
De Griethse Poort Weekendleague  
Deze league is voor leden én recreanten. Start zondag 5 december 2021. 

I.v.m. de coronamaatregelen kan er vanaf zondag 28 november helaas niet meer na 17.00 uur gebowld worden. 
Dit betekent, dat de competitiewedstrijden en de vriendenleagues voorlopig niet doorgaan.  
Voor de bowlingliefhebbers hebben wij nu een alternatief, namelijk De Griethse Poort Weekendleague.  
Speelwijze: 

• Teams van 2 personen (je mag maximaal 2 reserves opgeven. Dit mag je ook later doorgeven);  

• 5 minuten ingooien; 

• Er worden 4 games per league (Amerikaans systeem) gespeeld; 

• Het oliepatroon kan elke week iets anders zijn. Leuk om op te oefenen en uit te proberen. 
Handicap: 
Om de verschillen zo klein mogelijk te houden hanteren wij een handicap van 80% van 210 gemiddeld zonder maximum.  

• Recreanten starten met een daghandicap. 

• Spelers van de vriendenleague starten met de handicap van het gemiddelde van de vriendenleague. 

• NBF-Leden of leden van de bowlingvereniging starten met de handicap van het gemiddelde van de spelerspas. 

• Na 8 gespeelde games wordt de handicap na elke speeldag opnieuw vastgesteld.  
Puntensysteem: 
Je speelt tegen alle teams die meedoen. Bijvoorbeeld: Bij deelname van 12 teams krijgt het team, die de hoogste serie van 
alle teams heeft 12 punten, De nummer 2 krijgt dan 11 punten etc. Daarnaast krijgen de 3 beste van elke weekend 
bonuspunten. Nr. 1 krijgt 5 bonuspunten, Nr.2 krijgt 3 bonuspunten en Nr. 3 krijgt 1 bonuspunt.  
Tijden series (je dient minimaal 15 minuten van te voren aanwezig te zijn): 

• Zondag serie 1 : 10.00 t/m 11.15 uur; 

• Zondag serie 2 : 11.30 t/m 12.45 uur; 

• Zaterdag serie 3: 10.00 t/m 11.15 uur (alléén indien serie 1 & 2 vol zitten): 

• Zaterdag serie 4: 11.30 t/m 12.45 uur (alléén indien serie 1, 2 & 3 vol zitten). 
Speeldata: 

1. 5 (4)  december 2021;      5.   16 (15) januari 2021; 
2. 12 (11) december 2021;     6.   23 (22) januari 2021; 
3. 19 (18) december 2021;     7.   30 (29) januari 2021. 
4. 9 (8)      januari 2021 =  ? (op zondag 9 januari staat het Nieuwjaarstoernooi van de bowlingvereniging gepland)  

Kosten: 
8,- Euro per persoon per serie.  
Bijzonderheden: 
- T/m 30 januari 2021 wordt er in ieder geval gespeeld. Ook als het competitie-bowlen weer hervat is;  
- Indien er na 30 januari nog steeds geen competitie-bowlen is, dan verlengen wij de weekendleague per week; 
- Het kan ook zo zijn, dat wij direct moeten stoppen met de weekendleague i.v.m. de coronamaatregelen; 
- Bij verhindering wordt er in overleg met de organisatie besloten of het op een ander moment ingehaald kan worden. 
Inschrijven (kan ook individueel! En wij hanteren “Wie het eerst komt, het eerst maalt”): 
U kunt uw inschrijfformulier afgeven aan de bar in de bowling of mailen naar: info@degriethsepoort.nl 
Wees er snel bij. Vol = Vol. Indien je geen teammaatje hebt, mag je je ook individueel inschrijven, je speelt dan met iemand 
samen, die ook individueel ingeschreven staat. 
 

 

Teamnaam : _____________________________________ 
 
Naam speler 1 : _____________________________________ Gem:______      
 
Naam speler 2 :  _____________________________________ Gem:______ 
 
Tel. Nummer : ______________________________ E-mail:___________________________________________________ 
 
Voorkeur serie* :   0 Serie 1 : zondag 10:00 – 11:15 uur   

    0  Serie 2 : zondag  11:30 – 12:45 uur  
    0  Serie 3 : zaterdag  10:00 – 11:15 uur (alleen indien serie 1 & 2 vol zitten)  
    0  Serie 4 : zaterdag   11:30 – 12:45 uur (alleen indien serie 1, 2 & 3 vol zitten) 

* aankruisen voorkeur 
 
Evt. Reserve(s) : _______________________________ Gem:_______    ________________________________ Gem:______ 

mailto:info@degriethsepoort.nl

