
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPORTCOMPLEX “DE VOORWAARTS” 

SPORTHAL WSV 

DE VOORWAARTS 450 7321 MG APELDOORN 

055-3666472 

 



 

Apeldoorn 13 oktober 2022 

Beste Bowlsvrienden en vriendinnen. 

Het BC Woods Australian Pairstoernooi zal worden gehouden op Zaterdag 8 januari 

2022 

Er kunnen per toernooi 36 teams deelnemen. Inschrijfkosten  € 20.= per team  

Bij inschrijving van meer dan 36 teams zal de indeling naar evenredigheid plaats 

vinden. 

Bijgaand treft U het inschrijfformulier aan.  

Ik verzoek U vooraf door loting of onderling overleg de volgorde te bepalen van uw 

teams voor deelname aan het toernooi. Door mij worden dan de teams op volgorde 

1,2 enz. ingedeeld voor zover er plaats is. 

Sluiting inschrijving van het Pairstoernooi is 8 december 2022. 

Direct na genoemde datum ontvangt U binnen een week van mij bericht hoeveel van 

de ingeschreven teams kunnen deelnemen. 

Inschrijfgeld VOORAF overmaken naar rekening NL29 INGB 0000611568 t.n.v. 

Bowlsclub Woods Apeldoorn onder vermelding van Woods Australian Pairs toernooi  

8 januari 2022. 

Overmaken uiterlijk voor 23 december 2022! 

 

In het kader van de wet op de privacy, kunnen wij NIET garanderen dat er GEEN 

foto’s of films genomen worden tijdens het toernooi. 

 

Inschrijfformulieren zenden aan: p.mantel46@ziggo.nl  of naar  

Piet Mantel, Nieuwlandsweg 18C, 8091HN, Wezep. 

Het programma wordt U uiterlijk 10 dagen voor de toernooidatum toegestuurd. 

 

Met vriendelijke groet 

Piet Mantel 06 – 39662429 038 7852973      



WEDSTRIJDLEIDING: Piet Mantel 06-39662429 

Sporthal WSV   De Voorwaarts 450 Apeldoorn. 

 

Routebeschrijving:   Neem afslag 24 op de A50 Apeldoorn Oost / Teuge 

Nadat je van de snelweg afkomt, richting Centrum / Omnisport. Op De Voorwaarts de 
borden naar WSV volgen. [Achterzijde Media Markt] Let op, er zit er rot hobbel net 
voor het fietspad. Pijl naar boven volgen, want daar mag je je melden boven in de 
kantine. 

Toernooi reglement. 

De wedstrijden worden gespeeld volgens de spelregels (2018) inclusief de re-spot en 
het kledingvoorschrift van de NIOBB. 

Ook zullen de dan nog geldende Corona maatregelen worden toegepast. 

Alle deelnemers dienen zich minimaal 15 minuten voor aanvang van hun eerste 
wedstrijd te melden in de kantine van de sporthal.(1e. verdieping)  

De tijdsduur van een wedstrijd is 70 minuten met een maximum van 10 ends. 

Het eerste end is een trial end. Winnaar 1 punt. Als het 1e een dead end of onbeslist 
end is, 0-0 schrijven. 

Alle volgende dead ends NIET schrijven. 

Voor het spelen van de laatste bowl mag laatste speler van het team de head 
bekijken. 

Door de ligging van de banen 7, 8 en 9 zijn wij genoodzaakt af te wijken van de 
minimale afstand van 2 m. van de achterste ditch naar de T-spot.. Deze afstand is nu 
1.50 m.  

Bij de banen 7, 8 en 9 is geen ruimte om bowlstassen e.d. te plaatsen. 

Alle deelnemers worden verzocht om tassen enz. te plaatsen op/voor de banken aan 
de korte en de lange zijden van de zaal en in de materiaalruimte van de zaal onder 
de tribune. 

De zaal alleen betreden als alle voorgaande wedstrijden afgelopen zijn. 

De prijsuitreiking vindt na afloop plaats in de zaal. 

 

  



           

 

APELDOORN 

 

Inschrijfformulier Australian Pairs Toernooi  Zaterdag 8 januari 2022 

 

 

TEAM 1  TEAM 4  

    

    

TEAM 2  TEAM 5  

    

    

TEAM 3  TEAM 6  

    

    

 

Vooraf volgorde bepalen door middel van loting. 

De getrokken nummers plaatsen in de vakjes onder TEAM1 enz 

Inschrijven € 20,00 per team                   

De inschrijving sluit op 8 december 2022 

Opsturen naar p.mantel46@ziggo.nl 

Inschrijfgeld overmaken naar rekening NL29INGB0000611568 t.n.v. 

Bowlsclub Woods Apeldoorn o.v.v. Woods Australian Pairs 2022 

  

Naam vereniging:  

 

E-mail adres:  


