
Beste leden, 
 
Met nog bijna 2 maanden te gaan tot de start van het nieuwe seizoen, op 16 september 2021, 
hebben wij toch nog leuk bowlingnieuws voor jullie.  Het is alsnog mogelijk om een zomerleague te 
organiseren! Hieronder vindt u alle nodige informatie. 
 
Wat: Mini zomerleague. 
 
Waar: Bowling Menken in Leiden. 
 
Kosten:  15 euro per persoon per speelochtend. Betaling graag contant en gepast op de 
speelochtend zelf betalen. Houdt er rekening mee dat wanneer u zich aanmeldt, u ook moet betalen 
wanneer u niet komt bowlen.  COVID-19 is natuurlijk een uitzondering, dan kunt u op het laatste 
moment nog afzeggen. Wij verzoeken iedereen uiteraard hier zorgvuldig mee om te gaan. 
 
Het format: U speelt in 1 uur 3 games op basis van 9-pin no-tab. Na de 3 games is er een 
prijsuitreiking. 
De prijsuitreiking zal altijd uit een top 3 bestaan; 
De prijs van nr. 1 bestaat uit 25 euro. 
De prijs van nr. 2 bestaat uit 20 euro. 
De prijs van nr. 3 bestaat uit 15 euro. 
 
Tijdstip: De zomerleague zal op de zondagochtend worden gespeeld. Zeker nu met oplopende 
besmettingen denken wij er goed aan te doen een rustig tijdstip te kiezen. 
De speeldagen zijn als volgt: 
Speeldag 1: zondag 25 juli 11:00 uur 
Speeldag 2: Zondag 1 augustus 11:00 uur 
Speeldag 3: Zondag 8 augustus 11:00 uur 
 
Aanmelding: Om deel te nemen aan de zomerleague kunt u zich aanmelden door voor maandag 19 
juli een e-mail te sturen naar voorzitter@bvalphen.nl. Bij 8 of meer aanmeldingen gaat de 
zomerleague door. Dit zal via de website gecommuniceerd worden. 
 
Afmeldingen: Bent u verkouden of heeft u andere redenen om te denken dat u mogelijk besmet bent 
met COVID-19, dan kunt u zich ten allen tijden kosteloos afmelden. De BVA zal dan de rekening aan 
het bowlinghuis voldoen.  
 
Wij hopen jullie allemaal zondag de 25e weer te zien. 
 
Sportieve groet, 
 
Ramon van der Horst 
Voorzitter  


