een gering bedrag, i.p.v.
het 21 spel.
Aan u de eer weer in te schrijven voor het 3e offsoo open 210 toernooi. Dit
kan door via dit boekje het inschrijfformulier in te vullen en op te sturen
naar: Offsoo Open, Lingewei 81, 4004 LH te Tiel, of het te downloden, in te
vullen en door te sturen naar: Walplantsoen
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We zien u weer en verwelkomen u graag bij het 3e offsoo Open op 5 t/m 9
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september in Tiel.

Telefoon: 0343 573072

Met vriendelijk bowlinggroet,

e-mail: info@bakkersvermeij.nl

Jan Aarden
Offsoo ProductsWebsite: www.bakkersvermeij.nl

3e Offsoo Open Trio 2018

Toernooi gegevens:
Plaats:

Bowling Centrum Tiel B.V.
Oude Medelsestraat 11a
4005 EK TIEL
Tel.: 0344 -612896

Voorrondes:

4 games, Europees systeem (3 spelers per
baan)

Handicap:

70% van 210 (maximaal 56 per game)

Finales:

3 games
Hoogste 16 Trio’s gaan door
Pinfall uit voorrondes wordt meegenomen

Inschrijfgeld:

€ 27,50 per persoon

Inschrijvingen en
toernooi -informatie:

Jan Aarden
Lingewei 81
4004 LH Tiel
Tel.: 06-51136969

Inschrijving per E-mail:

info@offsoo.nl

Informatie tijdens toernooi

Tel. 06-51136969

Via internet:
Opbouw inschrijfgeld:
Baanhuur
Prijzengeld
Extra prijzen
Organisatiekosten
NBF Heffing
Sponsors
Inschrijfgeld

€ 9,52
€ 13,59
€ 4,17
€ 6,72
€ 2,00
€ 8,50 -/---------€ 27,50

8.
90,00

€ 138,00

16.

€

Inschrijfformulier 2e Offsoo Open Trio Handicap toernooi
Teamnaam: ……………………………………………….
Naam 1:………………………………………………………………M/V
Oude Medelsestraat 11a
Oude
Medelsestraat
11a
Oude
Medelsestraat
11a
4005
EK Tiel
Telefoon: (0344) 61 28 96
4005EK
EKTiel
Tiel
Postadres:………………………………………….Postcode:…………
4005
Email: info@bowlingcentrumtiel.nl
Website: http://www.bowlingcentrumtiel.nl
Telefoon:
(0344)61
61 28
Telefoon:
(0344)
2896
96
Openingstijden:
Email: info@bowlingcentrumtiel.nl
Woonplaats:………………………………………..Tel:……………….
Email:
info@bowlingcentrumtiel.nl
Website: http://www.bowlingcentrumtiel.nl
Website: http://www.bowlingcentrumtiel.nl
E-mail:…………………………………………………………………..

Openingstijden:

Openingstijden:
Ver./Paspoortnr:…………………………………….Gem:……………..
maandag
16.00 – 0.30 uur
Onze diensten
maandag
– 0.30 uur
dinsdag
14.00 – 16.00
0.30 uur
dinsdag
– 0.30 uur
woensdag
Rioolreiniging
12.00 – 14.00
0.30 uur
Naam
2:………………………………………………………………M/V
woensdag
– 0.30 uur
donderdag
14.00 – 12.00
0.30 uur
vrijdag
Gebreken verhelpen 14.00 – 14.00
Postadres:………………………………………….Postcode:…………
donderdag
– 0.30 uur
0.30 uur
vrijdag
– 0.30 uur
zaterdag
09.00 – 14.00
0.30 uur
Woonplaats:………………………………………..Tel:……………….
zondag
Septictanks & vetputten
legen
zaterdag
09.00uur
– 0.30 uur
12.00
– 22.00
zondag
12.00 – 22.00 uur
E-mail:…………………………………………………………………..
 Inspectie & controle

Ver./Paspoortnr:…………………………………….Gem:……………..
 Preventie & advies

Voorkeurserie(s) 1………..2………Handtekening…….………………
 Voor particulier

 Voor
bedrijven
Naam
3:………………………………………………………………M/V

ACB Rioolreiniging
Postadres:………………………………………….Postcode:…………

Lingewei 77
NIEUWE
8
4004
LHTIELSEWEG
Tiel
Oude
Medelsestraat
11a
Woonplaats:………………………………………..Tel:……………….
4001
JW Tiel
TIEL
Tel: 0900
2026262
4005
EK
E-mail:…………………………………………………………………..
Bgg: 06 51136969
Telefoon:
(0344) 61 28 96
Telefoonnr:info@acbrioolreiniging.nl
0344 - 69
59 59
Faxnr:0344 - 69 56 46
Email:
info@glowgolftiel.nl
Ver./Paspoortnr:…………………………………….Gem:……………..
KVK:53549309

Toernooireglement
01

NBF- erkenning nummer 2018/C491

02

Speelwijze, 4 games Europees systeem.

03
04

05

06

07
08
09
10
11

Mixed trio’s toegestaan.

Deelname staat open voor leden van de N.B.F. of van een bij
de W.T.B.A. aangesloten federaties. Dit lidmaatschap dient te
worden aangetoond.

Indien een niet NBF-lid beschikt over één of meer geldige
buitenlandse bowlingpassen of geldige verklaringen van zijn
gemiddelde is de betreffende speler verplicht dat vooraf aan
de wedstrijdleiding te melden, en moet hij al zijn
bowlingpassen en gemiddeldeverklaringen aan de
wedstrijdleiding tonen.

Het bondsbureau houdt voor alle spelers met één of meer
niet-Nederlandse bowlingpassen een gemiddelde bij naar
analogie van het bepaalde in Artikel 306. 3. en publiceert aan
het begin van elk speelseizoen een lijst van deze spelers.
Deze gemiddelde zal door toernooiorganisatie worden
aangehouden.

Handicap 70% van 210, maximaal 56.
Spelen in bowlingkledij is verplicht.

Het is niet toegestaan in de spelersruimte te roken, te eten
en alcoholische dranken te gebruiken.
Re-entry is niet toegestaan.

Ex-aequo: bij gelijke plaatsing geldt artikel 218 lid 3a van het
NBF wedstrijdreglement.

Onze diensten


Rioolreiniging



Gebreken verhelpen



Septictanks & vetputten legen



Inspectie & controle



Preventie & advies



Voor particulier



Voor bedrijven

ACB Rioolreiniging
Lingewei 77
4004 LH Tiel
Tel: 0900 2026262
Bgg: 06 51136969
info@acbrioolreiniging.nl

12
13

14

15

16

17

De hoogste 16 trio’s spelen een finale over 3 games. De
pinfall uit de voorronde wordt meegenomen.

Indien het bowlingpaspoort geen gemiddelde vermeldt, dient
u een getekende verklaring van uw secretaris te overleggen.
In deze verklaring dient het gemiddelde van alle games uit
alle huisleagues te zijn vermeldt, met een minimum van 21
games. Indien geen gemiddeldeverklaring kan worden
overlegd moet, conform Art 308 lid 4, deelname worden
geweigerd.
De spelers dienen zich een half uur voor de aanvang van
hun serie bij het wedstrijdsecretariaat te melden en het
inschrijfgeld van 82,50 per trio te voldoen.

Inschrijving dient te geschieden door inzending van het
daartoe bestemde inschrijfformulier of per email.
Telefonische reserveringen dienen binnen 5 dagen
schriftelijk te worden bevestigd. Alle inschrijvingen worden
behandeld in volgorde van binnenkomst. De geaccepteerde
inschrijvingen worden schriftelijk bevestigd.

Een ieder die zich voor het toernooi heeft ingeschreven is
verplicht het inschrijfgeld te voldoen. Annuleringen worden
slechts geaccepteerd indien schriftelijk gedaan op uiterlijk
datum??. (Datum poststempel/email)
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de
wedstrijdleiding. Dit besluit is bindend.

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

16.00 – 0.30 uur
14.00 – 0.30 uur
12.00 – 0.30
uur
Latensteinse
Middenweg
3
14.00
– EJ
0.30Tiel
uur
4005
T 0344
61 34
14.00 – - 0.30
uur 70
09.00 – 0.30 uur
Website:
www.oqvalue.nl
12.00 – 22.00 uur

NIEUWE TIELSEWEG 8
4001 JW TIEL

Telefoonnr: 0344 - 69 59 59
Faxnr:0344 - 69 56 46
KVK:53549309
E-mail: info@boelhouweradvies.nl

Inschrijfformulier 3e Offsoo Open Trio Handicap toernooi
Teamnaam: ……………………………………………….
Naam 1:………………………………………………………………M/V

Postadres:………………………………………….Postcode:…………
Woonplaats:………………………………………..Tel:……………….
E-mail:…………………………………………………………………..

Ver./Paspoortnr:…………………………………….Gem:……………..
Naam 2:………………………………………………………………M/V

Postadres:………………………………………….Postcode:…………
Woonplaats:………………………………………..Tel:……………….
E-mail:…………………………………………………………………..

Ver./Paspoortnr:…………………………………….Gem:……………..

Voorkeurserie(s) 1………..2………Handtekening…….………………
Naam 3:………………………………………………………………M/V

Postadres:………………………………………….Postcode:…………
Woonplaats:………………………………………..Tel:……………….
E-mail:…………………………………………………………………..

Ver./Paspoortnr:…………………………………….Gem:……………..

Voorkeurserie(s) 1………..2………Handtekening…….………………

“Je komt er langs of je rijdt er voor om”

A59A59

Website: www.delucht.nl
Email: info@delucht.nl

Prijzengeld
Prijzengeld Trio’s:
Trio’s:
Gegarandeerd bij:
bij:
Gegarandeerd
64trio’s
trio’s
56 trio’s
trio’s
48 trio’s
trio’s
48
56
64
1. €
€ 270,00
270,00
1.

1. €
€ 315,00
315,00
1.

trio’s
of meer
72 72
trio’s
of meer

1.1. €€360,00
360,00 1. €1.405,00
€ 405,00

2. €€ 225,00
225,00
2.

2.2. €€263,00
€ 300,00
263,00 2. 2.
€ 300,002. € 337,50
2. € 337,50

4. €€ 157,50
157,50
4.

183,75 4. €
4. 210,00
€ 210,004. € 236,75
4. € 236,75
4.4. €€183,75

6. €€ 115,50
115,50
6.

6.6. €€131,25
€ 150,00
131,25 6. 6.
€ 150,006. € 168,75
6. € 168,75

3. €€ 180,00
180,00
3.

5. €€ 135,00
135,00
5.

3.3. €€210,00
€ 240,00
210,00 3. 3.
€ 240,003. € 270,00
3. € 270,00
5.5. €€157,50
€ 180,00
157,50 5. 5.
€ 180,005. € 202,50
5. € 202,50

7. €€ 108,00
108,00
7.

126,00 7. 7.€ 144,00
€ 144,007. € 162,00
7. € 162,00
7.7. €€126,00

9. €€ 99,00
99,00
9.

115,00 9. 9.
€ 132,009. € 148,50
9. € 148,50
9.9. €€115,00
€ 132,00

11. €€ 90,00
90,00
11.

11.€€105,00
105,00 11.11.
€ 120,0011. € 135,00
11. € 135,00
11.
€ 120,00

13. €€ 81,00
81,00
13.

13. €€ 94,50
94,50 13.13.
€ 108,0013. € 121,50
13. € 121,50
13.
€ 108,00

8. €€ 103,50
103,50
8.
10. € 94,50
94,50
10.€

12. €€ 85,50
85,50
12.
14. €€ 76,50
76,50
14.

15. €€ 72,00
72,00
15.
16. €€ 67,50
67,50
16.

€ 155,25
120,75 8. 8.
€ 138,00 8. €8.155,25
8.8. €€120,75
€ 138,00

10.€€110,25
110,25 10.10.
€ 126,0010.€ 141,75
10. € 141,75
10.
€ 126,00

12.€€ 99,75
99,75 12.12.
€ 114,0012. € 128,25
12. € 128,25
12.
€ 114,00

14. €€ 89,25
89,25 14.14.
€ 102,0014. € 114,75
14. € 114,75
14.
€ 102,00

15. €€ 84,00
84,00 15.15.€ €96,00
96,0015. € 108,00
15. € 108,00
15.
16. €€ 78,75
78,75 16.16.€ €90,00
90,0016. € 101,25
16. € 101,25
16.

Serie Indeling 3e Offsoo Open Trio handicap
Toernooi 2018
Woensdag 05 september Serie R
Vrijdag

Zaterdag
Zondag

07 september Serie 1
Serie 2

08 september Serie 3
Serie 4
Serie 5
Serie 6

09 september Serie 7
Serie 8

19:30 uur

18:45 uur
21:30 uur

10:00 uur
12:45 uur
15:30 uur
18:15 uur

10:00 uur
12:45 uur

“Je 1komt
er langs
eruur
voor om”
e Finale Trio
9 t/m 16 of je rijdt
15:30
2e Finale Trio 1 t/m 8

Prijsuitreiking

17:45 uur

19:30 uur

A59A59

Na iedere serie is er baanonderhoud !!!

Website: www.delucht.nl
Email: info@delucht.nl

Aanbiedingen tijdens 3e offsoo open

Blue Strong

18,00

Navulflacon Blue Strong

17,50

Literfles Blue Strong

40,00

Polijstpad big

5,50

2x Schoonmaakdoek

7,00

Fingerhole clean fticks

6,50

Totaal

94,50

Nu

82,50

Red Perfect

14,00

Navulflacon Red Perfect

13,50

Literfles Red Perfect

27,00

Polijstpad

5,50

2x Schoonmaakdoek

7,00

Fingerhole clean sticks

6,50

Totaal

73.50

Nu

62,50

Yellow Strike

13,00

Navulflacon Yellow Strike

12,50

Literfles Yellow Strike

26,00

Polijstpad

5,50

2x Schoonmaakdoek

7.00

Fingerhole clean sticks

6,50

Totaal
Nu

70,50
60,00

nso

11,
nstraat
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Wie zijn wij?
Wij zijn Stimio-De Meerpaal, uw partner voor het creatief
oplossen van al uw communicatievraagstukken. Complete
ontzorging door houtsnijdende adviezen, wervende
teksten, sprekende fotografie, fraaie vormgeving en het
kostenbewust realiseren van al uw mediaproducties.
Producten als een website, nieuwsbrief, magazine, mailing of
brochure. Middelen die op zichzelf kunnen staan maar samen
ook een consistent geheel vormen. Dat is merkversterking!
Uw communicatie, spetterend en uitbundig of eenvoudig en
informatief, kleinschalig of groots. Wij zorgen ervoor dat uw
boodschap overkomt, van concept tot en met verspreiding.
En u hoeft zich daar geen zorgen meer over te maken.
Wilt u meer informatie of een vrijblijvende offerte, neem dan
contact met ons op.
Wij helpen u graag verder.

| 0344 61 36 36 | post@stimio-demeerpaal.nl | www.stimio-demeerpaal.nl |

kennis met capaciteit

