
 
Zomerleague 2019     

 
Vrij te kiezen speeldagen    

 

 
Om aan het eind van het bowlingseizoen van 2019 niet in een zwart gat te vallen, 
is er speciaal voor jullie de zomerleague 2019! Speel nu mee op individueel niveau. 
 
Tijdens deze league zijn er vele geldprijzen te winnen in maar liefst twee categorieën: 
 

Best Ball en Totale Pinval 
 
Grote prijzenpot, vele winnaars 
Per persoon legt u van te voren €25,- prijzengeld in, wat natuurlijk snel zorgt voor een 
enorme prijzenpot. Ook betaalt u per speelavond slechts €7,50 baanhuur. 
Kijk op de achterkant van dit blad voor de verdeling van de prijzen onder de vele winnaars. 
 
Speeldagen 
Speel minimaal 7 speelavonden van 4 games om mee te doen in het eindklassement. U kunt 
maar liefst 10 wedstrijden spelen en de slechtste 3 wegstrepen voor nog meer kans op 
prijzen. U kunt zelf uw speeldagen inplannen, zie daarvoor de achterkant van dit blad. 
 
Baankwaliteit 
Op de aangegeven speelmomenten zullen de banen geolied klaarliggen met het vaste 
huispatroon. 
 
Gelijke kansen 
Om voor iedereen gelijke kansen te creëren, krijgen vrouwen 25 pinfall extra per speldag. 
 
Slotavond 
Op de spectaculaire slotavond van 14 augustus wordt u allemaal verwacht voor de 
feestelijke afsluiting met prijsuitreiking. Natuurlijk zorgt Olround voor wat lekkere 
bitterballen. 
 
Aanmelden kan aan de receptie bij Olround. 
 
 
 
 
 
 
Kijk op www.olroundnijmegen.nl voor het volledige reglement van de zomerleague. 

 

http://www.olroundnijmegen.nl/


Speeldagen 

 
 

De slotavond is tevens een regulier wedstrijdmoment. Na de laatste gegooide wedstrijdbal, zal de 
disco aangaan, inclusief gouden pinnenspel, DJ en rad van fortuin. Voor de extra sfeer zullen wij 
trakteren op wat bitterballen. Ook voor deze avond geldt het reguliere speelgeld. 
 
Verdeling prijzenpot 
Let op! Onderstaande bedragen zijn op basis van 40 deelnemers. 
De percentages staan wel vast. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Per deelnemer kan slechts één prijs in ontvangst genomen worden. 
Indien een speler in twee categorieën heeft gewonnen, ontvangt hij/zij hiervan alleen het hoogste 
bedrag. Op deze manier zullen meer individuele spelers in de prijzen vallen! 
De poedelprijzen zullen op het einde verloot worden onder alle deelnemers die minimaal 7 volledige 
wedstrijden hebben gespeeld én nog geen andere prijs hebben ontvangen.  
Al het prijzengeld komt volledig ten goede aan de spelers. 

Aantal deelnemers 40

Prijsgeld p.p. 25,00€        60% 600,00€        

Totale prijzenpot 1.000,00€   40% 400,00€        

1e prijs 25% 150,00€        1e prijs 18% 72,00€          

2e prijs 20% 120,00€        2e prijs 14% 56,00€          

3e prijs 15% 90,00€          3e prijs 12% 48,00€          

4e prijs 10% 60,00€          4e prijs 11% 44,00€          

5e prijs 10% 60,00€          5e prijs 10% 40,00€          

'Poedelprijs' 5% 30,00€          6e prijs 9% 36,00€          

'Poedelprijs' 5% 30,00€          7e prijs 8% 32,00€          

'Poedelprijs' 5% 30,00€          8e prijs 7% 28,00€          

'Poedelprijs' 5% 30,00€          9e prijs 6% 24,00€          

Totaal 100% 600,00€        10e prijs 5% 20,00€          

Totaal 100% 400,00€        
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