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Artikel 55 - Algemene bepalingen en opzet. 

 
1. Onder huisleagues worden die bowlingcompetities verstaan, die door de BVA worden 

georganiseerd. Deze kunnen de vorm hebben van een single-event of van een team-event. 

 
2. Op de huisleagues zijn alle bepalingen van dit reglement onverminderd van toepassing. Hiervan 

kan slechts worden afgeweken door het Verenigingsbestuur, indien en voor zover dit in of 

krachtens het bepaalde van dit hoofdstuk uitdrukkelijk is toegestaan. 
 

3. Eventuele aanvullende en/of uitvoeringsbepalingen, alsmede andere officiële mededelingen 

betreffende een huisleague worden door of op gezag van de Vereniging aan betrokkene tijdig ter 

kennis gebracht. 
 

4. De  huis (winter) leagues worden gespeeld in de periode van 1 september tot uiterlijk 30 juni van 

een  lopend speelseizoen. 
Een huis (zomer) league kan worden georganiseerd in de periode na het einde van de 

winterleague en voor aanvang (1 sept.) van het volgend speelseizoen. 

 
5. Het aantal games per wedstrijd, alsmede het aantal wedstrijden per team per speeldag, wordt 

voor elke huisleague door het Verenigingsbestuur vastgesteld. 

 

6. In elke huisleague worden uitsluitend wedstrijden gespeeld volgens een door de Technische 
Commissie van de Vereniging opgesteld wedstrijdschema. 

 

7. In geval van een single-event kan aan de betreffende huisleague alleen door individuele spelers 
worden deelgenomen. 

In geval van een team-event kan aan de betreffende huisleague alleen worden deelgenomen door 

teams, welke uit het voor dat event vereiste aantal spelers bestaan. 

 
8. Er kunnen per team niet minder spelers worden aangemeld dan het aantal dat krachtens het event 

van de betreffende huisleague is voorgeschreven. 

 
9. In geval van een team-event kan per team naast het voor dat team vereiste aantal (vaste)spelers, 

een maximaal aantal reserve spelers worden aangemeld:  

 
 

a. Bij een vijfpersoons team-event of bij een event met teams van meer dan vijf spelers EN bij 

een vierpersoons team-event kunnen per team maximaal 4 reserve spelers worden 

aangemeld. 
b. Bij een trio-event mogen per team maximaal 4 reserve spelers worden aangemeld en bij een 

dubbel-event maximaal 3. 

c. Bij een single-event kunnen geen reserve spelers worden aangemeld. 
d. Eenmaal aangemelde spelers, die reeds één of meerdere malen voor dat team hebben 

gespeeld, blijven gedurende de gehele verdere huisleague voor dat team aangemeld 

e. Naar aanleiding van een blijvend tekort aan (reserve)spelers is in de Algemene 
Ledenvergadering van 2019 besloten een algemeen league reservespeler toe te staan. Deze 

speler mag maximaal 6x deelnemen aan een wedstrijd van een team wat op dat moment een 

speler te kort heeft. Dit hoeft niet altijd hetzelfde team te zijn. 
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10. Voor de spelers in een team in de huisleague geldt: 

 

a. Dat zij in het bezit moeten zijn van een geldig, op naam gesteld, door de NBF uitgegeven 
elektronische bowlingpas dan wel aangemeld moeten zijn als lid van de vereniging; 

b. Dat zij lid dienen te zijn van de Bowling Vereniging Apeldoorn of een andere bij de NBF 

aangesloten bowling Vereniging; zgn. dubbel-lidmaatschap. 

 
11. Met spelers worden in dit hoofdstuk zowel vaste spelers als reserve spelers bedoeld, tenzij 

uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

 
12. Aan de deelname aan een huisleague kunnen door het Verenigingsbestuur al naar gelang de aard 

van die huisleagues  verdere voorwaarden worden gesteld. 

 
 

Artikel 56 - Aanmelding. 

 

1. Aanmeldingen van teams of van personen voor deelname aan een huisleague dienen schriftelijk 

te worden ingediend bij het Verenigingsbestuur c.q. voor de bij dat doel aangewezen personen en 
wel vóór een door de Vereniging vast te stellen datum. 

 

2. Voor de aanmelding voor een huisleague dient gebruik te worden gemaakt van speciale door de 

Vereniging daartoe verstrekte aanmeldingsformulieren.  
 

3. Tegelijk met de aanmelding van een team dienen de namen van de spelers in dat team te worden 

opgegeven, alsmede de teamcaptain en de teamnaam, met uitzondering van de in Artikel 55 lid 9 
genoemde algemeen league reservespeler. 

 

4. Een team of een persoon dat/die zich voor een huisleague heeft aangemeld, dient te allen tijde de 

financiële verplichtingen na te komen welke hieraan zijn verbonden. 
 

5. Terugtrekking van een team/speler(ster) uit een league tijdens de daarvoor vastgestelde 

speelperiode ontslaat de deelnemers niet van de financiële consequenties welke hieraan zijn 
verbonden. 

 

6. Indien een algemeen league reservespeler wordt ingezet, wordt de algemeen league reservespeler 
voor aanvang van de wedstrijd bekend gemaakt bij de wedstrijd(bege)leiding én de tegenstander 

van de wedstrijd. 

 

 

Artikel 57 - Persoonlijke voorwaarden tot deelname. 

 

1. Deelname aan een huisleague is slechts mogelijk voor leden van de Vereniging die hun 

contributie tijdig hebben voldaan en die het recht tot spelen niet hebben verloren en voldoen aan 

het gesteld in artikel 55 lid 10. 
 

2. Iedere speler die deelneemt aan een door de Vereniging georganiseerde league verplicht zich 

zijn/haar verplichtingen na te komen, welke zijn verbonden aan het spelen in de betreffende 
league. 



 

Bowling Vereniging Apeldoorn 
 

5 

 

 

Artikel 58 - Team voorwaarden tot deelname. 

 

1. Na aanvang van een huisleague en nadat het aantal deelnemende teams is vastgesteld, kunnen 
geen nieuwe teams meer worden toegelaten, tenzij er op enige wijze ruimte is voor instroming 

van een nieuw team. Dit zal dan tijdens een extra teamcaptainsvergadering worden belegd. 

 
2. Elk team in een league speelt onder een vaste naam, die dat team duidelijk onderscheidt van 

andere teams uit die league. 

 

3. Spelers die tot hetzelfde team behoren zijn tijdens huisleagues verplicht om in uniforme 
(bowling)shirts te spelen. Onder uniforme (bowling)shirts worden in dit verband (bowling)shirts 

verstaan, die overeenkomen in kleur en model waaruit duidelijk kan worden afgeleid dat die 

spelers tot hetzelfde team behoren.  
 

4. Spelers die niet voldoen aan het in punt 3 hierboven gestelde dienen een door de Vereniging 

aangegeven vrijwillige boete te betalen. Deze boete dient door de teamcaptain vóór aanvang van 
de wedstrijd aan de wedstrijd(bege)leiding te worden afgedragen.. 

 

5. Het gestelde in punt 4 gaat in op een door het Verenigingsbestuur vastgestelde datum na aanvang 

van het seizoen. Dit teneinde teams de gelegenheid te geven uniforme (bowling)shirts aan te 
schaffen. 

 

6. Vóór de aanvang van een speeldag/avond moet elk team via de teamcaptain (of een door de 
teamcaptain aangewezen permanente vervanger) een door de Vereniging vastgesteld bedrag aan 

deelnamekosten digitaal  overmaken op het rekeningnummer van de vereniging.  

Artikel 59 - Teamcaptains. 

 

1. Tegelijk met de aanmelding van een team voor een huisleague dient te worden opgegeven welke 
van de spelers gedurende de competitie als teamcaptain zal optreden. Indien nodig kan 

gedurende het seizoen een ander teamlid als teamcaptain worden aangewezen. 

 

2. Wanneer het team besluit om later een andere speler als teamcaptain aan te wijzen, dan dient 
zulks schriftelijk aan het Verenigingsbestuur te worden doorgegeven. 

 

3. Wanneer de teamcaptain op een speeldag/avond niet aanwezig is, dan treedt een andere speler uit 
dat team op als vervangend teamcaptain.  

 

4. De teamcaptain is volledig verantwoordelijk voor de gedragingen van de spelers uit zijn team 
gedurende de gehele speeldag/avond. De teamcaptain draagt er zorg voor dat hij en zijn 

teamgenoten er in alles aan zullen meewerken om elke speeldag/avond zo correct mogelijk te 

laten verlopen. De teamcaptain is bevoegd bij misdragingen van een lid uit zijn team, dit lid van 

verdere deelname gedurende die speeldag/avond uit te sluiten. 
 

5. De teamcaptain is gehouden iedere wijziging in het spelersbestand van zijn team schriftelijk ter 

kennis te brengen bij de Technische Commissie van de Vereniging. 
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Deze wijziging dient zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval een week vóór de gewenste 

ingangsdatum van de wijziging in het bezit te zijn van het betrokken wedstrijdsecretariaat 

 
6. Protesten kunnen slechts door of via de teamcaptain worden ingediend. 

Artikel 60 - Verandering van team. 

 

1. Het is een speler toegestaan, om in de periode waarin de huisleagues plaats vinden, éénmaal van 

team te veranderen. Dit is alleen toegestaan indien niet strijdig met het gestelde in artikel 55 lid 
9d en 9e. 

 

2. In tegenstelling tot het hierboven gestelde is het een speler alleen toegestaan van team te 

veranderen, als daardoor het oorspronkelijke team niet komt te bestaan uit minder dan het 
minimum aantal vastgestelde leden(art.55, lid 8 en 9). 

 

3. Wisseling van een team dient vooraf schriftelijk te worden aangemeld bij de Technische 
Commissie en alleen na verkregen toestemming van de Technische Commissie is de betrokken 

speler gerechtigd om voor een/het ander(e) team uit te komen. 

 

Artikel 61 - Recht op een plaats en teamnaam. 

 
1. Een team behoudt het recht op een plaats in een huisleague, als het merendeel van de spelers zich 

in de direct daaropvolgende huisleague weer voor datzelfde team in diezelfde league aanmeldt. 

 

2. Is er geen sprake van een meerderheid, dan is dat deel waarin de teamcaptain van het oude team 
speelt, gerechtigd de originele plaats en naam op te eisen. 

 

3. Een team mag de teamnaam tijdens een reeds aangevangen seizoen wijzigen,. Van dit voornemen 
dient de teamcaptain de Technische Commissie zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. 

 

 
 

Artikel 62 - Verlate opkomst. 

 

1. Arriveert een team of een speler vóór de beëindiging van de derde frame van de laatste speler van 

de tegenpartij, dan is het/hij/zij speelgerechtigd en mag de volledige eerste en volgende games 
spelen. 

 

2. Een speler of team die/dat ná de derde frame van een game van de laatste speler van de 

tegenpartij arriveert, wordt voor die game als niet opgekomen beschouwd. De volgende games 
mogen normaal worden meegespeeld.  

 

3. De games en/of wedstrijden, die door de verlate speler of door het verlate team niet zijn gespeeld 
kunnen niet worden ingehaald en krijgen een score nul.. 
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Artikel 63 - Niet opkomen. 

 
1. Een team wordt in een game als niet opgekomen beschouwd, indien dat team gedurende de 

gehele game met minder spelers speelt dan het hierna gestelde minimum. 

In geval van een vijf-persoons of een vier-persoons team event is dit minimum gesteld op drie 
spelers. 

In geval van een drie-persoons of een dubbel-event geldt het aantal van twee spelers als 

minimum. 
 

2  Elke game waarin een team als niet opgekomen wordt beschouwd, wordt voor dat team vervallen 

verklaard. Met zo'n game kunnen door dat team geen wedstrijdpunten worden behaald. 

 
3 Handelwijze met betrekking tot eventueel aanwezige spelers van een niet opgekomen team: 

 

a. Het is de eventueel aanwezige speler(s) van een niet opgekomen team toegestaan om de 
betreffende game(s) die voor het eigen team vervallen is (zijn) verklaard, toch te spelen volgens 

het oorspronkelijke tijd- en baanschema. 

 
b. De alsdan verkregen pinfall wordt echter niet meegeteld voor de bepaling van het 

wedstrijdpunt, noch voor de bepaling van de individuele score, zoals gemiddelde pinfall, handicap 

of voor de toewijzing van mogelijk andere bonuspunten.     

 
 

 

 
4 Handelwijze met betrekking tot de tegenstander van een niet opgekomen team: 

 

a. Het team dat had moeten spelen tegen een niet opgekomen team, krijgt het maximale aantal 

wedstrijdpunten, indien het team zelf speelgerechtigd is EN de voor de betreffende league 
gestelde game(s) reglementair heeft gespeeld. 

(Noot: slechts de daadwerkelijk door de aanwezige spelers verkregen pinfall is geldig; art. 

65 is hier dus niet van toepassing). 
Wordt aan het in dit lid gestelde niet voldaan, dan vervallen ook voor dit team alle 

wedstrijdpunten. 

 
b. Indien aan het gestelde in lid 4a is voldaan, dan wordt de verkregen pinfall van dit team wel 

meegeteld voor de bepaling van het wedstrijdpunt c.q. de gewonnen wedstrijd. 

 

c. De verkregen pinfall wordt doorberekend voor de bepaling van de individuele score(s), zoals 
gemiddelde pinfall, handicap of voor de toewijzing van mogelijk andere bonuspunten. 

 

 
 

 

Artikel 64 - Competitievervalsing 

 

5. Indien een team meer dan 20% (naar boven afgerond) van de totaal te spelen wedstrijden in een 
huisleague of in een vastgestelde periode van een huisleague niet als opgekomen is beschouwd 

(zie art. 63, lid 1), wordt dat aangemerkt als competitievervalsing 
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In dat geval kunnen de volgende maatregelen worden toegepast: 

 
a. Het betrokken team wordt geroyeerd, doch is wel verplicht haar financiële verplichtingen 

volledig te voldoen t.a.v. de niet gespeelde wedstrijden en/of de wedstrijden welke alsnog 

gespeeld hadden moeten worden in de totale huisleague c.q. in die periode; 

 
b. De door dat team reeds behaalde wedstrijdpunten worden vervallen verklaard; 

 

c. De wedstrijdpunten behaald door de eerdere tegenstanders van dat team worden eveneens 
vervallen verklaard; 

 

d. De pinfall verkregen door de eerdere tegenstanders van het geroyeerde team wordt ook 
vervallen verklaard; 

 

e. Alle handicapberekeningen voor de vervallen verklaarde wedstrijden worden - indien van 

toepassing - herberekend. De alsdan verkregen nieuwe handicaps zullen dan met 
terugwerkende kracht worden toegepast op alle wedstrijden, welke na de vervallen 

verklaarde wedstrijden zijn of worden gespeeld. 

 

Artikel 65 - Inkompleet team - "Blind"-score. 

 
1.  

Vervallen: lid 1 is verschoven naar Artikel 73.  

 

Artikel 66 - Vervanging van een speler/speelster. 

 
1. Vervanging van een speler tijdens een game is toegestaan, wanneer de betreffende speler 

duidelijk niet meer in staat is om normaal verder te spelen. De aldus vervangen speler mag de 

gehele verdere speeldag/avond niet meer worden opgesteld. De individuele score over de game 
in kwestie wordt toegekend aan de speler die met die game is begonnen, waarbij als handicap het 

gemiddelde van de twee betrokken spelers wordt genomen (op gehele getallen afgerond naar 

beneden).  

 
2. Wanneer een team als gevolg van het in lid 1 gestelde volgens artikel 63 lid 1 niet meer 

speelgerechtigd is, vervallen de resterende games en zijn de bepalingen van artikel 63 lid 3 en 4 

van toepassing.  
 

 

Artikel 67 - Niet uitspelen van een game. 

 

1. Wanneer een speler een game niet kan uitspelen omdat deze daartoe niet in staat is vanwege een 
blessure, of vanwege een niet voorziene noodtoestand, en voor deze speler is geen 

speelgerechtigde vervanger voorhanden, dan telt voor die game de score over de reeds gespeelde 

frames plus 9 pins voor elke niet gespeelde frame. Wanneer een team als gevolg van het hiervoor 
gestelde voor eventueel nog volgende games volgens artikel 63 lid 1 niet meer speelgerechtigd is , 

vervallen deze resterende games en zijn de bepalingen van artikel 63 lid 3 en 4 van toepassing 
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(zie tevens artikel  75, lid 7). 

 

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

 

Artikel 68 - Inhaalregeling/ onderbroken game. 

 

1. Het spelen van wedstrijden op andere dan de voor de teams in het wedstrijdschema vastgestelde 
speeltijden is niet toegestaan, behoudens wanneer door onvoorziene omstandigheden het bestuur 

besluit het oorspronkelijke speelschema te wijzigen. 

 

2. Het bestuur is voor bijzondere gevallen, uitsluitend ter beoordeling van het bestuur, gerechtigd 
om van het gestelde in lid 1 hierboven af te wijken en een inhaalwedstrijd toe te staan. 

 

3. Alle verzoeken om op andere dan de gestelde speeltijden (zijnde de data en tijden dan 
aangegeven in het wedstrijdschema) te spelen, dienen door de teamcaptain schriftelijk en uiterlijk 

2 dagen voor het geplande tijdstip voorafgaand aan de wedstrijddatum (zijnde de datum 

aangegeven in het wedstrijdschema) bij de wedstrijd(bege)leiding te worden ingediend 
(calamiteiten daargelaten). De wedstrijd(bege)leiding neemt hierover een beslissing, overlegt in 

geval van twijfel met het dagelijks bestuur, en brengt deze ter kennis van het verzoekende team 

en het team waartegen gespeeld wordt. Bij een beslissing tot verschuiving plant de teamcaptain 

vervolgens in overleg met het centrum een datum en tijdstip waarop betreffende wedstrijd 
gespeeld moet worden; betreffende datum dient in principe voor de oorspronkelijke speeldatum 

te liggen en uiterlijk voor de eerste speeldatum volgend op de oorspronkelijke speeldatum..  

 
4. Wanneer het in geval van een onderbroken game - als bedoeld in artikel 223 van het NBF 

Sportreglement - niet mogelijk of niet redelijk is de betreffende game(s) te spelen of verder te 

spelen op dezelfde speeldag/avond, dan wordt/worden de betreffende game(s) gespeeld of verder 

gespeeld op een door de wedstrijd(bege)leiding, de Technische Commissie of het 
Verenigingsbestuur vast te stellen datum en tijd, e.e.a. in overleg met de betrokken 

teamcaptain(s). 

 

Artikel 69 - Wedstrijdverloop. 

 
1. De wedstrijden van elke huisleague worden gespeeld volgens het door of op last van het 

Verenigingsbestuur opgestelde tijd- en baanschema. 

 
2. In elke huisleague wordt gespeeld volgens Europees systeem. Het Verenigingsbestuur kan echter 

een andere speelwijze voorschrijven, zoals genoemd in art. 522 van het NBF Sportreglement.  

 
3. Na aanvang van de eerste game mogen geen ingooiframes of proefballen op de wedstrijdbanen 

worden gegooid. 

 

Artikel 70 - Wedstrijdleiding. 

 
1. De wedstrijd(bege)leiding op de competitieavonden wordt vastgesteld door het Verenigingsbestuur. 
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2. De wedstrijd(bege)leider/ster brengt na elke speeldag/avond schriftelijk verslag uit van alle 

mondeling bij hem/haar ingediende protesten en van de afwikkeling daarvan, alsmede van alle andere 

belangrijk geachte voorvallen, waaronder overtredingen van dit reglement. 
 

3. De wedstrijd(bege)leider/ster treedt gedurende de speeldag/avond op als vertegenwoordiger van de 

Vereniging en handelt conform dit reglement.  

  
Hij/zij neemt zonodig beslissingen die het directe spel- of scoreverloop betreffen. Deze beslissingen 

zijn voor die speeldag/avond bindend. 

 
 

Artikel 71 - Wedstrijdformulier. 

 

1. De scores worden overeenkomstig artikel 205 van het NBF sportreglement elektronisch 

bijgehouden en op de baanmonitoren getoond (telescore). 
 

2. De teamcaptain heeft een eigen verantwoordelijkheid om aan het eind van de speelavond, of 

uiterlijk nadat de punten zijn gepubliceerd op de website, de juistheid te controleren. Indien deze 
onjuist blijken te zijn, dient de teamcaptain hierover contact op te nemen met een lid van de 

Technische Commissie. 

 

Artikel 72 - Scoreverloop. 

 

1. Het noteren van de score geschiedt elektronisch (telescore) zoals in de artikelen 201 t/m 205 van 
het NBF Sportreglement is omschreven.  

 

2. Wanneer gespeeld wordt met een handicap regeling dan wordt de eerste handicap berekend over 
de eerste drie games welke een speler in de betreffende league heeft gespeeld. Na iedere daarop 

volgende league-wedstrijd worden de handicaps opnieuw vastgesteld volgens de in art. 215 van 

het NBF Sportreglement omschreven manier. 
 

3. De teamcaptain heeft een eigen verantwoordelijkeheid om gedurende de wedstrijd of de 

geregistreerde scores van het eigen team en de tegenstander te controleren. Wanneer dit niet het 

geval is, overlegt hij/zij dit met de teamcaptain van de tegenstander alvorens over te gaan tot een 
scorecorrectie. 

 

4. Teneinde het scoreverloop en de toekenning van de wedstrijdpunten zo spoedig mogelijk te 
kunnen bepalen, dient iedere speler in zijn eerste huisleague wedstrijd altijd alle voor die 

wedstrijd vastgestelde games te spelen. 
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Artikel 73 - Blindscore. 

 
1. Indien een team met minder spelers speelt dan het aantal dat krachtens het event van de 

betreffende huisleague is voorgeschreven, doch nog wel als opgekomen wordt beschouwd (zie 

art.63), dan wordt – behoudens het hierna onder lid 3 en 4 bepaalde voor iedere game waarbij er 
sprake was van “incompleetheid doch wel opgekomen”) voor de ontbrekende speler(s) een 

blindscore ingevuld zonder handicap. 

 
2. Deze blindscore is vastgesteld op 150 (Algemene Ledenvergadering 2019). 

 

 

3. De blindscore regeling is niet van toepassing op de niet uitgespeelde games van een reeds 
aangevangen wedstrijd. 

 

4. De blindscore regeling is evenmin van toepassing op de games en/of wedstrijden die door een 
verlate speler/speelster niet zijn uitgespeeld. 

 

5. Indien een team incompleet is, maar volgens artikel 63 lid 1 nog wel als opgekomen wordt 
beschouwd, dan wordt – met inachtneming van het in artikel 73 lid 3 en 4 bepaalde - voor de 

ontbrekende speler(s) voor iedere nog te spelen game een "blind-score" ingevuld. Hierbij wordt 

geen handicap bijberekend. 

 

Artikel 74 - Spelersruimte. 

 
1. Onder spelersruimte wordt verstaan de ruimte vanaf het begin van de approach tot en met het 

looppad daarachter, waarbinnen de spelers o.a. kunnen zitten wachten op hun beurt. 

 
2. Deze ruimte mag niet worden betreden door spelers voor een volgende wedstrijd, alvorens de 

voorgaande wedstrijd is beëindigd. 

 
3. Roken is tijdens de gehele wedstrijd of speelavond verboden, ook tussen de games in, tijdens 

baanstoringen of ander oponthoud. 

Roken tijdens de wedstrijd of speelavond is ook verboden buiten het bowlingcentrum. 

Reservespelers mogen wel roken buiten het bowlingcentrum wanneer zij niet deelnemen aan de 
wedstrijd. 

 

 

Artikel 75 - Wedstrijdpunten. 

 
1. Er kunnen wedstrijdpunten worden behaald voor het winnen van een game uit een wedstrijd en voor 

het winnen van een gehele wedstrijd. Bij de start van het seizoen wordt de spelvorm vastgesteld 

alsmede de wijze waarop punten gescoord kunnen worden en het maximaal te behalen aantal punten 
per game en per wedstrijd. 

 

 
2. Indien gespeeld wordt op scratchbasis, wordt een game als gewonnen beschouwd wanneer de 

score van die game hoger is dan de score van de betreffende game van de tegenstander. Hetzelfde 

geldt voor een gewonnen wedstrijd of totaal pinfall. 
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3. Indien echter op handicapbasis wordt gespeeld, moet eerst de individuele handicap c.q. de 

handicap van het team per game bij de score worden opgeteld alvorens een game als gewonnen of 
verloren kan worden beschouwd. 

 

4. Bij gelijk eindigen per game of per wedstrijd wordt de te behalen  wedstrijdpunten gedeeld.  

 
5. Een team, dat gedurende de gehele game, wedstrijd of speeldag/avond als niet opgekomen is 

beschouwd, kan geen enkel wedstrijdpunt behalen. Indien geen der teams aanwezig is, worden 

aan geen der teams wedstrijdpunten toegekend (zie ook art. 63). 
 

6. Indien een spelvorm is gekozen waarbij teams rechtstreeks tegen elkaar spelen, dan krijgt een 

team het maximum aantal wedstrijdpunten indien het moet spelen tegen een reglementair niet 
opgekomen team (zie ook art. 63). 

 

7. Voor een individuele puntenwaardering of prijs komen alleen die spelers in aanmerking, die 

minimaal 25% van de totaal te spelen games over de gehele league hebben meegespeeld. 
 

8. In een One-To-All-league spelen alle teams elke game tegen elkaar. Het team met de hoogste 

score (inclusief handicap) krijgt de meeste punten van die game, de nummer twee krijgt één punt 
minder enz. Over het totaal van de speelavond krijgt het team met de hoogste score (inclusief 

handicap) de meeste punten, de nummer twee krijgt één punt minder, enz enz. 

 

9. In een huisleague met onderlinge individuele wedstrijden wordt vooraf de volgorde van spelers 
vastgesteld. De speler met de hoogste handicap staat bovenaan, die speler met de laagste handicap 

onderaan. Is een handicap gelijk, dan bepaald de teamcaptain wie op welke positie staat. Wanneer 

er sprake is van een blindscore, dan staat deze altijd bovenaan. 
 

10. Per game kunnen door een team zowel per speler en als team punten worden gehaald. Indien een 

score (inclusief handicap) gelijk is, worden de punten gedeeld. Over het totaal van de gehele 
wedstrijd (inclusief handicap) wordt nog 1 punt verdeeld. 

 

Artikel 76 - Kampioenschap. 

 

1. Kampioen van een huisleague is dat team, dat aan het eind van deze huisleague de meeste 
wedstrijdpunten heeft behaald, dan wel de eerste finaleplaats heeft behaald in een/het door het 

Verenigingsbestuur per seizoen vast te stellen finale-event. 

1a Er kan van lid 1 worden afgeweken als voor een huisleague een separate finaleavond wordt 

afgesproken. In dat geval is het team dat deze finaleavond wint de kampioen van een huisleague. 
 

2. Bij gelijk eindigen (ex-aequo) wordt gehandeld volgens art. 420 van het NBF Sportreglement. 

 
 

Artikel 77 - Protesten. 

 

1. Protesten kunnen alleen door de teamcaptains worden ingediend. 

 
2. Protesten die het directe spel- en scoreverloop betreffen, dienen mondeling te worden ingediend 
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bij de wedstrijd(bege)leider. 

 

3. Deze mondelinge protesten dienen te worden ingediend bij voorkeur onmiddellijk, maar in elk 
geval binnen 15 minuten, nadat de aanleiding voor het protest zich heeft voorgedaan. Doet de 

aanleiding voor een protest zich tijdens een game voor, dan kan het protest nog uiterlijk 15 

minuten na afloop van de game worden ingediend. 

 
4. De wedstrijd(bege)leider stelt de teamcaptain van de tegenpartij en/of andere betrokken 

teamcaptains van het ingediende protest in kennis. 

 
5. Naar aanleiding van het bij hem ingediende protest neemt de wedstrijd(bege)leider onmiddellijk 

een beslissing, welke hij direct meedeelt aan de betrokken teamcaptains. 

 
6. Is de genomen beslissing voor één van de betrokken teamcaptains niet aanvaardbaar, dan moet 

hij/zij dat onmiddellijk aan de wedstrijd(bege)leider kenbaar maken. 

 In het geval dat de betrokken teamcaptain(s) het niet eens is (zijn) met de beslissing van de 

wedstrijd(bege)leider, dan laat de wedstrijd(bege)leider de situatie afspelen zowel volgens de 
door hem genomen beslissing als, voor zo ver mogelijk, ook volgens de opvatting van de 

teamcaptain(s), die het met zijn beslissing oneens is(zijn) (b.v. in geval van een omstreden 

foutlijn overschrijding). 
 

7. De oorspronkelijke beslissing van de wedstrijd(bege)leider blijft gehandhaafd, tenzij binnen 15 

dagen daarop schriftelijk protest wordt aangetekend. 

 
8. Protesten, die het directe spel- en scoreverloop betreffen, maar die niet mondeling en/of niet 

binnen de voorgeschreven tijd bij de wedstrijd(bege)leider zijn ingediend, kunnen niet later nog 

schriftelijk aanhangig worden gemaakt. 
 

9. De wedstrijd(bege)leider maakt van elk mondeling en reglementair bij hem ingediend protest een 

beknopt verslag, waarin een korte omschrijving van het protest zelf is opgenomen, benevens zijn 
beslissing en de motivering daarvoor, alsmede het standpunt van de betrokken teamcaptain van 

de tegenpartij en/of van andere betrokken teamcaptains. 

 

10. Protesten, welke niet het directe spel- en scoreverloop betreffen, alsmede protesten welke 
betrekking hebben op het niet speelgerechtigd zijn van spelers en protesten uit hoofde van dit 

artikel lid 6 en lid 7, moeten schriftelijk, met redenen omkleed en ondertekend worden ingediend 

bij het bestuur. 
 

11. Deze schriftelijke protesten moeten uiterlijk binnen 15 dagen nadat de aanleiding tot het protest 

zich heeft voorgedaan bij het bestuur zijn ontvangen. 
 

12. Schriftelijk protesten worden, mits reglementair ingediend, in behandeling genomen door het 

dagelijks bestuur (of een speciaal hiertoe in het leven geroepen commissie). 

 
13. Wanneer bij een protest niet alleen het eigen team is betrokken, dan dient de protestcommissie de 

betrokken teamcaptains of anderen om een toelichting te verzoeken, alvorens een beslissing 

inzake het protest te nemen. 
 

14. Wanneer de ingestelde protestcommissie dit nodig oordeelt, kan zij inzake een protest advies 

vragen aan de Technische Commissie. 
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15. De indiener van het protest wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing van de 

protestcommissie. 
 

16. Wanneer door de beslissing van de protestcommissie inzake een protest de eerder aan andere 

teams toegekende wedstrijdpunten en/of pinfall wordt gewijzigd, dan worden ook deze teams 

schriftelijk van de betreffende beslissing van de protestcommissie op de hoogte gebracht. 
 

17. Tegen de uitspraak van de protestcommissie, als bedoeld in dit artikel in de leden 12 t/m 16 is 

geen hoger beroep mogelijk indien deze uitspraak betrekking had op een protest tegen een 
beslissing van de wedstrijd(bege)leider. 

 

18. Het instellen van hoger beroep tegen een uitspraak van de protestcommissie geschiedt voor het 
overige overeenkomstig het Algemeen Reglement van de Vereniging, bij de commissie van 

beroep. 

 

Artikel 78 - Sancties 

 
1. Krachtens dit reglement zijn strafbaar: 

a. Overtredingen van de reglementen, waaronder tevens dit reglement wordt begrepen. 

  Onder overtreding wordt mede verstaan het niet nakomen,   het niet tijdig nakomen of het in  

    onvoldoende mate na komen van aangenomen verplichtingen. 

 

 b. Handelingen in strijd met de belangen van de bowling-sport of van de Bowling Vereniging; 

  

 c. Onbehoorlijke behandeling in woord of daad van bestuursleden, wedstrijd(bege)leiders of 
spelers. 

 

2. Strafbaar zijn krachtens dit reglement verder het gelegenheid bieden of aansporen tot het 
vergemakkelijken van of het behulpzaam zijn bij het plegen van één of meer van de strafbare 

handelingen als bedoeld onder lid 1 van dit artikel. 

 
3. Strafbaarheid. 

 a. Personen, die in een team aan een wedstrijd deelnemen, kunnen uitsluitend of 

medeverantwoordelijk worden gesteld en op die grond worden gestraft voor handelingen als 

bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel, welke handelingen door één of meer andere leden 
van dat team tijdens die wedstrijd zijn gepleegd. 

 

 b. De verantwoordelijkheid, zoals bedoeld in lid 3a hierboven, kan leiden tot het opleggen van 
één of meer sancties aan het betreffende team. 

 

4 Als voorwaarde voor strafbaarheid geldt, dat er sprake moet zijn van opzet, schuld, nalatigheid of 
onzorgvuldigheid. 

 

5. Als sanctie kan worden opgelegd: 

 a. waarschuwing; 
 b. berisping; 

 c. geldboete van ten hoogste € 25; 

 d. verbod om aan een bepaald aantal games deel te nemen; 
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 e. oplegging van strafpunten respectievelijk ontneming van behaalde wedstrijdpunten; 

 f. ontzetting uit de functie van teamcaptain; 

 g. het verbod om nog aan de wedstrijd/competitie mee te mogen doen, uiteraard met 
handhaving van de regeling zich te houden aan de aangegane financiële verplichtingen. 

 

6. De bevoegdheid tot het opleggen van sancties komt toe aan: 

 a. wedstrijd(bege)leiders; 
 b. het dagelijks bestuur; 

 c. commissie van beroep. 

 
7. De bevoegdheid van een wedstrijd(bege)leider tot het opleggen van sancties is beperkt tot het 

gestelde onder lid 5, sub a,b,d,e en f en wel met betrekking tot en voor de duur van de speeldag 

waarop hij als de daartoe aangewezen wedstrijd(bege)leider fungeert. 
 

Artikel 79 - Overig. 

 

In alle gevallen waarin dit huisleague-reglement niet voorziet, geldt het NBF sportreglement.  

 

Artikel 80 t/m 99 in reserve. 

 
In reserve. 

 

------------ 


