
 
STEDENONTMOETING 2016/2017 

Wil jij meedoen, geef je op en maak kans! 
 
 
Dit jaar worden er twee soorten Stedenontmoeting gespeeld de originele versie met een team 
van 5 heren en 5 dames en een Pilot versie waarbij een team uit 5 personen dient te bestaan 
waarbij er minimaal 2 heren en 2 dames in een team dienen te zitten. 
 
 
Stedenontmoeting (Orginele versie / Vijfmans) 
 
De stedenontmoeting is een jaarlijks terugkomend kampioenschap tussen verenigingen, 
georganiseerd door de NBF. Een uniek concept waarbij een vrouwen- en een mannenteam van 
één vereniging deelneemt aan het kampioenschap. De scores van de vijf spelende vrouwen en 
heren wordt bij elkaar opgeteld.  
 
De voorrondes zijn verdeeld in regio. De winnaars van elke regio spelen in een halve finale tegen 
elkaar om te bepalen wie er uiteindelijk naar de finale gaan. 
 
Wanneer en welke spelers? 
De voorronden worden gespeeld op 21/21 januari 2017 in Bowling Westerpark Zoetermeer. 
De finale valt dit jaar in het weekend van 11/12 maart 2017. 
 
Dit jaar maakt ieder lid van de vereniging kans om mee te doen met dit geweldige evenement. 
Als bestuur hebben wij een aantal selectiecriteria opgesteld. 
 

• Leden dienen huisleague te spelen op de maandag/dinsdag of woensdag 
• Leden dienen zichzelf voor  31 december 2016 op te geven bij Dave Wouters persoonlijk/ 

via de website of via de mail op wedstrijdzaken@bvwesterpark.nl 
 
 Nadat de aanmeldingen binnen zijn gekomen zal het bestuur een vrouwen en een mannenteam 
samenstellen waarmee wij dit jaar de strijd willen aangaan met de andere verenigingen. 
 



 

 
 
 
 
Stedenontmoeting (Pilot Versie / Vijfmans) 
 
Deze versie is een nieuw concept sinds dit seizoen. Hierbij kunnen we als vereniging meerdere 
teams inschrijven. Een team dient te bestaan uit minimaal 5 spelers en maximaal 8 spelers. 
Tijdens de games dienen er minimaal 2 heren en 2 dames te spelen. 
 
Het format is tijdens de voorronde 3 “normale games” en 4 Baker-Format games. 
 
 Uileg “Baker Format”: De Baker team speelwijze is een speelwijze waarbij iedere speler van 
een team achtereenvolgens een volledig frame speelt totdat een volledige game is gespeeld. De 
speler van het tiende frame neemt ook de eventuele extra worpen voor zijn rekening. De 
speelvolgorde dient voor aanvang van een game vastgesteld te worden. 
 
De voorrondes zijn verdeeld in regio. De winnaars van elke regio spelen in een halve finale tegen 
elkaar om te bepalen wie er uiteindelijk naar de finale gaan. 
 
Wanneer en welke spelers? 
De voorronden worden gespeeld op 11/12 februari 2017, locatie onbekend. 
De finale valt dit jaar in het weekend van zaterdag 18 maart 2017. 
 
Dit jaar maakt ieder lid van de vereniging kans om mee te doen met dit geweldige evenement. 
Als bestuur hebben wij een aantal selectiecriteria opgesteld. 
 

• Leden dienen huisleague te spelen op de maandag/dinsdag of woensdag 
• Leden dienen zichzelf voor  31 december 2016 op te geven bij Dave Wouters persoonlijk/ 

via de website of via de mail op wedstrijdzaken@bvwesterpark.nl 
 
 Nadat de aanmeldingen binnen zijn gekomen zal het bestuur een vrouwen en een mannenteam 
samenstellen waarmee wij dit jaar de strijd willen aangaan met de andere verenigingen. 
 
Mocht je meer informatie willen hebben, dan kunnen jullie terecht bij Dave Wouters. Hij zal de 
organisatie van de teams en het event op zich nemen. 
 
Twijfel niet en meldt je aan voor dit leuke evenement. 


