
Welkom bij het Oudenrijn Bowls Open!

Dit is al weer de zevende editie van het Oudenrijn Bowls Open met een traditie van 
inmiddels één en twintig  jaar en met een uniek format. Deze lange ervaring zult u 
terugvinden in een fantastisch toernooi. 
Onze Team OBO is er ook dit jaar weer in geslaagd een prima toernooi  te organiseren 
waarin alle disciplines van bowls aan de orde komen.
Dit alles is mede mogelijk gemaakt door de financiële steun van de directie van 
Sportcentrum Oudenrijn.

Namens bestuur en leden van Bowls Club Oudenrijn heet ik alle deelnemers aan dit 
toernooi van harte welkom. 
Ik wens u allen spannende, prettige, succesvolle en vooral sportieve wedstrijden toe, 
kortom een plezierig toernooi.

Utrecht: augustus 2022
Wim van Esch
Voorzitter Bowls Club Oudenrijn

OUDENRIJN BOWLS OPEN 2022

27 augustus 2022



Teamindeling zaterdag 27 augustus 2022
A rood          ALMERE 1 B wit         BCO 1 C geel            ‘t GOOI

Jan Reinders
Dave Ottenhof
Saskia Schaft
Esther de Groot

Coby van der Wooning
Hans van der Wooning
Corry Kool
Bep Bauhaus

Jaap Verweij
Chris Verweij
Henk Kwant
Geerd Maeijer

D groen        Charlois E blauw     BCO 3 F oranje        OSS

Diny van der Zand
Jan van der Zand
Wim Perdok
Ronald Schothuis

Wim van Esch
Thea van Esch
Evert Ott
Piet van den Berg

Ria de Vaan
Jos de Vaan
Lia van der Laken
Wil van der Laken

G rood      ALMERE 2 H wit           BCO 2 K geel           EINDHOVEN

Cor Scheick
Paul van der Vliet
John Ros
Kees van Beusekom

Nonnie van Dongen
Elly van den Brink
Coby Versluijs
Harm Langejans

Frans Smulders
Ad Visser
Cees van Gerven
Frans Linssen

L groen        RENKUM M blauw      BCO 4 P oranje ‘t OVERSCHOTJE

Erik Boelens
Fea Boelens
Harry Hulzenbosch
Vera Roelofs

Hans van den Brink
Bas van Gelderen
Nel de Wit
Michel Weerdenburg

Corry van Ginkel
Anne Sampiemon
Wim Lubbers
Jan Lenselink



Wedstrijdschema

mat >> 1 2 3 4 5 6

10:00 uur
A – C
pair

D – E
pair

B – F
pair

A – C
pair

D – E
pair

B – F
pair

11:20 uur
G – K
pair

L - M
pair

H - P
pair

G – K
pair

L - M
pair

H - P
pair

12:40 uur
D – F

 single
A – B
single

C – E
single

D – F
triple

A – B
triple

C – E
triple

14:00 uur
L - P
single

G – H
single

K - M
single

L - P
triple

G – H
triple

K - M
triple

15:20 uur Opmaken van de tussenstand

A = rood B = wit C = geel D = groen E = blauw F = oranje
G = rood H = wit K = geel L = groen    M = blauw  P = oranje

schema van de afsluitende fours wedstrijden

mat >> 1 2 3 4 5 6

15:50 uur 9 - 10 5 - 6 1 - 2 3 - 4 7 - 8 11 - 12

Toernooi-, en wedstrijdreglement

De regels uit het Bowls spelregelboek 2015 van de N.I.O.B.B zijn van kracht, met de 
volgende wijzigingen / aanvullingen.

De respot regel wordt gehanteerd indien de jack tijdens het spelen buiten de zijkanten 
van de mat wordt verplaatst.

Er wordt niet ingespeeld. Het eerste end van elke wedstrijd is een “trial-end”, waarmee 
niet meer dan één shot kan worden gescoord. Als het “trial-end” in een dead end 
resulteert worden nul (0) shots genoteerd voor beide partijen.

Spelers (ook de skips) lopen niet mee met hun gespeelde bowls en het is hen evenmin 
toegestaan om de head te bekijken, behalve spelers in een single-wedstrijd, die wel de 
head mogen bekijken voordat zij hun laatste bowl in een end spelen. Bij de four 
wedstrijden dient de third bij de lead en second te blijven en tegelijkertijd met hen van 
kant te wisselen met de skip.



De wedstrijdduur is 70 minuten. In de categorie singles worden maximaal 16 ends 
gespeeld en kan de score niet hoger worden dan 21 shots. Het begin en het einde 
van de wedstrijden wordt aangegeven door een fluit- of belsignaal. Na het eindsignaal 
wordt het lopende end uitgespeeld. 

De deelnemers moeten uiterlijk een half uur voor aanvang van hun eerste wedstrijd in 
de sporthal aanwezig zijn. Voor ieder team is een enveloppe beschikbaar met een 
formulier voor opgave van de teamopstellingen in de verschillende disciplines en 
bowlsstickers (vier per persoon).

De teamopstelling dient uiterlijk 15 minuten voor aanvang van elke wedstrijd door de 
wedstrijdleiding ontvangen te zijn.

Ieder team bestaat uit vier personen en speelt drie keer, eerst in de samenstelling pair 
& pair, vervolgens in die van single & triple en tenslotte in de combinatie four.
De teams moeten uniform gekleed zijn, bij voorkeur witte broek of rok en een gekleurd 
(club)-shirt. Er zijn kleedlokalen beschikbaar als omkleedruimte. Het is niet toegestaan 
om de sporthal als zodanig te gebruiken.

Door toekenning van een kleurcode worden de teams van elkaar onderscheiden. De 
kleuren komen voor op de scoreformulieren, scoreborden en de bowlsstickers. De 
kleuren zijn ook vermeld in het programmaboekje. De spelers zijn verplicht de 
uitgereikte gekleurde bowlsstickers tijdens het toernooi te gebruiken.

Na de single-, pair- en triplewedstrijden wordt een tussenstand opgemaakt welke 
bepalend is voor de indeling in de afsluitende fours wedstrijden. De ranglijst van de 
teams wordt opgemaakt op basis van de volgende gegevens:
1. Wedstrijdpunten
2. Shotsaldo (shots vóór minus shots tegen).
3. Meeste shots vóór.
4. Totaal aantal gewonnen ends in de drie disciplines
5. De uitslag van het spelen van een extra end in de four wedstrijd.

Voor de drie beste teams worden prijzen beschikbaar gesteld.

Wij vertrouwen er op dat geschillen in onderling overleg worden opgelost. Zo nodig 
beslist de umpire, al dan niet na beraad met de wedstrijdleiding.

De toeschouwers wordt verzocht op de galerij plaats te nemen of op de tribunes in de 
zaal. Losse stoelen dienen tenminste 4 meter achter de matten te staan.

Team OBO gaat ervan uit dat de deelnemers aan het toernooi akkoord gaan met 
vermelding van naam en het plaatsen van foto’s op de website en sociale media. 
Mocht men gegronde bezwaren hebben tegen deze beslissing dan dient u dat 
vóór aanvang van de wedstrijden  kenbaar te maken bij de wedstrijdleiding. 

augustus 2022, Team OBO BC Oudenrijn



Adres- en contactinformatie

Het Oudenrijn Bowls Open 2022 vindt plaats in:
Sportcentrum Oudenrijn, Europaweg 48, 3451 HG Vleuten 
Tel: 030 66 64 686

Telefoonnummer  Wedstrijdleiding:  06 41 35 41 75

Sportcentrum Oudenrijn en Bowls Club Oudenrijn zijn niet 
verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van 
goederen en opgelopen letsel.

Email: info@sportcentrumoudenrijn.nl
www.sportcentrumoudenrijn.nl

http://www.sportcentrumoudenrijn.nl/

