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EUROPEAN SENIOR
BOWLERS COMMITTEE
NEDERLAND

www.esbcnederland.nl

Inleiding
Na de succesvol verlopen kwalificatietrajecten voor het WSrC 2017 en 2019 gaat
ESBC Nederland een zelfde kwalificatietraject opzetten voor het European Senior
Championship (ESrC) 2020.
In het eerste kwalificatietrajecten stond ‘Met elkaar ervoor zorgen dat het beste team
deel gaat nemen aan het WSrC’ voorop. Deze kwalificatietrajecten hebben, naast
deelname aan de beide WSrC’s door een breedgedragen team, ervoor gezorgd dat
deze evenementen gingen leven onder de Nederlandse bowlinggemeenschap. Tevens
is door de kwalificatietrajecten een bijdrage mogelijk (geweest).
In oktober 2017 is door de European Tenpin Bowling Federation besloten dat in de
jaren dat er geen WSrC is, er een European Senior Championship (ESrC) gehouden
zal worden met een zelfde opzet als het WSrC. Dit houdt in dat er per land een team
van maximaal 4 dames en 4 heren afgevaardigd kan worden. Het eerste ESrC zal
plaatsvinden van 24 januari tot en met 2 februari 2020 in de Plusbowling in Wenen
(Oostenrijk). Uiteraard geldt hiervoor hetzelfde doel als voor de WSrC’s voor wat
betreft het team en de financiële bijdrage.
Het is ook mogelijk om deel te nemen zonder voor kwalificatie in aanmerking
te komen, maar om ervaring op te doen op de sportpatronen waarop de
kwalificatietrajecten gespeeld worden. Dit zal tegen een gereduceerd tarief zijn.
Deelname aan de kwalificatie voor het ESrC 2020 staat open voor mensen die in 1970
geboren zijn en eerder.

Opzet
Het kwalificatietraject zal bestaan uit 5 kwalificatiemomenten, de zogenaamde trials.
De 5 trials voor het ESrC zullen worden georganiseerd in 2019, het NK dubbel 50+
in juni 2019 maakt hiervan ook deel uit. Je moet om voor kwalificatie in aanmerking
te komen aan minimaal 4 trials hebben deelgenomen. Als je aan 5 trials hebt
deelgenomen, mag je één trial naar eigen keuze laten vervallen. Als je er maar 4 of
zelfs minder gespeeld hebt, tellen alle gespeelde games mee.
Tijdens elke trial speelt iedereen 6 games op scratch basis, behalve tijdens het NK
dubbel 50+, dan zullen er 5 games worden gespeeld. Alleen de games gespeeld in de
voorronde tellen mee. Om een ‘scheve’ uitslag te voorkomen wordt tijdens het NK
dubbel 50+ een zesde game toegevoegd welke gelijk is aan het gemiddelde over de vijf
gespeelde games tijdens het NK dubbel 50+ 2019.
De data voor het kwalificatietraject voor het ESrC zijn: zaterdag 4/zondag 5 mei 2019,
zondag 26 mei t/m zondag 2 juni 2019 (NK dubbel 50+), zondag 14 juli 2019, zaterdag
21 september 2019 en zaterdag 19/zondag 20 oktober 2019.

Deventer Buitensociëteit &
Bowling De Worp
Twelloseweg 1-A
7439 AS Steenenkamer
0570 612 869

Er worden in het traject in single format gespeeld, 6 games Amerikaans systeem met,
afhankelijk van het aantal deelnemers, 4 of 5 spelers op een banenpaar. Tijdens het
NK Dubbel in Bowling De Worp Deventer wordt er in dubbel-format gespeeld, waarbij
het de deelnemers vrij staat een partner en serie te kiezen naar eigen voorkeur.
De partner hoeft geen deelnemer aan het traject te zijn. Het NK Dubbel wordt in
Europees systeem gespeeld.
Evenals de vorige keren wordt er gespeeld op sportpatronen uit de database van
World Bowling en zodra de ETBF een richtlijn heeft gegeven zullen ook deze patronen
worden gebruikt. Tijdens het NK Dubbel 50+ zal niet op een van deze sportpatronen
worden gespeeld.
Er kunnen maximaal 60 spelers deelnemen. Het traject gaat door bij minimaal 30
deelnemers.
Omdat wij het erg belangrijk vinden dat er niet alleen strikes gescoord worden, maar
zeker ook spares gemaakt worden, zijn er extra punten te verdienen door het gooien
van dichte frames. Het klassement wordt bepaald door de volgende onderdelen:
1. Het normale klassement op basis van 6 games scratch pinfall.
2. De extra punten die je voor iedere dichte frame (spare of strike) krijgt. In iedere
game is er in de eerste 10 frames een extra punt te verdienen door een spare
of strike te gooien. Per game zijn dit dan maximaal 10 extra punten. Je kunt per
trial over de 6 games maximaal 60 punten extra verdienen door dichte frames te
gooien.
In het totaalklassement worden beide elementen gecombineerd door de scores bij
elkaar op te tellen. Iemand die dus over 6 games 1200 pins score heeft en 50 punten
voor de dichte frames, heeft dan in het totaal klassement 1200 + 50 = 1250. In geval
van een ex aequo is het aantal punten behaald door de dichte frames bepalend.
De 4 dames en heren met de hoogste score over 4 trials in het totaalklassement
maken uiteindelijk deel uit van het ESrC team. Wanneer één van de geplaatste spelers
zich afmeldt voor het ESrC team dan zal zijn of haar plaats opgevuld worden door de
als vijfde geplaatste speler, daarna de als zesde geplaatste speler, enzovoort.

Bij Dolfijn kun u terecht voor een gezellig en sportief middagje of avondje
bowlen. Op onze 24 moderne bowlingbanen kan jong en oud zich vermaken.
Of het nu een kinderfeestje is met de allerkleinsten, of een familie uitje
met opa en oma, bowlen geeft plezier voor iedereen! U kunt kiezen uit
verschillende bowling- en dinerarrangementen voor een gezellige avond uit
met familie, vrienden of collega’s. Of een complete bowlingavond met de
leden van de sportclub, bij Dolfijn zijn er volop mogelijkheden.
Ringbaan Oost 2a, 5013 CA Tilburg, 013 – 203 71 38

Kosten
In dit kwalificatietraject is het uitsluitend mogelijk in aanmerking te komen voor
kwalificatie voor het ESrC in 2020. Ook hebben we de mogelijkheid gecreëerd om aan
de trials deel te nemen zonder voor kwalificatie in aanmerking te komen, maar om
ervaring met het spelen op sportpatronen op te doen.
In onderstaande lijst staan de tarieven per jaar voor de twee mogelijke deelnames. De
kwalificatietrajecten bestaan uit 5 trials inclusief het NK Dubbel 50+ 2019.
1.
2.

Kwalificatietraject voor het ESrC: € 300,-.
Zonder voor in aanmerking te komen voor kwalificatie: € 150,-.

Betaling voor deelname aan het kwalificatietraject voor het ESrC moet uiterlijk 20
april 2019 gedaan zijn. Dit geldt voor beide opties. Tot die datum is de inschrijving niet
definitief. Na 20 april 2019 kan de inschrijving niet meer worden geannuleerd en is
betaling verplicht.
Je ontvangt circa een maand voor de uiterste betaaldatum een factuur voor het
verschuldigde bedrag in je e-mailbox.

Meer dan alleen bowling!

Bowling Goes is gevestigd op het DaVinciplein 14, 4462 GX GOES.
tel: 0113-227373
e-mail: info@bowlinggoes.nl
www.bowlinggoes.nl

Schema ESrC kwalificatietraject
In onderstaande tabel staan de data voor de trials voor het ESrC kwalificatietraject.
Serie

Format Datum

Tijd

Bowlinghuis

1 (res)

Single

zaterdag 4 mei 2019

10:00 u. Bowlingcentrum Goes

1

Single

zondag 5 mei 2019

10:00 u. Bowlingcentrum Goes

2

Dubbel zondag 26 mei t/m
1 juni 2019

3

Single

n.t.b. De Worp, Deventer (NK Dubbel)

zondag 14 juli 2019

9:00 u. Nader te bepalen

3 (res)

Single

zondag 14 juli 2019

13:00 u Nader te bepalen

4

Single

zaterdag 21 sept. 2019

9:00 u. BC Dolfijn, Tilburg

4 (res)

Single

zaterdag 21 sept. 2019

13:00 u BC Dolfijn, Tilburg

5-A

Single

zaterdag 19 okt. 2019

9:30 u. Bowlingcentrum Tiel

5-B

Single

zondag 20 okt. 2019

9:30 u. Bowlingcentrum Tiel

5 (res)

Single

zondag 20 okt. 2019

13:30 u. Bowlingcentrum Tiel

De series 1 (res), 3 (res), 4 (res) en 5 (res) worden alleen gebruikt als er meer
deelnemers zijn dan in respectievelijk serie 1, serie 3, serie 4 en serie 5-A en 5-B
geplaatst kunnen worden.
Tijdens het ESrC kwalificatietraject is het mogelijk gebruik te maken van een
gezamenlijk lunchbuffet. De kosten hiervoor moeten op de dag van spelen worden
afgerekend bij de organisatietafel. Ook meegereisde supporters kunnen hiervan
gebruik maken.
De lunchbuffetten worden aangeboden tegen een gereduceerde prijs:
- Bowlingcentrum Goes: € 10,00
- Dolfijn - The Plays to be -: € 10,00
- Bowlingcentrum Tiel: € 12,50
- De prijs van de lunch in het nog nader te bepalen bowlingcentrum volgt nog.
Omdat tijdens het NK Dubbel in Bc De Worp te Deventer iedereen in een serie naar
eigen keuze speelt met een partner naar eigen keuze, wordt hier geen gezamenlijke
lunch aangeboden, maar uiteraard kunt u wel gebruikmaken van de menukaart die zij
in elk toernooi aanbieden.

?

Extra activiteiten
Net als bij de afgelopen kwalificatietrajecten zullen er, onder voorbehoud van
voldoende aanbod en belangstelling, gratis clinics aangeboden worden voor
deelnemers aan dit traject en andere geïnteresseerden. Zo zal Harry Meijer na de
trials in Bc Goes op 4 en mogelijk 5 mei een clinic verzorgen over sportblessures en
sporthygiëne. André van Gurp zal in BC Dolfijn - the plays to be - in Tilburg op zaterdag
21 september 2019 een theoretische clinic verzorgen. In Bc Tiel is helaas geen
geschikte ruimte om een clinic te verzorgen. Wij zijn nog op zoek naar een persoon
die tijdens de trial op 14 juli een clinic kan geven. Suggesties of aanbiedingen zijn van
harte welkom.
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