Lidmaatschap Bowlingvereniging Dekker Zoetermeer
De Bowlingverening Dekker Zoetermeer (BDZ) is aangesloten bij de Nederlandse Bowling Federatie (NBF). Dat houdt in dat alle leden
van de BDZ ook automatisch lid zijn van de NBF. Wilt u kunnen deelnemen aan de onder auspiciën van de NBF georganiseerde
toernooien of landelijke-en regionale leagues, dan zult u bijvoorbeeld als senior moeten kiezen voor een sportpas plus. Als u uitsluitend
wilt deelnemen aan de door BDZ georganiseerde evenementen, dan volstaat een sportpas.
Als lid van BDZ bent u ook gratis lid van de Last Minute Club van Dekker Sport. De LM Club geeft korting op de baanhuur voor bowlen,
squash en tennis, alsmede toegang tot het snookercentrum buiten de reguliere openingstijden. Uw medespelers hoeven geen lid te zijn.
De korting geldt voor maximaal één speelperiode van uw sport per dag. U kunt reserveren voor een baan vanaf 15.30 uur de dag
voorafgaande aan de huur. Dit Last Minute tarief biedt de mogelijkheid op maandag t/m donderdag tot 19.00 uur en zondagavond te
trainen voor € 9.00 ook met niet-leden.
De BDZ biedt de nieuwe jeugdleden in samenwerking met Dekker Zoetermeer de mogelijkheid om tegen gereduceerd tarief een aantal
keren onder deskundige begeleiding de bowlingsport onder de knie te krijgen.

Bowlingleagues
De BDZ speelt haar leagues met teams van 3 personen.
De opbouw van de teams is vrij, dat wil zeggen dat de teams volledig uit dames kunnen bestaan, volledig uit heren, dan wel gemengd. U
hoeft geen ervaren bowler te zijn. De leagues worden gespeeld in de zogenoemde handicapvariant. Iedere speler krijgt een handicap
oftewel “bonuspunten”, afhankelijk van haar of zijn speelsterkte. Zo maken ook de minder ervaren speelsters of spelers een kans.
De bedrijvenleague met teams van 4 personen is een initiatief van Dekker Sport. Derhalve hoeven de deelnemers geen lid te zijn van
BDZ en/of de NBF. De BDZ heeft echter wel de organisatie van deze leagues op zich genomen. Om deel te kunnen nemen aan de
activiteiten van BDZ en ook te profiteren van de Last Minute kortingen, raden wij wel aan om lid te worden van de BDZ.
Alle uitslagen & standen worden wekelijks bijgewerkt en zijn te lezen op www.dekkersport.nl
Speeldag

Games

Personen

± Speelduur Aanvang

Kosten team

Idem

p. week

p. persoon

p.team
Maandag

4

3

2 uur

19.30 uur

€ 36,00

€ 12,00

Dinsdag

3

3

1,5 uur

20.00 uur

€ 27,00

€ 9,00

Woensdag

3

3

1,5 uur

19.30 uur

€ 27,00

€ 9,00

Donderdag

3

4

2 uur

19.30 uur

€ 36,00

€ 9,00 Bedrijvenleague

Aanmeldingsformulier BDZ lid en BDZ Leagues
Bedrijf

Debnr

Initialen/Naam

M/V

Roepnaam

Geboren

Adres

Telefoon

Postcode/Plaats

Mobiel

q

Man
-

q

Vrouw

-

Email
Kruis het gewenste BDZ lidmaatschap aan, indien van toepassing.
65+

Senior 22+

18 t/m 21

Jeugd

q

Sportpas ¹

€ 32,70

€ 37,75

€ 32,70

€ 27,65

q

Sportpas plus ¹

€ 43,30

€ 50,35

€ 43,30

€ 34,75

q

Dubbel Lidmaatschap ¹ ²

€ 21,10

€ 21,10

€ 21,10

€ 21,10

¹ Bij een nieuw lidmaatschap € 3,00 éénmalige kosten
² Dubbel lidmaatschap, indien u ook van een andere vereniging lid bent
Het lidmaatschap wordt door de vereniging gefactureerd en kan niet bij de receptie worden voldaan.
Kruis de gewenste league aan.
q Schrijft in voor
q

Wil meer informatie

q

Maandagleague

q

Zoekt team

q

Compleet team

q

Dinsdagleague

q

Zoekt team

q

Compleet team

q

Jeugdleague

q

Zoekt team

q

Compleet team

q

Woensdagleague

q

Zoekt team

q

Compleet team

q

Bedrijvenleague

q

Zoekt team

q

Compleet team

¹ Alleen indien bekend

Belangrijk !
Naar aanleiding van dit inschrijfformulier
neemt het bestuur van BDZ contact met u
op over de plaatsingsmogelijkheden.
Vragen:
Wilma v. Praag
Jan Takens

079-3620625
079-3460344

Deze leagues worden in tegenstelling tot de andere competities, door Dekker Sport zelf georganiseerd. Een lidmaatschap
van de BDZ of de NBF is dus niet noodzakelijk. Er wordt gespeeld met een handicapsysteem. Dat wil zeggen, dat iedere
speler een bonus krijgt bij de score die wordt gegooid. De hoogte van de bonus is gebaseerd op het gemiddelde dat een
speler tot dan toe heeft gegooid. Hoe lager het gemiddelde is, hoe hoger de bonus, waardoor minder geoefende bowlers
ook kansen krijgen om te winnen. Op de eerste speeldag wordt deze handicap achteraf bepaald.
Voor de ervaren bowlers: wij hanteren een handicap van 80% van 200 met een maximum van 64 (nieuwe bowlers kunnen
bij de meer ervaren bowlers navragen wat deze formule betekent).
U speelt individueel 4 games, maar met twee of drie spelers op een baan en u speelt alleen wanneer het u uitkomt.
Het inschrijfgeld dient per keer vooraf bij de receptie te worden voldaan, u krijgt dan een scoreformulier waarmee u zich
kunt melden bij de bowlingbar. Op de achterkant van dit scoreformulier staan de uitgebreide spelregels.
Op de website www.dekkersport.nl kunt u zich inschrijven voor deze competities. U ontvangt dan tijdig een uitnodiging van
ons. Uiteraard kunt u ook onderstaand inschrijfformulier opsturen of inleveren bij één van onze recepties
Wenst u meer informatie mail dan naar sport@dekkerzoetermeer.nl.
ZOMERLEAGUE 2014
De zomerleague loopt dit jaar van 9 juni t/m 28 augustus, op de maandag, dinsdag, woensdag- en donderdagavond vanaf
20.00 uur. Er zijn dus totaal 48 speelavonden, waarvan u er aan minimaal 10 moet deelnemen om voor de prijzen in
aanmerking te komen. Uw vakantie hoeft dus geen belemmering te vormen, want u speelt dan in andere weken meerdere
keren op speelavonden naar eigen keuze, zodat u toch aan de 10 avonden komt. U mag ook meer dan 10 speelavonden
meedoen, alle scores tellen mee voor de eindrangschikking.Vakanties vormen geen belemmering, omdat u zelf kunt
bepalen wanneer u komt, ook hoeft u zich niet telefonisch af te melden.
Kosten: € 9,50 per persoon per avond, u speelt daarvoor 4 games. Het deelnemen aan de zomercompetitie bij Dekker
Zoetermeer is voor één ieder aantrekkelijk. U hoeft namelijk geen lid van de Bowlingvereniging Dekker Zoetermeer of de
NBF te zijn. Op de avond tijdens het indelen van de spelers op de banen kunt u aangeven met welke andere speler(s) u op
de baan wilt worden ingedeeld, hier zal zoveel mogelijk rekening mee worden gehouden.
Elke avond is er een verrassingsprijsje te winnen en aan het einde van het seizoen zijn er prijzen voor de nummers 1,2 en
3. Ook de hoogste game en de hoogste serie worden niet vergeten, dit geldt zowel bij dames als bij de heren.
35+ MIDDAGLEAGUE 2014/2015 met gratis Last Minute Club lidmaatschap
Dekker Sport start 2 september 2014 weer met deze middagleague, maar later instappen is ook mogelijk. Het concept richt
zich op zowel dames als heren, die over de mogelijkheid beschikken om overdag actief bezig te kunnen zijn. Ontspanning
is namelijk niet meer weg te denken uit deze maatschappij en waar het fysiek niet mogelijk is om daadwerkelijk intensief te
sporten, biedt Dekker Sport u een mogelijkheid met bowlen. Denkt u ook “het is eigenlijk wel gezellig om in contact te
komen met andere mensen“ en houdt u van gezelligheid, dan is dit een mooie gelegenheid.
Er zal worden gebowld op zowel de dinsdag als de donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Deze competitie zal starten
op dinsdag 2 september 2014 en eindigen op 21 mei 2015. Iedereen die deelneemt aan deze vrijblijvende competitie valt
hoe dan ook in de prijzen, u krijgt nml. een GRATIS lidmaatschap van de “Dekker Last Minute Club”. Dit lidmaatschap geeft
recht op hoge kortingen bij huur van: tennis, squash, bowling en biljarts !!!
Dekker Sport stelt ook leuke prijzen aan het einde van de competitie beschikbaar voor de nummers 1, 2 en 3.
De kosten voor deelname zijn € 7,75 per persoon per middag.
Het eerste kopje koffie /thee is van het huis.
Aanmeldingsformulier zomer- en/of 35+ middagleague
Debnr ¹
Initialen/Naam

M/V

Roepnaam

Geboren

Adres

Telefoon

Postcode/Plaats

Mobiel

Email
Schrijft in voor
q

Zomerleague op maandag, dinsdag, woendag-en donderdagavond

q

35 + middagleague

Handtekening

¹ Alleen indien bekend

Tarieflijst versie 1 augustus 2014. Met deze versie vervallen alle oudere tarievenlijsten
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