
      ABC-PASIFO SHORTMAT TOERNOOI 

       Zaterdag 24 september 2022 
                 Sporthal Almere haven 

        Parkwerf 138, 1354 EB  Almere-haven. 
 

AAN:  De Fab-Four, The Umpires, The Smiley’s, The Grandpas, De Dwarsliggers, The Evergreens.   
 

Het bestuur van ABC is verheugd dat het gelukt is om zes teams te ontvangen op ons shortmat toernooi met een 

uniek format. Uniek omdat alle deelnemers alle drie disciplines spelen, namelijk singles, pairs en fours. 

Zoals eerder al gecommuniceerd kan met dit systeem alleen worden gespeeld met een even aantal teams. Daarom 

zijn we blij met de aanmelding van zes teams. 

Omdat dit geheel nieuw is zullen we na het toernooi evalueren of het naar ieders zin was of dat er nog wat aangepast 

moet worden in format, speeltijden, of aantal wedstrijden. Jullie mening is daarbij van belang. 

Het team met de meeste totaalpunten wint het toernooi. Er zijn prijzen voor de vier spelers van het beste team. En 

de speler/speelster met de meeste individuele punten, ontvangt een “overall-winnaar” trofee. 

Het wedstrijdschema is van tevoren vastgesteld. Daarna zijn de teams A t/m F geloot. De indeling is dan ook conform 

de loting. 

De singles worden in twee tijdsgroepen gespeeld. Spelers die in een tijdsgroep van de singles niet spelen dienen in 

onderling overleg te markeren. (Per single sessie zijn er 6 van de 12 vrije spelers nodig). 

De wedstrijdduur en de te behalen punten per discipline staan vermeld onder het wedstrijdschema. 

We proberen met ons toernooi niet alleen meer bowlsspelers aan shortmat te krijgen, maar ook meer bekendheid te 

geven zodat meer Nederlanders bowls of shortmat gaan spelen.  

We hopen dan ook dat iedereen er veel plezier aan beleeft en er samen met ons een leuk toernooi van maakt en dit 

ook uitstralen. 

Wedstrijdregels. 
Het Shortmat wedstrijdreglement van de NIOBB is van toepassing, mits anders vermeld.  

Matten 
Er wordt gespeeld op 4 originele matten en twee eigen gemaakte matten die op een bowlsmat worden neergelegd. 
 
Aantal bowls:    
Pairs: 3 bowls  - Singles: 4 bowls -  Fours: 2 bowls 
 
Tijdsduur: 
10 ends of maximaal 60 minuten. Na het fluitsignaal wordt het end uitgespeeld. 
 
Trial End: 
Vóór aanvang van de wedstrijd is er vanaf het beginpunt één trial end zonder punten naar de overkant alwaar de 
wedstrijd begint. De start en het eind van de wedstrijden wordt met een fluitsignaal aangegeven.  
 
Wedstrijdleiding 
Esther de Groot.  Email: ws@almerebowlsclub.nl -  telefoon 0615404385 
Jan Reinders. Email: voorzitter@almerebowlsclub.nl – telefoon 0620171119 
 
We kijken er naar uit om jullie te ontvangen op 24 september. 
 
Graag de deelnamekosten per team  ad. € 50,00 overmaken op rekening NL68 INGB 0003 0671 00 t.n.v. Almere 
Bowls Club. 
 
 
Namens het bestuur van de Almere Bowls Club. 
Jan Reinders 
 
Bijlage: Teamindeling en wedstrijdschema 
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