
 

 
Uitnodiging open bowlingtoernooi te Tilburg  

2 juni 2012 
 

 
 
Beste dove en slechthorende vrienden, 

 

Op zaterdag 2 juni 2012  organiseert BC het Zuiden een bowlingtoernooi 

voor alle doven en slechthorenden uit heel Nederland. Het toernooi vindt plaats bij Dolfijn & 

Partycentrum te Tilburg en is een side-event van het EK Bowling voor vrouwen dat in 

dezelfde periode in Tilburg plaats zal vinden. 

 

Doel: 

Promotie van bowlingsport voor doven en slechthorenden!! 

Zowel ervaren spelers als mensen, die nog nooit gebowld hebben kunnen aan het toernooi 

meedoen. Door teams van drie personen samen te stellen,die bestaan uit ervaren en 

onervaren spelers, krijgt ieder team evenveel kans om te winnen. Door deze mixteams 

maken mensen, die het spel nog niet(goed) kennen op een leuke manier kennis met het 

bowlen. Probeer daarom iemand uit te nodigen om mee te doen aan dit toernooi die nog 

weinig of geen ervaring heeft. 

We gaan hen dan laten ervaren hoe leuk de bowlingsport is!!! 

 

Programma: 

10.00 - 17.00 uur:wedstrijdseries gevolgd door een finaleronde. 

Naast het wedstrijdprogramma is er de mogelijkheid om deel te nemen aan workshops, 

waarin door deskundige trainers uitleg gegeven wordt over het bowlen. Ze geven uitleg over 

de bowlingsport en je kunt samen met hen de verschillende technieken oefenen!!Zowel voor 

beginners als gevorderden een goede manier om hun kennis van het bowlen te vergroten. 

 

Voor iedere deelnemer is er een leuk aandenken aan het toernooi en voor de winnaars zijn er 

natuurlijk mooie prijzen beschikbaar. 

 

Inschrijving: 

Doordat we de beschikking hebben over 16 banen kunnen 96 deelnemers aan het toernooi 

deelnemen. Bij meer inschrijvingen wordt de volgorde van inschrijving aangehouden. Mensen 

die later inschrijven komen op een wachtlijst.  

U hoeft geen lid te zijn van een vereniging of aangesloten te zijn bij de KNDSB om te kunnen 

deelnemen. 

 

Deelname aan het toernooi kost €15,- per speler. 

 

De inschrijving voor het toernooi is definitief als het inschrijfformulier volledig ingevuld 

teruggestuurd is naar info@bczuiden.nl én het inschrijfgeld overgemaakt is op het 

rekeningnummer van de Rabobank 15.12.03.792 t.n.v. BC het Zuiden te Tilburg met 

vermelding van uw naam en woonplaats. 

Uiterste inschrijfdatum: 1 mei 2012!! 

 

We hopen u te mogen verwelkomen bij Dolfijn & Partycentrum te  Tilburg. 
 

 
Met sportieve groeten, 

 

Gerard Priems 

Contactpersoon  BC het Zuiden  

www.bczuiden.nl 

info@bczuiden.nl 

 

mailto:info@bczuiden.nl
http://www.bczuiden.nl/


Inschrijfformulier bowlingtoernooi BC Het Zuiden  2 juni 2012 
 

 
Naam Speler:  ……………………………………… M/V * 

Leeftijd:   …………………………   
E-mail adres: ……………………………………………………. 

Mobiel nummer:  ……………………..... 
 

Aangesloten bij bowlingvereniging        Ja/nee * 
 

Ja, welke  ………………………….  Plaats ………………… 

    
 

Ervaring       veel/gemiddeld/weinig/niet* 
 

Bij veel of gemiddelde ervaring niveau aangeven: 
gemiddeld pas van afgelopen seizoen  ……….  pinfall  

hoelang bowl je al ………  jaar 
 

Opmerkingen :   
 

 
 

* doorstrepen wat niet van toepassing is. 
_______________________________________________________ 

 

 
Naam Speler:  ……………………………………… M/V * 

Leeftijd:   …………………………   
E-mail adres: ……………………………………………………. 

Mobiel nummer:  ……………………..... 
 

Aangesloten bij bowlingvereniging        Ja/nee * 
 

Ja, welke  ………………………….  Plaats ………………… 
    

 
Ervaring       veel/gemiddeld/weinig/niet* 

 
Bij veel of gemiddelde ervaring niveau aangeven: 

gemiddeld pas van afgelopen seizoen  ……….  pinfall  

hoelang bowl je al ………  jaar 
 

Opmerkingen :  
 

  
 

* doorstrepen wat niet van toepassing is. 
 

Inschrijfformulier volledig ingevuld terugsturen vóór 1 mei 2012 
naar info@bczuiden.nl 


