Organiseert het:

25 ste Kees Ooyevaar Toernooi
Bowls Triples

Maandag 9 maart 2020
Van 09.30 uur tot 17.00 uur
Sporthal Zwaag
Munnikenwoud 1
1689 BA Zwaag.
Tel : 0229-263063

Wedstrijdleiding :Ben Gitzels

Indeling van de teams
B.Z.H. Blokker- Zwaag -Hoorn
Team B1

Jan Doets

Tjits Bloedjes

Bob v d kolk

B2

Joop Lakeman

Ben Gitzels

Wopkje v d Voort

B3

Gerard Huizer

Sandra d Heus

Annie Knol

B4

Greet Gleijsteen

Bert Gleijsteen

Oeb Oldenburger

B5

Wim Meijer

Nico Noordermeer

Martin Vos

B6

Werner Mroseck

Frank van Ham

Kees Vlaar

B7

Cees Spekking

Thea Konijn

Martin de Jong

B8

Johan Grim

Hein Spil

Fred Entius

P Joosten

K v Amersfoort

Wormer 1
Dirk Korver

Ons Kinnehim
Wim Grillis

Reserve Gerie Rood Buis

Els Tanis

Frans Poeltuyn

Wedstrijdschema
Tijdsduur

Baan 1

Baan 2

Baan 3

09.30-10.45

B1 – B3

B2 – B4

10.45-12.00

B5 - B8

B6 –Kinn BZH7- Wor

12.00-13.15

B2 - B1

B4 - B3

13.15- 14.30 Wor- B5

Kin- B8

BZH6-B7

14.30- 15.45 B2 - B3

B1 –B4

15.45- 17.00 Kin –B7

Wor1- B8 BZH6 –B5

De afkortingen zoals hier boven vermeld zijn als volgt:
B = Blokker Zwaag Hoorn
Kin = Kinneheim Haarlem.
Wor = Wormer
Regels:
* Alle wedstrijden zoals hierboven spelen minimaal 8 Ends
of 65 min.
*

Eerste end is 1 punt

*

Met dead end wordt de bal op de derde stip gelegd en wordt er
gewoon door gespeeld

*

Men mag het end waar men mee bezig is gewoon uitspelen.

*

Het dragen van witte kleding is niet verplicht. Echter wel mooi.

*

Sportschoenen met een gladde witte zool zijn verplicht.

*

De wedstrijdformulieren liggen bij de betreffende baan en worden na
afloop van iedere wedstrijd door de leiding opgehaald.

Let op!
Sporthal Zwaag en de wedstrijdleiding zijn niet aansprakelijk voor diefstal
en/of schade aan persoonlijke bezittingen.
Kantine
In de kantine zijn warme en koude dranken alsmede broodjes en snacks
verkrijgbaar.
Het Ooyevaar toernooi wordt mede mogelijk gemaakt door:
L.O.P. Zwaag

Men wordt verzocht om uiterlijk 9.00 uur in Sporthal Zwaag aanwezig te
zijn.

Reglementen Kees Ooyevaar Toernooi d.d. 9 maart 2020
1.

Een fluitsignaal geeft de aanvang en het einde van de wedstrijd aan.

2.

Rood mag beginnen te spelen.

3.

Voor de aanvang van de wedstrijd mag men niet ingooien.

4.

Bij onenigheid over de score of spelregels beslist de wedstrijdleiding.

5.

Spelers/speelsters kunnen te allen tijde een beroep doen bij de
wedstrijdleiding.

6.

Indien een team niet op tijd aanwezig is, wordt ten hoogste 5 minuten
gewacht, waarna het betreffende team de wedstrijd met 6-0 verliest.

7.

Een vervanger/ster is toegestaan, mits deze voor de aanvang van het
Toernooi bij de wedstrijdleiding is aangemeld.

8.

Bij gelijk aantal wedstrijdpunten:
A - saldo punten voor en tegen.
B - meeste punten voor.
C - onderling resultaat waar van toepassing.
D - brengt dit geen resultaat, dan beslist de wedstrijdleiding.

9.

Het is niet toegestaan om met de bowls mee te lopen.

10.

De Skips mogen, voordat ze hun laatste bowl spelen, de head bekijken.

11.

De mat mag worden verlegd.

12.

Bij aankomst sporthal, direct melden bij de wedstrijdleiding.

13.

Deelnamekosten € 10,00 p.p . (men wordt verzocht het verschuldigde
bedrag te verzamelen en door een vertegenwoordiger van uw
vereniging af te dragen aan de wedstrijdleiding.

14.

De prijzen voor de beste 3 teams worden betwist door alle teams,
Het beste team krijgt de wisselbeker en aan de spelers van dit team
wordt aan ieder een boeket bloemen uitgereikt.

Men kan blijven eten in het SPORTKANTINE van de Sporthal Zwaag.
Voor de prijs van 15,00 euro per persoon kunt u, na afloop van het toernooi
(18.00 uur), genieten van een heerlijk warm buffet .
Betaling bij aanmelding aan de wedstrijdleiding.
Indien u gebruik wilt maken van deze unieke gelegenheid, dient u zich van te
voren op te geven bij de wedstrijdleider Ben Gitzels, telefoon 0229-262185 of
een e-mailadres: ben-bets@quicknet.nl
ALTIJD PRIJS LOTERIJ !!
Enveloppen, inhoudende 5 loten, zijn gedurende de gehele dag
verkrijgbaar, VOOR SLECHTS 5 EURO PER ENVELOP.
Iedere envelop bevat één prijs.
De loterijcommissie heeft haar best gedaan om zoveel mogelijk prijzen te
verzamelen om deze verloting tot een succes te maken.
KOOP ZOVEEL MOGELIJK LOTEN
EN STEUN DAARMEE ONZE BZH.

BESTUUR EN LEDEN VAN BZH WENSEN U EEN FIJN en PLEZIERIG
TOERNOOI TOE.

