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Met dit document presenteert het bestuur van de bowlingvereniging Heerhugowaard de 
huishoudelijke- en sportregelementen, zoals deze zijn goedgekeurd en aangenomen tijdens de 
algemene ledenvergaderingen (hierna genoemd ALV). 
 
De bowling vereniging beroept zich ten aller tijden op het sportregelement en 
evenementenregelement van de NBF, te vinden op hun website.  
 
 
De hierna volgende regelementen zijn van toepassing op alle leagues, de 
verenigingskampioenschappen en eventuele overige toernooien.  
 
Alle specifieke afspraken voor onze vereniging zijn ooit in een ALV (Algemene leden vergadering) 
vastgelegd. Het bestuur voert uit wat op de ALV is besloten. Indien een lid een verandering wenst 
kan dit ingediend worden als ingezonden stuk voorafgaand aan de ALV. Na accordering van het 
ingezonden stuk in de ALV zal het bestuur dat overnemen. Ook wanneer een lid/commissie van 
mening is tussendoor afspraken te kunnen/willen wijzigen zal dit eerst ter goedkeuring aan de ALV 
moeten worden voorgelegd. Indien nodig zal hiervoor een extra ALV georganiseerd worden.  
 
 
Alle leden hebben recht op inzage in dit document.  
 
Vragen en/of opmerkingen kunnen per mail gesteld worden aan het bestuur.  
 
Bowling vereniging Heerhugowaard 
Postadres:  
Amatist 45 
1703 AR Heerhugowaard 
 
Bezoekadres: 
Coolplein 2 
1703 XC Heerhugowaard 
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Huishoudelijk regelement 

1. Algemeen 
 
1.1 Het huishoudelijk regelement is gebaseerd op de statuten van de bowlingverenging (hierna 

BV) en interpreteert deze waar nodig.  
1.2 Het huishoudelijk regelement is tevens gebaseerd op de statuten en regelementen van de 

Nederlands Bowling Federatie (hierna NBF) en interpreteert deze waar nodig.  
1.3 Personen die wensen toe te treden tot de vereniging dienen dit kenbaar te maken door het 

inschrijfformulier ingevuld in te leveren. Nieuwe leden zijn pas voor de vereniging 
ingeschreven wanneer zij bij de NBF zijn ingeschreven. 

1.4 Het bestuur kan toelating als lid weigeren indien:  
a. niet voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden als omschreven in de statuten en 

huisregelement van de vereniging. 
b. naar haar oordeel de betrokkene in strijd heeft gehandeld met de belangen van de 

bowlingsport/-vereniging. 
1.5 Een persoon of personen die geweigerd is/zijn door het bestuur heeft recht op beroep op de 

eerst volgende ALV volgend op de weigering. Het bestuur is verplicht deze aangelegenheid op 
de agenda van de ALV te plaatsen mits het beroep tenminste 1 maand voor de ALV is 
ingediend.  

1.6 De in 1.5 genoemde persoon/personen heeft/hebben toegang tot de ALV voor zover diens 
belangen daar worden behandeld. 

1.7 Het bestuur kan een lid van de vereniging schorsen op de volgende gronden: 
a. overtreden van de regels binnen de vereniging en/of de NBF. 
b. het schaden van de belangen van de bowlingsport. 
c. wanbetaling. 

1.8 De termijn van schorsen wordt bepaald door het bestuur voor zover het een zaak van de 
vereniging betreft. Betreft de zaak het overtreden van de regelementen van de NBF, dan 
bepaalt het bestuur van de NBF de schorsingstermijn. 

1.9 Het geschorste lid heeft recht van beroep en appel volgens de regels in het regelement van de 
NBF.  

1.10 Het geschorste lid kan niet deelnemen aan sportevenementen door de vereniging 
georganiseerd, waaronder de verenigingsleagues. 

1.11 Een lid kan zowel direct als volgend op een schorsing worden geroyeerd, op gronden als 
omschreven in 1.7 van het huisregelement van de vereniging. 

1.12 Het royement dient door het bestuur te worden voorgedragen aan de ALV, die uitspraak doet.  
1.13 Elk voornemen tot een voordracht tot royement dient door het bestuur te worden 

gepubliceerd.  
1.14 Een voordracht van royement heeft gelijke werking als is bepaald voor schorsing (zie 1.10 van 

het huisregelement) en verder gelden de NBF regelementen. 

2. Verkiezingen/samenstelling bestuur 
2. Verkiezingen/samenstelling bestuur 
2.1 Verkiezing van bestuurs- en kommissieleden geschieden bij kandidaatstelling, gevolgd door 

een stemming of herstemming. Kandidaatstelling kan geschieden door het bestuur of de 
leden, met inachtneming van de artikelen 2.2 en 2.3 van het huisreglement van de vereniging. 

2.2 Op de correspondentie omtrent de ALV dienen de namen van de te verkiezen/herkiezen 
personen voor te komen.  
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2.3 Tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de ALV kunnen nog kandidaten worden aangemeld. Deze 
schriftelijke kandidaatstelling dient de naam en akkoordverklaring van de kandidaat te 
bevatten en teven de namen, duidelijk leesbaar, en handtekeningen van tenminste drie 
stemgerechtigde leden. 

2.4 In geval van meerdere kandidaten voor een bepaalde functie, wordt die kandidaat gekozen die 
de meerderheid van de stemmen haalt. Bij gelijk aantal stemmen volgt 1 herstemming; staken 
de stemmen dan nog, dan beslist het bestuur tijdens de vergadering. Het bestuur meldt deze 
beslissing dan direct in de ALV.  

2.5 Aftreding van het bestuur geschied volgens onderstaand rooster: 
a. bij 5 bestuursleden: 
1e jaar voorzitter + 1 overig bestuurslid 
2e jaar secretaris + 1 overig bestuurslid 
3e jaar penningmeester + 1 overig bestuurslid. 
b. bij 7 bestuursleden:  
1e jaar voorzitter + 1 overig bestuurslid 
2e jaar secretaris + 1 overig bestuurslid 
3e jaar penningmeester + 1 overig bestuurslid. 
c. bij 9 bestuursleden: 
1e jaar voorzitter + 1 overig bestuurslid 
2e jaar secretaris + 1 overig bestuurslid 
3e jaar penningmeester + 1 overig bestuurslid. 

2.6 Leden van een werkcommissie worden ook gekozen voor een tijdvak van 3 jaar ongeacht de 
functie. Aftreden regelt het bestuur, met meldingsplicht aan de ALV. Hierbij wordt opgemerkt 
dat in de geschillencommissie niet meerdere leden van 1 team zitting kunnen hebben. In 
principe mogen leden van het bestuur en leden van werkcommissies maar 1 functie 
tegelijkertijd uitoefenen.  

2.7 Als uitzondering op artikel 2.6 dienen de twee leden van de kascontrolecommissie door de ALV 
te worden gekozen voor een periode van 2 jaar. Het 1e jaar 1 lid voor de tijd van 1 jaar, zodat 
elk jaar 1 lid dient te worden gekozen.  

2.8 De in artikel 2.5 en 2.6 bedoelde personen zijn herkiesbaar, die in 2.7 zijn niet herkiesbaar. 
2.9 Bestuursleden, die tussentijds wensen af te treden, dienen daarvan schriftelijk kennis te geven 

aan het bestuur.  
2.10 Omwille van het functioneren dient in tussentijdse, vrijgekomen vacatures onmiddellijk, doch 

uiterlijk binnen 1 maand door het bestuur te worden voorzien. De nieuwe bestuursfunctionaris 
wordt door het bestuur ad-interim benoemd tot de eerstvolgende ALV. Slaagt het bestuur er 
niet in binnen 1 maand een vervanger te vinden, dan kunnen tijdelijk meerdere taken door 1 
bestuurslid gedaan worden. Deze periode moet zo kort mogelijk zijn. Het bestuur dient zo snel 
mogelijk, nadat gebleken is dat de opengevallen bestuursplaats niet is op te vullen een extra 
ALV bijeen te roepen. In de deze extra ALV dient dan de opengevallen plaats opgevuld te 
worden.  

2.11 In alle voorkomende gevallen blijft hoofdstuk 5 van de statuten van de vereniging 
onverminderd van kracht.  

2.12 In elke ALV kan bij volmacht worden gestemd, de gemachtigde treedt dan op als 
vertegenwoordiger van de stemgerechtigde. 

2.13 De schriftelijke volmachten moeten voor aanvang van de ALV bij het bestuur worden 
afgegeven. Nadien worden geen volmachten meer geaccepteerd. Per persoon zijn maximaal 5 
volmachten toegestaan.  

2.14 De volmacht strekt tot alle stemmingen in de ALV.  
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3. Sportgebeuren 
3. Sportgebeuren 
3.1 De wedstrijdleider geeft leiding aan het wedstrijscommissariaat en regelt het juist verlopen 

van wedstrijden, competities, toernooien e.d. Hij wordt daarbij geassisteerd door een 
leagueleider voor elke league. Tevens is de wedstrijdleider verantwoordelijk voor de 
administratie van de sportresultaten.  

3.2 Voor elk sportevenement, gehouden door de vereniging, verenigingsleagues daaronder 
begrepen, worden sport- en wedstrijdregels opgesteld door of onder goedkeuring van het 
bestuur. Deze regels mogen niet in strijd zijn met de sport- en wedstrijdregels, geformuleerd 
en/of geaccepteerd door de NBF. 

3.3 Alle sportevenementen binnen de vereniging behoeven de goedkeuring van het bestuur. Het 
bestuur kan aan de goedkeuring voorwaarden verbinden uitsluitend in het belang van de 
bowlingsport. 

3.4 Open kampioenschappen kunnen slechts openstaan voor ieder, indien de NBF dit goedkeurt. 
3.5 Voor elk sportevenement, georganiseerd door de vereniging draagt het bestuur de 

verantwoordelijkheid, voor zover deze niet bij de NBF ligt. 
3.6 Het bestuur draagt zorg voor zover nodig, dat elk evenement een wedstrijdsecretariaat en een 

wedstrijdleider heeft. 
3.7 Het sportseizoen van de vereniging loopt van september tot en met mei van het daarop 

volgende jaar. Waar in dit en de volgende artikelen wordt gesproken van teams, wordt 
hieronder verstaan: 
a. teams van 5 personen, eventueel met 5 reserves. 
b. teams van 3 personen, eventueel met 3 reserves. 
c. teams van 2 personen, eventueel met 2 reserves. 

4. Algemene leden vergadering 
4. Algemene leden vergadering 
4.1 Het bestuur is over zijn gehele beleid en beheer verantwoording schuldig aan de ALV. 
4.2 De notulen van de ALV dienen door de eerstvolgende ledenvergadering te worden 

goedgekeurd. 
4.3 De ALV heeft het recht uit eigen beweging wijzigingen aan te brengen in de statuten en het 

huisregelement of anderszins voorstellen te doen. Voor wat betreft het aanbrengen van 
wijzigingen in de statuten is artikel 8.1 van de statuten van toepassing. 

4.4 Elk stemgerechtigd lid heeft het recht, staande de vergadering vragen te stellen. Het bestuur 
dient deze te beantwoorden.  

4.5 Elk lid heeft het recht, ook buiten de vergadering, schriftelijk vragen te stellen aan het bestuur, 
welke binnen 4 weken na binnenkomst door het bestuur schriftelijk beantwoord dienen te zijn. 

4.6 De ALV heeft het recht van onderzoek. Zij kan daartoe een commissie uit haar midden 
benoemen. Alle leden van de vereniging zijn gehouden, na uitnodiging hiertoe, zitting van deze 
commissie bij te wonen en de vragen, gesteld door de commissie, mondeling of schriftelijk 
naar waarheid te beantwoorden.  

4.7 Moties van orde kunnen staande de ALV worden gesteld, doch dienen schriftelijk te worden 
ingediend bij het secretariaat. 

4.8 Stembiljetten zijn ongeldig wanneer daar toevoegingen op zijn aangebracht, welke niet ter 
zake doen, of welke zo onduidelijk zijn dat de bedoeling van de stemgerechtigde niet te 
achterhalen is.  

4.9 Leden zijn verplicht tot betaling van de verenigings- en NBF contributie voor het begin van elk 
verenigingsjaar, dat loopt van 1 september tot en met 31 augustus daaropvolgend. De 
eenmalige contributie die voor het begin van het nieuwe speelseizoen geïnd moet worden, is 
bestemd voor NBF contributie en Verenigingscontributie. 
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5. Financiën 
5. Financiën 
5.1 De jaarlijkse verenigingscontributie wordt vastgesteld door het bestuur en vereist goedkeuring 

van de ALV. 
5.2 Ereleden en leden van verdienste zijn niet verplicht tot betaling van de verenigingscontributie 

(zij betalen wel NBF pasgeld en de baanhuur).  
5.3 Alle aan de vereniging verschuldigde bedragen moeten 1 maand voor zij verschuldigd zijn, bij 

de penningmeester zijn ontvangen.  
5.4 Als opzegtermijn geldt 1 volle maand voor aanvang van het nieuwe seizoen. Als opzegdatum 

geldt de datum dat de opzegging bij het secretariaat ontvangen is. Men blijft gedurende het 
gehele bowlingseizoen van 1 september tot 1 juni daaropvolgend verantwoordelijk voor de 
betaling van de contributie.  

5.5 De controle van het financiële beleid geschied door een twee leden tellende kascommissie, 
benoemd door de ALV. Tenminste 1 maal per jaar brengt zij schriftelijk verslag uit aan de ALV.  

5.6 Het bestuur blijft waakzaam ten aanzien van het verkrijgen van subsidie van het rijk, de 
gemeente of ander openbare instellingen. 

5.7 Indien aan de in artikel 5.6 bedoelde subsidie voorwaarden voor de bestemming wordt 
verbonden, dient dit tot uiting te komen in de voorstellen van de begroting.  

5.8 In geval van ziekte of andere dringende redenen kan in overleg met het bestuur eventueel 
gekeken worden naar een nieuwe speler voor dat team. 

5.9 Het bestuur is bevoegd haar kosten, geheel of gedeeltelijk te dekken door tegemoetkomingen 
uit middelen van de vereniging.  

5.10 Met betrekking tot artikel 5.9 doet zij daartoe jaarlijks voorstellen door middel van de 
begroting en legt zij verantwoording af aan de ALV. 

5.11 Het bestuur is bevoegd personen of teams af te vaardigen, teneinde het sportieve aanzien van 
de vereniging naar buiten toe te verhogen. Het kan daartoe voorstellen doen voor de 
begroting. 

5.12 De in het vooruitzicht te stellen prijzen in sportevenementen, georganiseerd door de 
vereniging dienen binnen de grenzen van alle redelijkheid te blijven.  

5.13 De voor artikelen 5.11 en 5.12 benodigde gelden, waaronder de reis- en verblijfskosten, 
kunnen door de vereniging op deelnemende leden worden verhaald.  

6. Overige 
6.  
6.1 Ereleden zijn zij, die hiertoe door het bestuur zijn voorgedragen en door de ALV zijn benoemd 

voor bijzondere verdiensten aan de vereniging. 
6.2 Leden van verdienste zijn zij, die hiertoe door het bestuur zijn voorgedragen en door de ALV 

benoemd, voor verdiensten aan de vereniging. 
6.3 Onverminderd het bepaalde in de artikelen 6.1 en 6.2, heeft elk lid het recht een voorstel 

daartoe schriftelijk in te dienen bij het secretariaat.  
6.4 Het staat leden van de vereniging vrij zich te laten sponsoren. 
6.5 Het lid en/of team dat gesponsord wordt, dient dit te melden aan het bestuur. 
6.6 Sponsoring, in welke vorm dan ook, wijzigt niets ten aanzien van de rechten en plichten van 

het gesponsorde lid en/of team ten overstaan van de vereniging. 
6.7 In alle gevallen waarin het bepaalde bij of krachtens de statuten, het huishoudelijk regelement 

en de besluiten van de vereniging en de NBF niet voorziet, beslist het bestuur.  
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Sportregelement Bowlingvereniging Heerhugowaard 

1. Algemeen 
 

1.1 Het wedstrijdsecretariaat valt onder de verantwoordelijkheid van de wedstrijdleider. De 
wedstrijdleider delegeert een aantal taken naar de voor elke league gekozen leagueleider. 

1.2 Deelname aan een huisleague is opengesteld voor alle individuele personen, die lid zijn van de 
vereniging. 

1.3 De leden die aangemeld zijn, kunnen zijn: actieve leden/ondersteunende leden. 
Jeugdleden die de leeftijd van 17 jaar hebben, mogen meespelen in de seniorenleague, zoals 
aangenomen in de ALV. Hierbij zijn zij gehouden tot betaling van de contributie die voor de 
senioren geldt. 
Tevens zijn zij bevoegd tot het deelnemen aan huistoernooien voor senioren. 
De leden zijn als volgt in te delen: 
- pupillen: tot 13 jaar 
- aspiranten: 13 tot 16 jaar 
- junioren: 16 tot 18 jaar 
- senioren: 18 jaar tot en met 21 jaar  
- senioren: 22 tot en met 64 jaar 
- senioren: 65 jaar en ouder. 
De peildatum voor het bepalen van de leeftijd is 1 september. 

1.4 De wens tot deelname aan een huisleague moet voor aanvang van elk nieuw sportseizoen 
schriftelijk bij de wedstrijdsecretaris kenbaar worden gemaakt. 

1.5 De wens tot deelname aan de Nationale league moet eveneens vooraf schriftelijk bij het 
wedstrijdsecretariaat kenbaar worden gemaakt.  

2. Teamsamenstelling 
 

2.1  Aan de huisleagues kan uitsluitend in teamverband worden deelgenomen.  
2.2  De teams worden gevormd voor aanvang van het speelseizoen, inclusief reserves. Zij dienen 

aangemeld te zijn bij het wedstrijdsecretariaat.  
2.4  Indien een team ten gevolge van het beëindigen van het lidmaatschap of ten gevolge van het 

wijzigen van een actief lidmaatschap in een ondersteunend lidmaatschap gedurende het 
sportseizoen van een of meerdere van zijn spelers minder dan het minimale aantal 
ingeschreven teamleden gaat tellen heeft het team 6 weken de tijd om zelf voor vervanging 
van de spelers zorg te dragen. 

2.5  Slaagt het onvolledige team niet om voor tijdige vervanging zorg te dragen en blijft het 
samengesteld met een aantal spelers minder dan het minimum, dan heeft het 
wedstrijdsecretariaat het recht het team te completeren, zodra de gestelde termijn is 
verstreken of eerder in overeenstemming met het team en het wedstrijdsecretariaat.  

2.6  Is het wedstrijdsecretariaat hierin niet geslaagd, nadat 6 weken zijn versteken, dan wordt er 
door het wedstrijdsecretariaat een regeling getroffen. 

2.7  Een blindscore van een en dezelfde speler mag maximaal 6 achtereenvolgende speeldagen 
geschreven worden.  
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3. Speelwijze en spelregels 
 

3.1  Een team dient de navolgende gedragsregels (baanetiquette) in acht te nemen: 
a. men dient klaar te staan om te spelen als men aan de beurt is. 
b. het is niet toegestaan andere spelers op enige wijze af te leiden of te hinderen. 
c. de speler rechts op de baan heeft voorrang indien hij speelgereed is. 
d. de speler rechts op de baan heeft geen voorrang, indien de speler links op de baan klaar 
staat of zich staat te concentreren. 
e. het is niet toegestaan om met enig lichaamsdeel de baan te betreden, anders dan om te 
spelen. 

3.2  Aantal spelers: 
a. een 5-mans team: er wordt gespeeld door minimaal 3 en maximaal 5 personen. 
b. een 3-mans team: er wordt gespeeld door minimaal 2 en maximaal 3 personen. 
c. een 2-mans team: er wordt gespeeld door minimaal 1 en maximaal 2 personen.  
Een team dat met minder dan het minimum aantal spelers verschijnt, heeft de te spelen 
wedstrijd verloren. Dat team krijgt dus geen wedstrijdpunten. 
Voor de totale pinfall moet voor elke ontbrekende speler de blindscore gerekend worden.  

3.3  Na verzoek van de leagueleider of wedstrijdleider om te starten en men niet op de baan 
verschijnt, wordt voor elke frame dat de tegenstander onvoltooid heeft, voor de ontbrekende 
speler een 0 score geschreven. 

3.4  Er wordt gespeeld overeenkomstig de Europese speelwijze en met inachtneming van de 
regelementen van de F.I.Q. Dit houdt ondermeer in dat een team na iedere game met zijn 
tegenstander van baan wisselt en dat er gespeeld wordt met een ingeschakelde foutlijn (tenzij 
het bowlinghuis de foutlijn uit zet vanwege een storing). 

3.5  Indien een speler bij de eerste worp van een frame de foutlijn overschrijdt met het lichaam of 
enig deel daarvan, dient als score een 0 te worden geteld. Ook indien de foutlijnsignalering 
geen overschrijding aangeeft. De tweede worp dient in dit geval te geschieden nadat opnieuw 
alle 10 pins op de baan zijn geplaats. Ook het laten vallen van persoonlijke artikelen over de 
foutlijn moet gezien worden als foutlijnoverschrijding. 

3.6  Bij opzettelijke overschrijding van de foutlijn tijdens de eerste worp van een frame, dient als 
score voor het gehele frame een 0 te worden geteld. 

3.7  In gevallen waarin de foutlijn niet werkt, of waarin niet automatisch gesignaleerde 
overschrijding hiervan plaatsvindt, dient de teamcaptain van de tegenpartij toe te zien op een 
juiste notering van de score.  

3.8  Indien de pinsetter niet normaal functioneert en alle of enkel reeds omgeworpen pins worden 
teruggeplaatst na de eerste worp, dan wordt de betreffende frame niet opnieuw gespeeld. In 
dergelijke situaties dienen de pins overeenkomstig de resultaten van de eerste worp 
teruggehaald te worden. Indien de teamcaptain de resultaten van de eerste worp niet kan 
reproduceren, wordt voor de gehele frame als score 0 genoteerd. 

3.9   Ingooien (maximaal 2 frames) mag uitsluitend voor aanvang van de eerste game geschieden. 
Voor de tweede of derde game mag niet meer worden ingegooid, ook niet door eventuele 
reservespelers. Na beëindiging van een game dient men te stoppen met bowlen.  

3.10  Na beëindiging van de wedstrijd dient men zich zo spoedig mogelijk van de banen te 
verwijderen, dit echter pas als ook de tegenpartij kaar is.  

3.11  Het is spelers niet toegestaan de banen te betreden voor het spelen van hun wedstrijd zolang 
niet alle banen van de vorige league uitgespeeld zijn.  

3.12  Indien door overmacht op een bepaald moment het niet mogelijk is te spelen volgens de in 
artikel 3.4 genoemde speelwijze en regelementen, dan heeft de leagueleider of wedstrijdleider 
de bevoegdheid zodanig handelend op te treden dat de wedstrijden toch doorgang kunnen 
vinden.  
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3.13  De wedstrijden staan onder leiding van een leagueleider. Deze staan ieder seizoen benoemd in 
de ledenbrief.  

4.  Sportseizoen/perioden 
 
4.1  Een sportseizoen omvat in totaal het aantal wedstrijddagen dat door de ALV is vastgesteld, 

eventueel opgedeeld in periodes. 
4.2  Iedere periode omvat een afgeronde serie wedstrijddagen. De telling van zowel het team als 

van de individuele spelers begint opnieuw bij de aanvang van een nieuw periode.  
 

5. Handicap 
 
5.1 Er wordt gespeeld met een handicap dat door de ALV is vastgesteld. Hierbij wordt afgerond op 

hele punten naar beneden.  
5.2 Elk spelend lid krijgt aan het begin van een periode een handicap toegewezen op basis van het 

pasgemiddelde. Na de eerste 3 games die het lid gespeeld heeft wordt de handicap daarop 
aangepast. 

6.  Puntentelling 
 

6.1 Er wordt gespeeld volgens het meerpuntensysteem vastgesteld door de ALV. 
6.2 Van twee tegen elkaar spelende spelers heeft die speler de game gewonnen, die deze game 

beëindigt met de hoogste pinfall + handicap. 
6.3 Indien twee tegen elkaar spelende spelers een game afsluiten met een gelijke pinfall + 

handicap, dan wordt aan beide spelers een gelijk aantal punten toegekend. 
6.4 Voor de bepaling van de spelersscore zullen de resultaten van verhinderde spelers, waarvoor 

geen reserve invalt, worden bepaald door hun persoonlijk gemiddelde + handicap minus 10 
punten per game (blindscore). Bij de scoreformulieren moet aangegeven worden voor welke 
speler de blindscore is berekend. 

6.5 Voor het bepalen van de teamscore van teams, die uit minder dan het minimaal aantal spelers 
bestaan, en waarbij artikel 2.4 van toepassing is, wordt voor de ontbrekende speler gedurende 
de periode zoals in artikel 2.5 een blindscore geteld, zoals genoemd in artikel 6.4 gedurende de 
periode, zoals bedoeld in de artikelen 2.6 en 2.7 wordt voor elke ontbrekende speler een 
blindscore genoteerd gelijk aan het team-pinfall-gemiddelde per game (op de betreffende 
wedstrijddag) minus 10 punten. De te gebruiken handicap is dan een afgeleide van het op deze 
manier berekende gemiddelde per game (op de betreffende wedstrijddag). 

6.6 Voor het bepalen van het persoonlijk gemiddelde worden alleen daadwerkelijk gespeelde 
games geteld.  

6.7 Wanneer een speler een game niet kan uitspelen, omdat deze daartoe niet in staat is wegens 
een blessure of wegens een niet voorziene noodtoestand, dan telt voor die game de score 
over de reeds gespeelde frames + 9 pins voor elk nog niet gespeelde frame. Mocht het totaal 
van deze game daardoor hoger uitkomen dan de blindscore van de betreffende speler, dan telt 
de blindscore. 

6.8 Wanneer een speler een game geheel uit vrije wil niet uitspeelt, dan telt voor die game alleen 
de score over de reeds gespeelde frames. 
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7.  Protesten 
 

7.1 Protesten kunnen alleen schriftelijk door de teamcaptains worden ingediend bij de 
leagueleider, en naar de wedstrijdsecretaris. 

7.2 Protesten betreffende het directe scoreverloop moeten tot uiterlijk een kwartier na het 
beëindigen van de wedstrijd bij de leagueleider zijn ingediend. Hiervoor kan het scoreformulier 
worden benut. De leagueleider brengt de betrokken partij of partijen van het aanhangig 
gemaakte protest op de hoogte. In geval van een protest betreffende het directe scoreverloop, 
is het noodzakelijk dat de computeruitdraaien bewaard worden en dat er exact bijgehouden 
wordt waar en welke, in welke frame, fouten gemaakt zouden zijn. 

7.3 Alle protesten worden in eerste instantie behandeld door het wedstrijdsecretariaat. Indien het 
door het wedstrijdsecretariaat nodig wordt geacht, wordt een protest behandeld in de 
eerstvolgende bestuursvergadering. 

7.4 De bij een protest betrokken partij/partijen zal/zullen van de behandeling schriftelijk door het 
bestuur op de hoogte worden gebracht. 

8. Kampioenen 
 

8.1 Per periode c.q. seizoen kunnen de volgende team of individuele kampioenschappen gehaald 
worden.: 
a. Periode-league kampioen (teams) 
b. Verenigingskampioen, totaal over de periodes van het seizoen (teams) 
c. Periode kampioen (heren) 
d. Periode kampioen (dames) 
e. Verenigingskampioen (heren) 
f. Verenigingskampioen (dames) 

8.2 Periode-leaguekampioen (teams): dat team, dat gedurende een periode in zijn league de 
meeste wedstrijdpunten heeft behaald. 

8.3 Eindigen meerde teams in dezelfde league met een zelfde hoogste aantal wedstrijdpunten, 
dan wordt van deze teams het team met de hoogste pinfall (inclusief handicap) kampioen. 

8.4 League-kampioen (teams en individueel): De teams/individuele spelers, die in een bepaalde 
league kampioen van een periode zijn geworden spelen aan het eind van het sportseizoen een 
eindtoernooi. 

8.5 Indien teams een gelijk aantal wedstrijdpunten hebben, wordt dat team leaguekampioen, dat 
de hoogste pinfall (inclusief handicap) heeft gehaald, gerekend over het eindtoernooi. 

8.6 Verenigingskampioen (teams): Verenigingskampioen wordt dat team dat over een geheel 
sportseizoen de hoogste aantal periode punten heeft behaald.  

8.7 Periodekampioen heren/dames (individueel): Periodekampioen van de vereniging worden die 
speler en speelster die gedurende die periode het hoogste aantal periode punten hebben 
behaald. Dit geldt voor elke afzonderlijke league. 

8.8 Indien na voorgaande punten nog steeds een gelijke stand ontstaat beslist het kleinste verschil 
tussen de hoogste en de laagste game, ten gunste van het kleinste verschil. 

8.9 Benevens het gestelde in de artikelen 8.2, 8.3 en 8.7 geldt dat: 
a. indien een team/speler gedurende een hele periode lid van de vereniging is geweest, en 

hij/het minder dan 60% van het voor die periode vastgestelde aantal games heeft 
gespeeld, het/hij niet in aanmerking komt voor het kampioenschap van die periode. 

b. indien en team/speler slechts een gedeelte van een periode lid van de vereniging is 
geweest, de onder a. Genoemde 60% wordt toegepast op het tijdvak dat hij/het lid is 
gewest, met dien verstande, dat hij/hij dan minstens gedurende de helft van dat seizoen 
lid moet zijn geweest. 
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8.10 Benevens het gestelde in de artikelen 8.4, 8.5 en 8.8 geldt dat: 
a. indien een team/speler gedurende het sportseizoen lid dan de vereniging is geweest, en 

hij/het minder dan 60% van het voor dat seizoen voor het team/speler vastgestelde 
aantal games heeft gespeeld, het/hij niet in aanmerking komt voor het kampioenschap 
van dat seizoen. 

b. Indien een team/speler slechts een gedeelte van een sportseizoen lid van de verenging 
is geweest, de onder a genoemde 60% wordt toegepast op het tijdvak dat het/hij lid is 
geweest met dien verstande, dat het/hij dan minstens gedurende de helft van dat 
seizoen lid moet zijn geweest. 

9. Slotbepalingen. 
 

9.1 Het wedstrijdsecretariaat stelt voor ieder sportseizoen een competitie vast. In dit schema 
worden de teams aangeduid met een nummer.  

9.2  Tijdens het sportseizoen van de vereniging kan een speler of reserve niet van team 
veranderen, tenzij met toestemming van het bestuur in gevallen van dringende noodzaak, 
echter alleen indien dit verenigbaar is met het reglement van de NBF. 

9.3 Het wedstrijdsecretariaat behoudt zich het recht voor, in alle gevallen waarin dit regelement 
niet voorziet, een beslissing te nemen. 

9.4 Op beslissingen, genomen door het wedstrijdsecretariaat is te allen tijde beroep mogelijk bij 
het bestuur van de vereniging. 

9.5 Wanneer het beroep in artikel 9.4 naar het idee van de indiener niet goed wordt behandeld 
en/of opgelost, kan door de indiener de geschillencommissie worden ingeschakeld. 
 


