
Wedstrijdreglement van de Bowlingvereniging Espel (APRIL 2015) 
 
 
Hoofdstuk 1,  Algemeen 
 
1. De organisatie van de verschillende leagues van de Bowling Vereniging Espel, hierna 

te noemen B.V.E., berust bij het bestuur of door, een door hen aangewezen 
commissie. 

2. Deelname aan de verschillende leagues is opengesteld voor de leden van de B.V.E. 
en voor gastspelers, zijnde lid van de  N.B.F.. 

3. Opgave van spelers en teams dienen schriftelijk, voor 1 juli van ieder kalenderjaar 
aan het wedstrijdsecretariaat te worden ingediend. 

4. Ieder lid is verantwoorderlijk voor het betalen van baanhuur. Opzeggen van een 
teamlid voor 1 juli is de verantwoording van het lid zelf. Dit kan telefonisch, per brief of 
per e-mail naar het secertariaat.  
 

 
Hoofdstuk 2,  Teamsamenstelling 
 
1. Huisleague: 
Een huisleagueteam bestaat uit 4 personen + 6 reserves, waarvan er op een competitie-
avond vier op de baan staan.  
Er worden in de huisleague GEEN blindscore toegepast (behoudens H.4 art. 6).  
Als er geen volledig team op de baan staat heeft men de wedstrijd verloren en spelen de 
spelers voor het persoonlijk gemiddelde. 
 
2. Trioleague: 
Een trio-team bestaat uit 3 personen + 6 reserves, waarvan er op een competitieavond drie 
op de baan staan. 
Bij de trioleague dienen dus steeds 3 spelers aanwezig te zijn en wordt er GEEN blindscore 
toegepast (behoudens H.4 art. 6). 
In andere gevallen verliest het team en speelt men voor het persoonlijk gemiddelde. 
 
3. Duoleague: 
Een duo-team bestaat uit 2 personen + 5 reserves, waarvan er op een competitieavond twee 
op de baan staan. 
Bij de duoleague dienen dus altijd 2 spelers aanwezig te zijn en wordt er GEEN blindscore 
toegepast  (behoudens H.4 art. 6). 
In andere gevallen verliest het team en speelt het aanwezige lid voor het persoonlijk 
gemiddelde. 
 
 
Hoofdstuk 3,  Spelers, wisselspelers, blindscore, incompleet team 
 
1. Alle spelers + reservespelers dienen voor 1 oktober van het lopende seizoen bekend 

te zijn bij de betreffende leaguesecretaris. Niet gebruikte reservespelers kunnen na 
deze datum en in overleg met de leaguesecretaris worden vervangen door andere 
reservespelers. Mochten reservespelers vaker dan 3x achtereen hebben gespeeld in 
hetzelfde team, dan kunnen zij niet meer reserve speler zijn bij een ander team op die 
speelavond. Mochten zij stoppen met “vaste speler” te zijn in het team dan kunnen zij 
weer als reservespeler in andere teams worden opgesteld. 

2.  (Wissel)spelers mogen zijn: 
      - alle reserve én vaste spelers van BV Espel 
    - gastspelers, lid van de NBF 
 



3.      Wanneer een team tijdens het seizoen incompleet wordt kan in de competitie, indien  
van toepassing (zie H2), de blindscore van het weggevallen teamlid worden 
genoteerd, totdat het team een nieuw teamlid heeft opgegeven bij het 
leaguesecretariaat, waarbij het de voorkeur heeft, gedurende deze tijd, een andere 
(wissel)speler in te zetten. 

4.  Een nieuwe (wissel)speler mag pas voor een team gaan spelen als dit in overleg met 
de leaguesecretaris gebeurt. 

 
 
Hoofdstuk 4,  Speelwijze 
 
1. Bij het spelen in teamverband is een uniform shirt gewenst. 
2. Wanneer een team met te weinig leden verschijnt, of niet verschijnt, verliezen zij 

automatisch de wedstrijd. 
3. De teams dienen zich aan het door de leaguesecretaris opgestelde wedstrijdschema 

te houden. 
4. Een team dient gereed om te spelen te zijn op het tijdstip dat de wedstrijd dient te 

beginnen. Wanneer een team of één van de leden niet voor de 3e frame van de 
tegenstander klaar is om te spelen, wordt hij/zij voor dat gedeelte uitgesloten. Hij/Zij 
begint waar de tegenstander is. De voorgaande frames op nul. 

5. Bij aanvang van de wedstrijd mag elke speler 2 frames werpen. De teams of haar 
leden mogen de banen niet voor/tussen de games of na afloop van de wedstrijd voor 
eigen gebruik gebruiken. 

6. Een speler die om gegronde redenen de game niet kan afmaken zal, in overleg met 
de leaguesecretaris, als afwezig worden genoteerd. Als er in de reeds begonnen 
game al vier frames (of meer) gegooid zijn, zal er voor de resterende frames elk 10 
punten worden geteld. Voor eventuele volgende games geldt dan de blindscore. Zijn 
er nog geen vier frames gegooid, dan wordt de blindscore van de betreffende speler 
genoteerd. 

7. Een speler is verplicht voorrang te verlenen aan elke speler op de direct 
aangrenzende linker/rechterbaan, die reeds zijn/haar worp is begonnen of die al 
eerder op de approach klaar stond om aan zijn/haar worp te beginnen. De eerst 
bedoelde speler moet in dit geval voor de approach wachten tot de speler rechts of 
links van hem/haar zijn/haar worp heeft voltooid. Wanneer een speler de approach al 
heeft betreden, heeft hij voorrang op ieder andere speler van de baan, direct links van 
hem, die tegelijkertijd op de approach wil stappen. De speler dient voorrang te geven 
aan elke speler van de baan direct rechts van hem, die gelijktijdig op de approach wil 
stappen. 

8. Wanneer een team klaar is met hun game, dienen zij de tegenpartij de gelegenheid te 
geven om hun game rustig af te maken door op hun plaats te blijven zitten. 

 
 
Hoofdstuk 5,  Scores en puntenwaardering 
 
1. Onder handicap wordt verstaan de extra punten die op grond van het gemiddelde 

worden berekend. 
2. Wanneer op handicapbasis gespeeld wordt, zal de handicap 80% van 200 bedragen. 

Voor de huisleague geldt een handicap van 80% van 180. Het maximum van 64 pins 
per game geldt voor alle senioren leagues. Voor de jeugd geldt een handicap van 
70% van 165 met een maximum van 56 pins per game. 

3. Bij aanvang van de competitie wordt de handicap ingevoerd zoals die was op de 
eindlijst van het afgelopen seizoen in de betreffende league. Indien nog geen 
handicap bekend is, wordt deze na de wedstrijd over de gegooide games berekend 
(zie H.5 art.2).  



4. De competitie wordt volgens het 4-puntensysteem gespeeld. Per wedstrijd worden 3 
games gespeeld, waarbij d.m.v. de hoogste pinfall inclusief handicap, 1 punt per 
game kan worden verdiend. Het team dat de hoogste pinfall inclusief handicap heeft 
behaald over 3 games krijgt 1 punt extra. Bij gelijk spel ontvangt ieder team een half 
punt. 

5. De competitiestanden zullen voor elke league op aparte lijsten worden genoteerd met 
de vermelding van het persoonlijk gemiddelde en de handicap. Diegene die minder 
dan 2/3 van de games heeft gespeeld wordt op een aparte league-lijst vermeld.  

6. Een (reserve)speler vormt voor elk team waarin hij/zij speelt een apart gemiddelde 
(en handicap) zodra hij/zij heeft gegooid. 

7. De wedstrijd wordt over 2 banen gespeeld, welke van te voren zijn vastgesteld op de 
indelingslijsten. Na elke game wordt er van baan gewisseld. 

8. Raakt een baan defect, dan wordt op 1 baan verder gespeeld. Wanneer geen andere 
banen beschikbaar zijn, gooien de teams om de beurt 1 frame, tot de baan weer 
gebruikt kan worden of andere banen beschikbaar zijn. Zonodig wordt er handmatig 
geteld. 

9. Kampioen van een league wordt het team dat de meeste punten heeft behaald. 
Eindigen meer teams met hetzelfde puntenaantal dan wordt het team met de hoogste 
pinfall, zonder handicap, de winnaar. Wanneer het aantal punten en ook de pinfall, 
zonder handicap, gelijk zijn, wordt door de betreffende teams nog een wedstrijd met 
hetzelfde puntensysteem gespeeld. Deze wedstrijd is beslissend voor het 
kampioenschap. 

10. Individueel kampioen voor elke league, dames en heren apart, wordt diegene, die het 
hoogste gemiddelde over meer dan 2/3 van de gespeelde games heeft behaald. 

 
 
Hoofdstuk 6,  Protesten en klachten 
 
1. Protesten en klachten tijdens de wedstrijd kunnen d.m.v. het wedstrijdformulier 

kenbaar gemaakt worden.  
2. De teamcaptain van de tegenpartij moet in kennis worden gesteld van het protest of 

de klacht. 
3. Het protest of de klacht moet op de achterzijde van het wedstrijdformulier worden 

omschreven, waarbij de tegenpartij de gelegenheid moet worden gegeven om evt. 
een verweer aan te voeren. 

4. De leaguesecretaris moet van de klacht of het protest op de hoogte worden gebracht. 
5. De protesten en klachten worden in eerste instantie door het leaguesecretariaat 

behandeld. 
6. Het leaguesecretariaat kan de klacht of het protest in de eerstvolgende bestuurs-

vergadering ter tafel brengen. 
7. Van het protest of de klacht krijgen alle betrokkenen schriftelijk bericht betreffende de 

afhandeling. 
 
 
Hoofdstuk 7,  Statuten en Algemeen reglement 
 
1. De statuten en het Algemeen reglement zijn door de leden ter inzage op te vragen bij 

het secretariaat van de B.V.E. en mogen maximaal 1 week in bezit worden gehouden. 
2. De Statuten, het Algemeen reglement en de Sportreglementen der N.B.F. kunnen 

tevens door de leden worden opgevraagd bij het secretariaat van de B.V.E. en mogen 
2 weken in bezit worden gehouden. 


