
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 EINDHOVENSE KAMPIOENSCHAPPEN 2022 - 2023 
20 t/m 26 maart 2023 

 

Voorronden: 6 games (voor Heren A-Klasse 12 games) 
 

Maandag: 20 maart 2023: Serie 1 20:00 – 22:00 
Dinsdag:  21 maart 2023: Serie 2 20:00 – 22:00 
Woensdag 22 maart 2023: Serie 3 20:00 – 22:00 
Donderdag: 23 maart 2023: Serie 4 20:00 – 22:00 
 
Finale: 6 games (voor Heren A-Klasse 7 games round robin) 
Zondag: 26 maart 2023:  10:00 – 12:30 
Prijsuitreiking: direct na de finale. 
 
Aantal finaleplaatsen: 40 totaal. Naar rato van aantal deelnemers per klasse, 
 met een minimum van 3 per klasse. 
 Voor Heren A: 8 finalisten. 
 

Klasse Dames Heren Double 

A > 175 > 190 > 190 

B 160,00 t/m 174,99 175,00 t/m 189,99 175,00 t/m 189,99 

C 145,00 t/m 159,99 160,00 t/m 174,99 160,00 t/m 174,99 

D < 145 < 160 < 160 

NBF pasgemiddelde is bepalend. 
Voor doubles geldt rekenkundig gemiddelde van beide spelers voor klasse bepaling. 
 
Speelwijze: Dames A-B-C-D en Heren B-C-D 
 

 
De kampioenschappen voor alle klassen - uitgezonderd Heren A - bestaan uit een gecombineerd 
single/double event en een all event finale. De series 1 t/m 3 tellen zowel voor single als double. 
Voor elk van de events worden de eerste 3 plaatsen beloond met goud, zilver en brons 
Dames A-B worden samengevoegd in één klasse. 
 
Singles/doubles:  6 games Europees systeem met 2 pers. per baan 
Finale all events: 6 games Europees systeem met 2 pers. per baan 
          Opschuiven van 1 baan na iedere game. 
Baanindeling wordt voor elke serie geloot door de organisatie. 
Voor elk onderdeel wordt gespeeld in een klasse A, B, C en D. Dames en heren spelen in afzonderlijke 
klassen. Bij doubles is het toegestaan in mixed formatie te spelen. 
Re-entry is niet toegestaan. Het is toegestaan in een hogere klasse in te schrijven mits dit uiterlijk           
28 februari kenbaar is gemaakt bij de organisatie en kan later niet herroepen worden!!! 
Ex aequo:  
De hoogste game – bij doubles de teamgame - is beslissend en indien nog gelijk, dan de tweede hoogste 
game etc. 

 
Inschrijfgeld:  Euro 20,00  per persoon.  
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Speelwijze: Heren A 
 
 

 
Heren A-Klasse spelen in de voorronde 6 games double en 6 games single Europees systeem en 
opschuiven van 1 baan na iedere game. 
 
De eerste serie van 6 games telt als double en de tweede serie als single.  
Ook bij de singles wordt er met twee spelers per baan gespeeld.  
Het is niet mogelijk de doubles en singles op een en dezelfde avond te spelen.  
Voor de doubles is men niet verplicht met een andere A-Klasse speler te spelen, men kan 
eventueel ook een partner uit een andere klasse kiezen (ook mix). 
 
Voor de finale plaatsen zich de 8 spelers met de hoogste score over de 12 voorronde games. De 
score uit de voorronde wordt meegenomen voor het uiteindelijke resultaat. 
De finale wordt gespeeld over 7 games round robin. Alle finalisten ontmoeten elkaar dus een keer. 
Voor een gewonnen game krijgt men 20 bonus pins. Bij gelijke stand krijgen beide spelers 10 pins 
bonus. 
Kampioen van de EBV is diegene, die het hoogste totaal heeft over voorronde en finale samen 
inclusief bonuspins. 
 
Let op: Heren met een pasgemiddelde lager dan 190 mogen zich ook inschrijven voor de A-Klasse. 
Dit dient echter bij de inschrijving kenbaar gemaakt te worden en kan later niet herroepen worden!!! 
Ex aequo: 
Voorrondes: De hoogste game – bij doubles de teamgame - is beslissend en indien nog gelijk, dan 
de tweede hoogste game etc.  
Finale: Het resultaat in de onderlinge game in de Round Robin is beslissend. Indien nog gelijk telt 
de hoogste finale game en evt. 2e hoogste finale game etc. 
 
Het inschrijfgeld voor de A-Klasse Heren bedraagt Euro 30,00 per persoon. 

 

 
 
Inschrijvingen:   op formulieren bij het inschrijvingenbord bord achter banen 33-35  of via 
 bowlingjack@gmail.com    
 I.v.m. baanreservering vóór 28 februari 2023. 
 Geef s.v.p. de gewenste speelvolgorde aan voor de doubles. 
 Telefonische aanmeldingen worden niet geaccepteerd. 

 
Wij verzoeken u dringend een half uur voor aanvang van uw serie aanwezig te zijn i.v.m. 
procedures inschrijving en ingooien. 
 
Tussenstanden dagelijks te zien op www.bowling-ebv.nl 
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