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Voorwoord 
 

Beste Bowlingvrienden, 
Het eerste lustrum staat voor de deur en we hopen dat samen met  u als speler 
te kunnen vieren op 9, 11, 12 en 13 september 2020. Dat betekent ook dat 
buiten de gezelligheid om, er extra  prijzen  zijn te behalen tijdens het bowlen. 
Ook zullen er weer diverse aantrekkelijke aanbiedingen zijn op de 
productentafel. 
 
Zoals elk jaar trachten we wat nieuws te brengen voor u als individu en dat is ons 
dit jaar ook weer gelukt en mocht u niet in de gelegenheid zijn om een team in te 
schrijven en bent u toch nieuwsgierig wat het dan zal zijn, dan kunt u gerust ook 
langskomen als toeschouwer en tevens een aanbiedinkje mee pikken. Ook de 
teams zullen dat waarderen, net als het bowlinghuis en wij als organisatie.  Maar 
we hopen natuurlijk dat u er juist zult zijn met een team en lekker kunt genieten 
van de sfeer en de hele entourage eromheen. 
 
We hopen ook dat er tegen de 50 teams zich zullen inschrijven, vandaar ook dat 
we dit boekje eerder uitgeven dan normaal. En ja u heeft het goed gezien er 
staat nog geen erkenningsnummer voorop, maar neem van mij aan, dit hebben 
we met de NBF besproken en er werd ons gemeld dat we rustig dit boekje eerder 
mochten verspreiden. Het toelatingsnummer wordt pas na de vergadering van 
februari 2020 afgegeven en daar behoefde we niet op te wachten. We rekenen 
mede op uw inzet om mensen te motiveren om mee te doen en teams te 
vormen. 
 
Normaal schrijft u een team in, maar nu kunt uw re-entry inschrijving doen 
(alleen omdat we het 1e lustrum vieren). Dit houd wel in dat dit alleen kan 
geschieden als er plaats is, dus indien u uw kansen wilt vergroten om de finale te 
halen, schrijf dan voor op de woensdagavond of vrijdagavond in, want op de 
zaterdag, maar zeker op zondag zal daar weinig of geen ruimte voor zijn. Indien u 
inschrijft via onderstaand mailadres of rechtstreeks naar Zuleika, dan ontvangt u 
van haar een melding dat de inschrijving is ontvangen. Let wel, u krijg pas enkele 
weken voor de start van het toernooi van haar de officiële bevestiging op welke 
dag en tijd uw bent ingedeeld. Tot slot voor de teams die van ver weg komen, 
zorg dat je snel inschrijf voor de zondag, want vol is vol. 
 
U kunt dus met een gerust hard inschrijven op  info@offsoo.nl of gelijk 
rechtstreek naar Zuleika op offsoo.open.trio@gmail.com 

 
Met vriendelijk bowlinggroet, 
Jan Aarden 
Offsoo Products 

Serie Indeling 5e Offsoo Open Trio handicap 

Toernooi 2020 
 

Woensdag      09 september 2020 Serie R 19:30 uur 

 

Vrijdag   11 september 2020 Serie 1 18:45 uur 

 

      Serie 2 21:30 uur 

 

Zaterdag        12 september 2020 Serie 3 10:00 uur 

 

      Serie 4 12:45 uur 

     

      Serie 5 15:30 uur 

 

      Serie 6 18:15 uur 

 

Zondag  13 september 2020 Serie 7 10:00 uur 

 

      Serie 8 12:45 uur 

 

          1e Finale Trio 9 t/m 16 15:30 uur 

 

  2e Finale Trio 1 t/m   8 17:45 uur 

 

               Prijsuitreiking  19:30 uur 

 

 

Na iedere serie is er baanonderhoud !!! 
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 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@acbrioolreinging.nl 
 

Toernooireglement 

01 NBF- erkenning nummer 2020/C 

 

02 Speelwijze, 4 games Europees systeem.  

 

03 Mixed trio’s toegestaan. 

 

04 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. 

 

05 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 

gemiddelde verklaringen aan de wedstrijdleiding tonen. 

 

06 Door de AVG is het niet meer toegestaan dat de NBF een gemiddelde 

lijst publiceert, maar zal deze vlak voor het toernooi, door een aanvraag 

van onze kant opgevraagd worden. Deze zal via een beveiligde 

verbinding (WeTranfer) worden verzonden. Dit gemiddelde is 

opgebouwd uit gegevens van de eigen federatie alsmede alle in Nederland 

gegooide games en zal leidend zijn voor deelname aan alle 

kampioenschappen, toernooien en wedstrijden. Wanneer geen 

gemiddelde beschikbaar is op de hiervoor beschreven wijze of een 

gemiddelde is vermeld over minder dan 21 games, heeft het gemiddelde 

geldigheid waarover de federatie waartoe de betreffende speler behoort 

een schriftelijke verklaring heeft afgegeven. Dat gemiddelde moet zijn 

berekend over alle games die door de betreffende speler zijn gespeeld in 

alle wedstrijden van het lopend speelseizoen, met een minimum van 21 

games, en mag niet ouder zijn dan 14 dagen. 

 

07 Handicap 70% van 210, maximaal 56. 

 

08 Spelen in bowlingkledij is verplicht. 

 

09 Het is niet toegestaan in de spelersruimte te roken, te eten en 

alcoholische dranken te gebruiken. 

 

10 Re-entry is dit lustrumeditie toegestaan. Let er wel op dat de 

laatst gegooide scores tellen en niet per se de hoogste scores. 

 

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

wedstrijdreglement. 
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Latensteinse Middenweg 3 

4005 EJ Tiel 

T 0344 - 61 34 70 

Website: www.oqvalue.nl 

 

 

 

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

voorronde wordt meegenomen. 

 

13 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 

gemiddelde verklaring kan worden 

overlegd moet, conform Art 308 lid 4, deelname worden geweigerd. 

 

14 De spelers dienen zich een half uur voor de aanvang van hun serie bij 

het wedstrijdsecretariaat te melden en het inschrijfgeld  van  90,00  

per trio te voldoen. 

 

15 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. 

 

16 Een ieder die zich voor het toernooi heeft ingeschreven is verplicht het 

inschrijfgeld te voldoen. Annuleringen worden slechts geaccepteerd 

indien schriftelijk gedaan vóór of op uiterlijk 9 augustus 2020 (Datum 

poststempel/email) 

 

17 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de 

wedstrijdleiding. Dit besluit   is bindend. 
 

http://www.oqvalue.nl/


 

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

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Website: www.delucht.nl 

Email: info@delucht.nl 

Prijzengeld Trio’s: 

 

Gegarandeerd bij: 

 
32 trio’s      40 trio’s 48 trio’s  56 trio’s  64 trio’s          72 trio’s 

 

1. 180,00       225,00   270,00                315,00               360,00            405,00 

  

2. 157,50       186,00   225,00                263,00               300,00            337,50 

 

3. 135,00       147,00   180,00     210,00                240,00            270,00 

 

4. 115,50        135,00   157,50                183,75                210,00            236,75 

 

5. 108,00      115,50   135,00                157,50                180,00            202,50 

 

6. 103.50      108,00   115,50     131,50                150,00            168,75 

 

7.   99,00      104,00   108,00      126,00     144,00            162,00 

 

8.   94,50      100,00   103,50                120,50     138,00            155,25 

 

9.   90,00        96,50     99,00                115,00                132,00            148,50 

 

10.   85,50        92,75     94,50      110,00      126,00            141,75 

 

11.   81,00        88,00     90,00       105,00     120,00            135,00 

 

12.   76,50        84,25     85,50           99,75     114,00            128,25 

 

13.   72,00        78,50               81,00           94,50                108,00             121,50 

 

14.   67,50        73,75     76,50           89,25      102,00             114,75 

 

15.   63,00        68,50     72,00           84,00         96,00             108,00 

 

16.   58,50        63,00               67,50           78,75         90,00             101,25 
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Oude Medelsestraat 11a 

4005 EK Tiel 
Telefoon: (0344) 61 28 96 

Email: info@bowlingcentrumtiel.nl 
Website: http://www.bowlingcentrumtiel.nl 

 
Openingstijden: 

maandag 

dinsdag 

woensdag 

donderdag 

vrijdag 

zaterdag 

zondag 

16.00 –   0.30 uur 

14.00 –   0.30 uur 

12.00 –   0.30 uur 

14.00 –   0.30 uur 

14.00 –   0.30 uur 

09.00 –   0.30 uur 

12.00 – 22.00 uur 

 

 

Oude Medelsestraat 11a 4005 EK Tiel 
Telefoon: (0344) 61 28 96         

Email: info@glowgolftiel.nl 
 
 

Inschrijfformulier 5e 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…….……………… 
 
 
 

http://www.bowlingcentrumtiel.nl/
http://www.bowlingcentrumtiel.nl/
mailto:info@bowlingcentrumtiel.nl
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Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG: 
 
 Hierbij verklaart de inschrijver zich akkoord met het 

Privacy Beleid conform de AVG van Bowlingvereniging 
Tiel (51) en de Offsoo Trio Open en gaat akkoord met het 
verwerken en publiceren van de gegevens van alle door 
mij ingeschreven personen in de betreffende 
klassementen. 
 

 Ik ben lid van een buitenlandse bowlingfederatie en  
    geef hierbij, mede namens alle door mij  
    ingeschreven personen, toestemming voor het  
    verwerken van resultaten door de  
    Nederlandse Bowling Federatie. 
 
 Hierbij geeft de inschrijver, mede namens alle door  
    mij ingeschreven personen, toestemming voor het  
    maken en publiceren van foto’s en/of beeldmateriaal  
    voor promotionele doeleinden. 
 
   Gelieve de vakjes, die voor u van toepassing zijn,  
   aan te kruisen. Indien geen akkoord voor de teksten bij  
   A of B wordt Uw inschrijving geweigerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

5e Offsoo Open Trio 2020 

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:   30,00 per persoon  

Inschrijvingen en 

toernooi -informatie: Jan Aarden 

Lingewei 81 

4004 LH Tiel 

Tel.: 06-51136969 

 

Inschrijving per E-mail: offsoo.open.trio@gmail.com 

  info@offsoo.nl 

 

Informatie tijdens toernooi      Tel. 06-51136969  

 

Via internet:   www.offsoo.nl 

 

Opbouw inschrijfgeld: 

Baanhuur   €   9,52 

Prijzengeld   € 13,59 
Extra prijzen   €   4,17 

Organisatiekosten  €   6,72 

NBF Heffing   €   2,00 

Sponsors €    6,00 -/- 

     ---------- 

Inschrijfgeld €  30,00 

mailto:offsoo.open.trio@gmail.com
mailto:info@offsoo.nl
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Vlot, vakkundig en veilig! 
Specialist in elektra 
  
Jonas Electro in Tiel is een dynamisch bedrijf, dat allerlei diensten 
levert op het gebied van elektrotechnische installatie. Met een ruime 
ervaring in elektrawerk kunnen wij de volledige elektrische 
installatie in en rondom uw (nieuwe) woning of bedrijfspand vlot, 
vakkundig en veilig aanleggen. Ook voor onderhoud en kleinere 
klussen kunt u ons inschakelen, zoals de aanleg van een 
stopcontact of een extra groep voor nieuwe apparatuur, de 
vervanging van oude leidingen of een uitbreiding van de elektra in 
uw bestaande pand, ook bij verbouw. 

 

contact 
Jonas Electro 
(contactpersoon Roy Jonas) 
Newtonstraat 19 
4004 KE Tiel 
Telefoon: 06 8399 0746 
E-mail: info@jonaselectro.nl 

mailto:info@jonaselectro.nl

