Bowls voor Bedrijven!
Wij kunnen voor uw personeel een clinic
organiseren!

Almere Bowls Club

BOWLS

Opgericht 4 maart 1993

Neem contact op met 036-5311836

Bedrijfssponsoring!
Wilt u de Almere Bowls Club Bowls
sponsoren?
Neem contact op met 036-5311836.

Waar?
Scholen!
Voor scholen met leerlingen vanaf 12 jaar
is het mogelijk kennis te maken met de
bowlssport!
Neem contact op met 036-8483990

Groepen!
Voor groepen personen is het mogelijk
kennis te maken met de bowlssport.

Eerste en enige indoor
bowlshal op het Europese vaste land!

Sportcomplex
“de Toekomstgroep”
(ingang achterzijde)

Kom langs en speel een balletje mee!

Bongerdstraat 6
De Almere Bowls Club is lid van de
Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls
Bond.
Website: www.niobb.nl

1326 AB Almere

Neem contact op met 036-8483990

Bowls wordt u aangeboden
door:

Almere Bowls Club

Niobb

www.almerebowlsclub.nl

Lidmaatschap.
Het lidmaatschap bedraagt € 12,00 per
maand. Het Bondsgeld bedraagt per
jaar € 10,00. Eenmalige Inschrijfgeld is
€ 7,50. Met dit lidmaatschap kunt u 1,5
uur per week spelen.

Wat is Bowls?
(niet te verwarren met Bowling!)

Bowls is van oorsprong een Engelse
sport dat in Nederland steeds
populairder wordt Het werd al in de
13e eeuw geregistreerd als spel van
bekwaamheid. Misschien kent u
bowls van de TV of heeft u het gezien
tijdens uw vakantie. De sport leent
zich er voor om buiten en binnen
gespeeld te worden. Als enige op het
vaste land van Europa heeft Almere
een 4 rinks Indoor bowlsbaan.
De bowls zijn ongeveer 1500 gram,
en zijn in verschillende merken,
gewichten en kleuren te verkrijgen.
De bowls zijn excentrisch geslepen
waardoor
ze
willen
omvallen.
Daardoor maken ze hun typische
bocht (curve). De bedoeling van het
spel is om de bowl zo dicht mogelijk
bij het witte balletje (jack) te plaatsen.
Voor elke bowl van uw team die het
dichtste bij de jack ligt krijgt men één
punt. Het spel kan alléén worden
gespeeld, maar ook in teams van 2, 3,
4 personen.
In Nederland wordt op speciale
matten gespeeld die worden uitgerold
in een sporthal. In Almere ligt een
vaste green in een speciale bowlshal.

Vaste speeltijden:

Uw lidmaatschap biedt u ook de
mogelijkheid om deel te nemen aan de
interne
en
regionale
competitie,
toernooien en wedstrijden door heel
Nederland.

Maandag;
10.30 – 12.00 (tevens inloop)
12.30 – 14.00 uur(tevens inloop)

Al het spelmateriaal is op de club
aanwezig. U kunt alle benodigde
bowlsmaterialen via de vereniging
kopen.

Dinsdagmiddag;
14.00 – 15.30 uur
Dinsdagavond;
19.00 - 20.30
Donderdagmiddag;
14.00 – 15.30 uur
Inloop:
Maandag;
10.30 - 12.00 (tevens vaste speeltijd)
12.30 – 14.00 uur

Kom gratis kennismaken in de bowlshal
van Almere. Rol een balletje mee en na
twee keer beslist u of u lid wilt worden.
Wij verwelkomen u graag en de koffie
staat klaar!

Knip deze bon uit!
Met deze bon heeft u recht op 1
maand gratis lidmaatschap.
U bent van harte welkom
Bel voor meer info;

036-5311836
Nog meer vragen?
Neem contact op met 036-5311836
E-mail: info@almerebowlsclub.nl

