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Voorwoord

Wat een bizarre en heftige periode hebben we met z’n allen meegemaakt.
 
Zo sta je samen op de baan een balletje te gooien, wat te drinken aan de 
bar en zo …….. niets meer. 

Waar we eerst nog dachten: 3 weken …. oké, geen stedenontmoeting, 
KIKA, VK jeugd …. geen probleem dat kunnen we samen met de 
league wel later inplannen. Spoedoverleg met het huis, schuiven en 
draaien en inderdaad alles weer geregeld. 

En toen kwam pas de echte dreun …. alles dicht, niks, nada, noppes 
…. iedereen thuis.
 
Even op bezoek gaan bij ouders, grootouders, kleinkinderen, een doosje 
paracetamol of wc-papier kopen, een kus, hand of knuffel geven, het 
was allemaal niet meer vanzelfsprekend. Een werkelijkheid die vooral 
heel onrealistisch aanvoelde. Alsof we in een sciencefictionfilm beland 
waren. In eerste instantie denk je nog best wel lekker; rustig aan, 
uitslapen en niet of thuis werken. Maar na tientallen puzzels gemaakt 
te hebben, boeken uitgelezen te hebben, de tuin tiptop in orde, het 
hele huis geschilderd en de kinderen en/of echtgeno(o)t(e) achter het 
behang geplakt te hebben waren de meesten er wel klaar mee.

Helaas hebben we geen keus in dezen. Gelukkig komen er langzaam 
weer wat positieve veranderingen aan, maar ons leven zal voortaan 
anders zijn. We staan netjes in de rij buiten te wachten op ons beurt, 1,5 
meter afstand van elkaar, mondkapjes op. 

En zo zal het in de bowling ook niet meer hetzelfde zijn. Al die tijd 
hebben wij als bestuur contact gehad via mail en zodra het mogelijk 
was ook weer d.m.v. vergadering; keurig op 1,5 meter afstand, ieder 
zijn eigen tafel.
Vragen als hoe nu verder, wanneer mogen we weer, wat doen we met 
de 1,5 meter afstand waren een hele puzzel.
Een puzzel die we zo goed mogelijk opgelost hebben en waar heel veel 
dank naar het WS gaat.

We hopen in september weer met frisse moed te beginnen aan het 
nieuwe seizoen met welke veranderingen en aanpassingen dan ook.
Het belangrijkste is toch dat de ballen weer kunnen rollen en we elkaar 
in goede gezondheid terug zien.

We willen nog benadrukken: >>HOUD U AAN DE REGELS ZOALS 
WIJ DIE SAMEN MET HET HUIS HEBBEN OPGESTELD<<. 

Straks in september veel speelgenot en we hopen jullie allemaal weer 
te zien.

Het bestuur
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Corona PROTOCOL VOOR ALLE volwassenen LEAGUES
 

ALS JE KLACHTEN HEBT BLIJF DAN THUIS EN ZET EEN RESERVE SPELER IN. 
 
We kunnen per 1 september weer bowlen in competitieverband, maar het Covid 19 (corona virus) kan nog 
onder ons zijn. Als voorzorgsmaatregel hebben het bestuur van Bowling Vereniging Haarlemmerliede en het 
management van De Zoete Inval een protocol opgesteld voor alle leagues. 
De maatregelen zijn verdeeld in twee onderdelen, te weten: het bowling gedeelte en het horeca gedeelte. 

De voorstellen zijn gebaseerd op de regels van het NOCNSF: nocnsf.nl/sportprotocol
Zie aanvulling voor de zogenaamde horecasporten en het RIVM: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
coronavirus-covid-19/nieuws/2020/06/24/per-1-juli-15-meter-blijft-norm

	Corona-richtlijnen van het huis kunnen strenger zijn dan de landelijke richtlijnen. In dat geval gelden de 
richtlijnen van het huis. Volg eventuele aanwijzingen van het personeel op.

	De jeugd heeft een eigen protocol. Dat staat afgedrukt elders in deze Pinbabbel.

BOWLING GEDEELTE 
 
• De leaguevoorzitter regelt dat de teams naar de banen gaan. Door bijv. eerst banen 1 en 12 tegelijk naar de 

baan te laten gaan of de even banen eerst gaan en dan de oneven banen. 
• De Trio leagues spelen zoals ze altijd spelen, alleen wordt er volgens Europees systeem gespeeld. Dus met 

12 teams, dezelfde starttijd en wisselen na 1 game om zo de bewegingen in de spelersruimte te beperken.
• De Vijfmans league speelwijze staat toegelicht in het kader onderaan dit hoofdstuk (zie volgende pagina).
• Het WS kan de speelwijze na elke periode aanpassen.
• Bij het wisselen na één game kan het ene team voor de midden tafel langs en het andere team langs de 

achterkant van de tafel langs. 
• Geen lichamelijk contact (geen high five of box). 
• Er zijn alleen spelers die bowlen in de spelersruimte toegestaan, dus geen andere mensen. 
• Kom niet aan andermans materiaal. 
• De bediening van De Zoete Inval komt de eerste bestelling opnemen en de volgende bestelling kunt u met 

de tablet bestellen. Weet u niet hoe dat moet vraag dan aan de bediening of LV hoe het werkt. 
• Hou rekening met elkaar in de ruimte achter de spelersruimte. Geef elkaar de ruimte als er een storing moet 

worden doorgeven aan het personeel van De Zoete Inval of als we naar de wc gaan. 
• Als u naar de baan gaat om te gooien houdt rekening met degenen die van de baan komen en degenen die 

naast u staan op de baan 
• Desinfecteer regelmatig uw handen (evt. eigen handgel meenemen) 

Zodra u het horeca gedeelte betreedt gelden de onderstaande regels. 

HORECA GEDEELTE 
Corona maatregelen De Zoete Inval

• Heeft u gezondheidsklachten dan verzoeken wij u om thuis te blijven; 
• Bij binnenkomst kunnen wij triage uitvoeren. Indien er veel gasten tegelijkertijd aanwezig zijn, dan zijn wij 

namelijk hiertoe verplicht. Wij hopen op uw begrip in deze situatie; 
• Bij binnenkomst verzoeken wij u om uw handen te desinfecteren; 
• In het bowlingrestaurant en bar zijn de tafels en stoelen op 1,5 meter opgesteld. Wij vragen u deze opstellingen 

te respecteren en niet zelf met tafels en stoelen te gaan schuiven; 
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• In onze accommodatie zijn stickers en aanduidingen geplaatst die u helpen herinneren om de 1,5 meter 
afstand te bewaren; 

• Wij vragen aan al onze gasten zich te houden aan de richtlijnen van het RIVM en eventuele aanwijzingen 
van het personeel op te volgen. 

 
Als iedereen deze maatregelen in acht neemt kunnen we 1 september weer bowlen. 
 

ALLEEN SAMEN KRIJGEN WE CORONA ONDER CONTROLE.

Speelwijze Vijfmans league

Donderdag 13-08-2020 is tijdens de LV/TC vergadering gestemd over de speelwijze voor 
aankomend seizoen. De masterplanning en veranderingen in reglementen zijn kort uitgelegd en 
alle extra maatregelen gezien Covid-19 zijn nogmaals duidelijk vermeld. 

Bij de stemming was er keuze tussen:
• optie1: Europees met 12 teams tegelijk spelen
• optie2: Amerikaans en in 2 shifts van 6 teams spelen.

Uiteindelijk hebben er 7 van de in totaal 11 aanwezige teams gekozen voor optie 1, Europees met 
alle teams tegelijk spelen. 

De week erna was er een persconferentie van Premier Rutte waarin verscherpte maatregelen 
werden aangekondigd. Naar aanleiding van de aangescherpte regels heeft het management van De 
Zoete Inval besloten dat zij maximaal 6 banen voor de Vijfmans league beschikbaar stellen. 

Hierdoor heeft de vereniging geen andere keuze dan de Vijfmans league toch in shifts te houden. 
Dit zal worden geëvalueerd binnen het bestuur aan het eind van elke periode, en aangepast worden 
wanneer mogelijk/vereist. 

 
2020 22 september 27 oktober 4 november (= ALV) 10 november 15 december

2021 26 januari 9 maart 20 april 25 mei 22 juni

Data bestuursvergaderingen

    Bij de bestuursvergaderingen is er van 19.45u tot 20.00u vrije inloop voor leden    
    die wat aan het bestuur kwijt willen of wat bijzonders te vragen hebben. 

Vergader data (data onder voorbehoud)

kom 
   binnen !
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Wedstrijdreglement huisleagues 
volwassenen - seizoen 2020-2021

In dit reglement gebruikte afkortingen:
 WS  = Wedstrijdsecretariaat
 LV  = League Voorzitter
 TC  = Teamcaptain
 BvHL  = Bowling vereniging Haarlemmerliede

1. Toepassing
De huisleague van de B.V. Haarlemmerliede wordt gespeeld conform het huidige Sportreglement van de 
Nederlandse Bowling Federatie, met de navolgende wijzigingen, aanpassingen, uitzonderingen en aanvullingen.

2. Team deFinitie
Een team bestaat uit:
• Vijfmans; maximaal 12 leden
• Trio; maximaal 8 leden
Na iedere game is er een spelerswisseling mogelijk.

2a. Junioren
Juniorleden mogen bij de volwassenen spelen, jeugd evenementen gaan altijd voor.

2b. Dresscode
Als bestuur vinden wij het wenselijk dat alle teams in alle wedstrijden van onze vereniging in gelijke shirts per 
team spelen.

3. Teamcaptain
Elk team heeft een teamcaptain die het team vertegenwoordigt. Deze is verantwoordelijk voor en aanspreekbaar 
op:
• het juiste gedrag van zijn/haar team,
• het dragen van een teamshirt door elke speler.
• het toezien op de juiste optelling van de handicap van het eigen team en die van de tegenstander op de 

wedstrijdformulieren,
• het volledig invullen van de wedstrijdresultaten op het wedstrijdformulier,
• het tekenen van het wedstrijdformulier van de tegenstander ten teken van akkoord gaan met het 

wedstrijdverloop en de tellingen,
• het derhalve niet tekenen, indien er een protest werd ingediend bij de LV, waarover nog geen uitspraak is 

gedaan (zie ook artikel 9),
• het inleveren van het volledig ingevulde wedstrijdformulier bij de LV,
• het regelmatig onvolledig invullen/onleesbaar maken van het wedstrijdformulier kan aanleiding zijn tot een 

sanctie als puntenvermindering,
• het tijdens de wedstrijd niet gebruiken van losse talkpoeder/alcoholdoekjes en dergelijke binnen de 

spelersruimte,
• het weren van niet-spelers/sters uit de spelersruimte (deze is slechts toegankelijk voor speler/sters die op het 

betreffende banenpaar zijn ingedeeld en voor bestuursleden (in functie)).
• de betaling van de baanhuur. Zie ook artikel 10.
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4. Speelgerechtigd
Een speler/-ster kan slechts in één team per league voorkomen en is pas speelgerechtigd indien zijn of haar 
naam door het WS in de scorecomputer is ingevoerd, hetgeen na betaling van het lidmaatschap zal gebeuren. 
Indien een speler/-ster eenmaal voor een bepaald team in een league is uitgekomen, kan deze niet meer van 
team (binnen de betreffende league) wisselen. Teams kunnen tot 1 november van het lopende seizoen worden 
aangevuld. Wijzigingen in de teamsamenstelling kunnen (na deze datum) slechts in uitzonderingsgevallen, zulks 
ter beoordeling van het WS, plaatsvinden.

5. Puntentelling Huisleague BvHL
Er kunnen per speelavond per team maximaal 10 wedstrijdpunten worden behaald:
• 2 punten per gewonnen game incl. handicap (3 games) = 6 punten
• 2 punten per gewonnen teamserie incl. handicap = 2 punten
• 1 punt voor hoogste teamgame incl. handicap = 1 punt
• 1 punt voor hoogste teamserie scratch = 1 punt
• Totaal = 10 punten

5a. Handicap berekening
De handicap is bepaald op 80% van 210, dit houdt dus in: 210 min het gemiddelde maal 0,8 = handicap. 
Afronding naar beneden.

 Voorbeeld: 
 Een speler/ster heeft een gemiddelde van 159. De handicap is dan: 210 – 159 = 51 X 0,8 = 40.8 = 40

Er is geen maximum aan deze handicap verbonden.
Indien er van een speler/ster nog geen handicap bekend is, wordt deze op de volgende wijze bepaald en wel in 
de genoemde volgorde:
1. het gemiddelde van het nieuwste bowlingpaspoort,
2. het overleggen van een gesanctioneerd gemiddelde van het WS van een andere vereniging,
3. berekenen over de eerste 3 gegooide games in die league.

Het nieuwe seizoensgemiddelde zal gebaseerd worden op het league gemiddelde van vorig jaar. Indien nieuw in 
de league geldt het nieuwe pasgemiddelde (ad 1) of de verklaring van de vorige vereniging (ad 2). Voor een speler 
die geen bowlingpaspoort of verklaring heeft wordt het gemiddelde berekend over de eerste 3 games (ad 3).

5b. Blindscore
Hiervoor gebruikt u het op het wedstrijdformulier/monitor scorecomputer aangegeven gemiddelde min 15 pins 
van die afwezige speler/ster die tot op dat moment de meeste games in het team heeft gespeeld. In artikel 13 
(boosterteam) wordt op deze regel een uitzondering gemaakt.

5c. Competitie handicap leagues (volledige league, 12 teams)
Deze bestaat uit 3 periodes van 11 speelavonden (3 * 11 * 3 games = 99 games).
Per periode wordt er gespeeld om:
• Nr. 1 = periode A kampioenschap
• Nr. 7 = periode B kampioenschap

De Trio periodekampioenen krijgen het recht om in de Trio voorfinale A, resp. B uit te komen, tenzij het 
speelrecht al in een eerdere periode is verworven. In dat geval krijgt het eerstvolgende team (nummer 2 en 8 
(onvolledige league zie art. 5f) dat zich nog niet heeft geplaatst, het recht van het spelen van een (voor)finale. Er 
wordt niet verder doorgeschoven!
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5d. Doorschuiven
Het doorschuiven gebeurt pas vanaf de tweede periode.
Als een team in de eerste, tweede of derde periode kampioen wordt, kan er vanaf de tweede periode worden 
doorgeschoven, de tweede in volgorde plaats zich dan voor de voorfinale. Er wordt maar een keer doorgeschoven. 
In de eerste periode kan er niet worden doorgeschoven, ook niet met terugwerkende kracht. Dit geldt zowel voor 
de A kampioenen en de B kampioenen

5e. Kampioenspunten
Na afloop van elke periode krijgen de teams kampioenspunten toegekend:
• nr   1  12 punten  + Periode A kampioen
• nr   2  11 “
• nr   3  10 “
• nr   4    9 “
• nr   5    8 “
• nr   6    7 “
• nr   7    6 “   + Periode B Kampioen
• nr   8    5 “
• nr   9    4 “
• nr 10    3 “
• nr 11    2 “
• nr 12    1 punt

5f. Periodekampioenen bij leagues met minder dan 12 teams/banen
Bij het bepalen van een periodekampioen geldt de volgende regel:
• A-Kampioen: nummer 1 (zie verder artikel 5c)
• B-Kampioen: de helft van het aantal gebruikte banen + 1 (zie verder artikel 5c)

5g. Totaalkampioenen
• Na alle periodes worden de kampioenspunten (per league) bij elkaar opgeteld. Het team dat de meeste 

kampioenspunten heeft verzameld is Totaal A Kampioen van de betreffende league. De Totaal B Kampioen 
is het team dat op positie "helft aantal gebruikte banen + 1" in de seizoens-eindstand staat.

• Een totaal kampioen gaat altijd voor een periodekampioen.(bv. Een team wordt zowel totaal B kampioen en 
hebben een periode kampioen A, dan moeten zij spelen in de Super Finale B spelen).

5h. Gelijkstand kampioenspunten
Bij een gelijke stand in kampioenspunten treden de volgens regels in werking:
1. Kampioenspunten.
2. Het totaal aantal wedstrijdpunten over 3 periodes.
3. Het totaal pinfall over 3 periodes.

6. Finales
Een speler/ster kan/mag aan diverse voor- en superfinales deelnemen indien hij/zij 9 of meer games heeft 
gespeeld in de betreffende league van het seizoen. Indien hij/zij zich met meerdere teams heeft geplaatst voor 
een superfinale kan hij/zij slechts voor één van deze teams in de superfinale uitkomen!
Indien een team zich voor zowel de A-klasse finale als voor de B-klasse finale heeft geplaatst speelt het team met 
een teamgemiddelde van 170+ in de hoogst behaalde voorfinale!
De speelvorm van een finale wordt voor de finales gepubliceerd op de website.

6a. Voor- en Super Trio fInales
Totaal plaatsen zich voor de Trio finales:
• De Totaal A Kampioenen en de Totaal B Kampioenen voor de Superfinale.
• Maximaal 6 finalisten per klasse spelen in de Super Trio finale
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6b. Super Teams Baker Finale
In deze finale mogen alle deelnemende teams met 3, 4 of 5 personen in per game een team vormen. HCP wordt 
berekend op de top-totaallijst en het gemiddeld van het gehele team. De plaatsen worden verdeeld volgens:
• De totaalkampioenen van de Trio teams (6 teams).
• De totaalkampioenen en de nrs2 van de Vijfmans teams (4 teams).
• Totaal 10 teams, 9 games.

6c. Individuele Finale
De individuele finale wordt gespeeld met de eerste 8 dames vanuit de top 20 lijst en 16 heren vanuit de top30 lijst 
(vanaf nr 1 naar beneden). Indien een geselecteerde speler niet kan spelen wordt de volgende uit de toptotaallijst 
gevraagd om te spelen. De finale wordt gespeeld op 1 avond.
Het minimaal aantal games wat er gegooid moet worden om deel te nemen aan de finale is 40% van het aantal 
games van het seizoen (39 games).

6d. Scratch Finale Trio
• Totaal plaatsen zich 12 teams voor de scratch finale op basis van de top totaallijst.
• Indien een team niet in staat is om een volledig eigen team op te stellen tijdens de scratch finale, dient dit 

team onverwijld aan het WS mede te delen, zodat tijdig voor vervanging door het volgende, in aanmerking 
komende, team kan worden zorggedragen. Er mogen geen incomplete teams meedoen aan de scratchfinale.

6e. Finale Vijfmans
Een extra speelavond op donderdag voor alle teams van deze league (de speelavond van de Vijfmans).

7. Verenigingskampioenschappen (VK)
Het VK is open voor alle leden van de vereniging (hoofd- en dubbel lid) mits zij voor aanvang van het VK te 
minste 3 games hebben gegooid.
De verenigingskampioenen (voorronden + finale) kunnen voortkomen uit zowel de A- als de B- klasse. 
De verenigingskampioenen (Dame en Heer) worden uitgezonden naar de dag der kampioenen.

7a. Klasses
• Heren A.
• Heren B.
• Heren C en D (HCP) gecombineerd.
• Dames A.
• Dames B.
 (Bij te weinig inschrijvingen van een van de twee klasses worden de klasses dames A en B gecombineerd.)   
 (De dames B klasse krijgen geen bonus punten.)
•  Dames C en D (HCP) gecombineerd.

7b. Aantal games
• Voorronde: 6 games.
• Finale: 6 games.

7c. Finale plaatsen
Aantal finale plaatsen naar ratio aantal inschrijvingen.
De scores vanuit de voorronden worden meegenomen.

8. De wedstrijduitslag
Deze heeft altijd (ondanks tekenen voor akkoord) een voorlopig karakter. Mochten er uit de geautomatiseerde 
verwerking van de wedstrijdgegevens andere resultaten komen, dan is de op basis hiervan ontstane uitslag 
bindend, kennelijke invoerfouten uitgezonderd. Tevens vindt een controle plaats op basis van dit reglement. De 
eventuele correctie, achteraf, wordt gemeld aan de teamcaptains van de betreffende teams.
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9. Beroep/Bezwaar procedure
Indien u het over een bepaalde (wedstrijd) zaak niet eens bent met uw tegenstander, dient u onmiddellijk 
na afloop van de wedstrijd een protest in bij de LV. Totdat het protest door de LV is behandeld tekent u het 
wedstrijdformulier NIET maar vermeldt u, op het door de LV overhandigde officiële protestformulier, de reden 
van het niet tekenen. De LV neemt al dan niet een beslissing en meldt het protest en de eventuele beslissing in 
alle gevallen aan het WS. 
De mogelijkheid bestaat om bij het WS in beroep te gaan tegen een door de LV genomen beslissing. Dit beroep 
dient schriftelijk, op het daarvoor bestemde protestformulier, te worden ingediend bij het WS. Indien de LV geen 
beslissing kan nemen of indien er beroep wordt ingesteld tegen een genomen beslissing, wordt er door het WS 
een bindende beslissing genomen. Deze beslissing wordt schriftelijk aan zowel de betreffende teams als aan de 
LV ter kennis gebracht. 
Achteraf gemelde onregelmatigheden kunnen zowel door de LV als het WS niet meer in behandeling worden 
genomen.

10. Betaling baanhuur
• Bij aanvang van het seizoen krijgen alle spelers een brief van de penningmeester met daarin de wijze van 

betaling van de baanhuur.
• Deze baanhuur moet tijdig worden voldaan.
• De TC zal hierbij als aanspreekpunt voor het bestuur fungeren. Eventuele problemen rond de betaling zal 

deze zelf met zijn/haar teamgenoten dienen op te lossen.
• Indien dit niet lukt, dient de TC hiervan onmiddellijk melding te maken bij het bestuur, opdat naar een 

betalingsregeling gezocht kan worden.
• Als geen tijdige oplossing gevonden wordt, kan het bestuur besluiten de scores van de betreffende spelers 

als ongeldig te verklaren, totdat er alsnog betaald is/wordt.
• De TC kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de betaling van de gehele baanhuur van zijn of 

haar team.
• Deze betalingsplicht geldt voor vijf vaste spelers (Vijfmans team) c.q. 3 vaste spelers (Trio team), ieder voor 

1/5 c.q. 1/3 gedeelte van het verschuldigde bedrag.
• Dit geldt ook, indien met een eventuele sponsor is afgesproken dat deze de baanhuur rechtstreeks aan de 

vereniging zal betalen en deze sponsor deze afspraak niet nakomt.

11. Tijdig aanwezig zijn
De spelers/ters dienen uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de wedstrijden aanwezig te zijn. Zij mogen de 
spelersruimte pas betreden na toestemming van de LV. Nadat de LV toestemming heeft gegeven om de banen te 
betreden, heeft men die tijd om in te gooien die op de monitoren aangegeven wordt.

11a. Te laat aanwezig
Indien een team bij aanvang van de wedstrijd (nog) niet compleet aanwezig is, worden de namen van de 
aanwezige spelers + de afwezige speler in de scorecomputer ingevoerd. Uitsluitend indien de tegenstander 
akkoord gaat, kan men de nog niet aanwezige speler in de zgn. skip functie (overslaan in het score programma) 
zetten. Is de bewuste speler voor aanvang van het derde frame (van de directe tegenstander) aanwezig, dan mag 
hij/zij de eerste frames inhalen. Ingooien is in dit geval niet toegestaan. Indien deze speler/ster niet voor aanvang 
van het derde frame aanwezig is, wordt alsnog een blindscore ingevoerd (zie art. 5b m.b.t. blindscore) voor de 
gehele game. De bewuste speler mag wel spelen in de navolgende games.

12. Onvolledig/Niet opgekomen team
Indien een team een game speelt met minder dan 50% van het aantal (fysiek aanwezige) spelers/ters dan 
gebruikelijk voor die league, heeft dat team de betreffende game reglementair met 2 punten verloren. Een 
door het bestuur toegevoegde booster kan bij deze 50% regel niet als een fysiek aanwezige speler/ster worden 
meegerekend.



12

12a. Niet opgekomen team
Als een team niet komt opdagen heeft dit betreffende team de wedstrijd met 10 – 0 verloren.

12b. niet opgekomen team zonder afmelding
Indien een team niet komt opdagen zonder tijdige afmelding heeft het betreffende team geen pinfall. Bij tijdige 
afmelding (24 uur voor aanvang league en melden bij de LV en WS) wordt de blindscore toegepast conform art. 5b.

13. Boosterteam
Indien een league een oneven aantal teams heeft, is er een zgn. boosterteam. De tegenstander speelt dan tegen 
het eigen gemiddelde min 10 pins (per speler). Het boosterteam heeft dezelfde speel- en puntentelling als een 
volwaardig team.

13a. Boosterspeler
In hoge uitzondering kan het bestuur beslissen een boosterspeler toe te staan in een team. Het gemiddelde van 
de boosterspeler wordt bepaald op basis van de startgemiddelden (begin van het seizoen) van de overige spelers.

14. Inhalen wedstrijden
Indien een wedstrijd (door bijvoorbeeld een baanstoring e.d.) moet worden ingehaald, dient dit (bij voorkeur) 
binnen één week plaats te vinden. Het WS doet hiervoor (in overleg met de betrokken teams) een voorstel. Dit 
voorstel heeft een bindend karakter.

15. Uitval speler door blessure
Wanneer een speler/ster een game niet kan uitspelen, omdat hij/zij daartoe niet in staat is vanwege een blessure 
of een niet voorziene noodtoestand/overmacht, en er voor deze speler/ster geen speelgerechtigde vervanger 
voorhanden is, worden zijn/haar openstaande frames opgevuld met 9 – (mis). (Zie NBF Sportreglement 227 sub 2.)

15a. Uitval speler door stoppen
Indien een speler vrijwillig een game niet uitspeelt, worden zijn/haar openstaande frames opgevuld met 0 pinfall 
per frame.

15b.Blindscore na uitval speler
Indien een speler na een game stopt (geblesseerd, noodtoestand of vrijwillig) en er is geen speelgerechtigde 
vervanger voorhanden, dient zijn/haar eigen blindscore gebruikt te worden voor de resterende games conform 
de berekening in art 5b.

16. Uitval speler tijdens seizoen
Indien er een speler/-ster om een of andere reden gedurende het seizoen uitvalt, dient dit onmiddellijk aan het 
WS te worden doorgegeven, zodat er door het WS (in nauw overleg met het betreffende team) actie kan worden 
ondernomen. Het uitgevallen teamlid blijft overigens wel verplicht zijn/haar deel van het banengeld te blijven 
voldoen. Het WS zal (in overleg met de penningmeester) z.s.m. komen tot een voor alle partijen aanvaardbare 
regeling.

17. Extreem weer
Bij extreme weersgesteldheden wordt door het WS besloten of de huisleague wordt afgelast. Bij afgelasting 
worden de bowling en de LV/TC’s hiervan direct op de hoogte gesteld. Hier kunt u vanaf 18:00 uur terecht 
voor meer informatie. De afgelaste leagues zullen op een ander, nader te bepalen, tijdstip worden ingehaald. 
Telefoonnummer van de bowling: 023-543 33 65. Tevens kunt u kijken op onze website:
 www.bvhaarlemmerliede.nl
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18. Spelersgedrag
• U mag geen voeten op de zitjes binnen de spelersruimte plaatsen.
• Het gelijk afnemen van uw sparebal van de balreturn is verplicht.
• Ballen mogen niet op de zitjes neergelegd worden.
• Drankjes en eten mogen alleen achter de banen of op het blad tussen de zitjes van 2 banen staan.
• Schoppen of slaan tegen het bowling interieur is niet toegestaan
Overtreding van bovenstaande gedragingen worden als onsportief en ongewenst gezien en de betreffende speler 
kan bestraft worden door de LV, WS of Bestuur met diskwalificatie van de betreffende wedstrijd of serie van de 
avond.

19. Als dit reglement niet voorziet
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het WS. Deze beslissing is bindend.

Terugblik en vooruitblik op een (vreemd) 
seizoen

Afgelopen jaar, er valt weinig maar ook veel over te schijven. Het seizoen kwam abrupt ten einde voor iedereen 
door het Covid-19 virus. Hierdoor hebben we ook meerdere toernooien en finales niet kunnen spelen dit seizoen.

Het enige toernooi afgelopen seizoen waarop ik kan terugblikken is het Arie Lutterman Toernooi. Een leuk 
toernooi wat ook een mooi beeld gaf van de toekomst, de jeugd. Tyara vd Maas had met haar totaalscore van 
760 (!) over 3 games namelijk van iedereen gewonnen, inclusief volwassenen dus. Daarnaast kwam ook mooi 
naar voren dat de dames zeker niet onderdoen voor de heren: tussen het totaal van winnares Ilona vd Eijkhof 
(723) en winnaar Raimon den Besten (724) zat maar 1 pin verschil. Het is en blijft een leuk toernooi waarbij 
iedereen door elkaar meedoet en iedereen toch altijd extra zijn best doet om in de prijzen te vallen. We hopen 
aankomend seizoen dit natuurlijk weer groter en leuker te kunnen organiseren!

Dan de vooruitblik. Het wordt een compleet nieuwe situatie waarin we dit seizoen terechtkomen. Het aantal 
besmettingen blijft (op datum schrijven) stijgen en daarmee is er nog geen zekerheid hoe het seizoen gaat 
verlopen. We hebben als bestuur achter de schermen hard gewerkt om iedereen zoveel mogelijk te voorzien van 
informatie en om een voor zoveel mogelijk mensen geschikte manier van bowlen beschikbaar te stellen. We 
hopen dat we iedereen weer gezond terugzien aankomend seizoen en dat we er samen een extra leuk seizoen 
van maken!

Terry Hoonhout
Wedstrijdsecretariaat 
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Van de penningmeester

Beste bowlingvrienden,

Mede namens het bestuur en de vereniging bedank ik wederom iedereen voor het voldoen van de contributie 
en het banengeld over het afgelopen seizoen. Iedereen heeft uiteindelijk aan zijn of haar verplichtingen jegens 
de vereniging voldaan. Ik verzoek bij deze toch nogmaals dat eenieder zich aan de betaaldatums houdt. Het 
bijhouden en het innen van contributie en banengeld kost veel tijd voor een penningmeester (en de voorzitter 
natuurlijk) en dit zou niet zo hoeven te zijn als een ieder zich aan de gemaakte afspraken houdt. Tenslotte hebben 
we allemaal bij het ondertekenen van de PRF (Persoonlijk Registratie Formulier) ervoor getekend dat wij onze 
contributie en banengeld op tijd zullen betalen.

Jaarlijkse contributie seizoen 2020-2021

De jaarlijkse contributie is verhoogd met € 5,00 ten opzichte van het vorig seizoen. Dit betreft de verhoging 
die door de NBF is doorgevoerd. Deze contributie dient voor aanvang van de huisleagues in augustus te zijn 
voldaan en is via factuur bij jullie in rekening gebracht. Het betreft hier het lidmaatschap van de NBF en die van 
de Bowling Vereniging Haarlemmerliede. 

Als jullie voor aanvang van het nieuwe seizoen nog niet betaald hebben, zijn jullie niet speelgerechtigd. Dit 
geldt voor zowel vaste spelers als reservespelers. Voor dubbelleden is de contributie verhoogd met € 1,75. Ook 
deze verhoging wordt nagenoeg geheel veroorzaakt door de verhoging van de NBF van € 1,70.

Banengeld

Het banengeld voor het nieuwe seizoen is verhoogd met € 4,00 ten opzichte van het afgelopen seizoen. 

De kortingsregeling blijft van toepassing voor diegenen die hun banengeld in 1 of 2 keer willen betalen. Wanneer 
jullie na 30 september de 1e betaling doen, gelden de maandelijkse termijnbedragen en vervaldatums. Wij zullen 
dan om aanvullende betalingen vragen.

De te betalen periodieke bedragen zien er als volgt uit.

Leeftijd per 
1 september 2020

Jeugdkorting
hoofdlid BvHL

Banengeld per 
maand betalen

Banengeld per 
halfjaar betalen

Banengeld per 
jaar betalen

22 jaar of ouder    0%  €              41,25  €            161,00  €            320,00 

21 jaar  10%  €              37,13  €            144,90  €            288,00 

20 jaar  20%  €              33,00  €            128,80  €            256,00 

19 jaar  30%  €              28,88  €            112,70  €            224,00 

18 jaar of jonger  45%  €              22,69  €              88,55  €            176,00

	Wie zijn banengeld in één keer wil betalen (€ 320,00) dient dit vóór 30 september 2020 te hebben voldaan.

	Diegenen die het banengeld in twee termijnen willen voldoen dienen zowel vóór 30 september 2020 als vóór  
 31 januari 2021 een bedrag van € 161,00 te hebben overgemaakt.
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	De vervaldatums voor diegenen die per maand, zijnde € 41,25, willen betalen zijn opgenomen in onderstaande  
 tabel.

 Termijn 1 ..... 30 september 2020 Termijn 4 ..... 31 december 2020 Termijn 7 ..... 31 maart 2021
 Termijn 2 ..... 31 oktober 2020 Termijn 5 ..... 31 januari 2021 Termijn 8 ..... 30 april 2021
 Termijn 3 ..... 30 november 2020  Termijn 6 ..... 28 februari 2021 

Eenmalige korting i.v.m. Corona-periode seizoen 2019-2020

Aangezien we het afgelopen seizoen de laatste maanden niet hebben kunnen spelen, krijgen de spelers voor het 
seizoen 2020-2021 een korting van € 72,00 per speler per league. Deze korting mag alleen worden verrekend 
door de leden die zowel het vorige seizoen als het komende seizoen in dezelfde league spelen. De € 72,00 geldt 
alléén voor een volwassene die volledig heeft betaald. Iemand die 50% betaald heeft, krijgt derhalve ook maar 
50% van de korting. Voor de jeugdspelers geldt de onderstaande staffel.
De spelers die na afgelopen seizoen zijn gestopt krijgen een restitutie van maximaal € 72,00.

Leeftijd per 
1 september 2020

Jeugdkorting
hoofdlid BvHL

Banengeld per 
maand betalen

Banengeld per 
halfjaar betalen

Banengeld per 
jaar betalen

22 jaar of ouder    0%  €              - 9,00  €            - 36,00  €            - 72,00 

21 jaar  10%  €              - 8,10  €            - 32,40  €            - 64,80 

20 jaar  20%  €              - 7,20  €            - 28,80  €            - 57,60 

19 jaar  30%  €              - 6,30  €            - 25,20  €            - 50,40 

18 jaar of jonger  45%  €              - 4,95  €            - 19,80  €            - 39,60

Banengeld voor het seizoen 2020-2021 na verwerking korting 

In onderstaande tabel vinden jullie de te betalen bedragen voor het komend seizoen na verwerking van de 
eenmalige korting. Nógmaals, deze bedragen gelden alléén voor diegenen die het afgelopen seizoen volledig 
hebben betaald.

Leeftijd per 
1 september 2020

Jeugdkorting
hoofdlid BvHL

Banengeld per 
maand betalen

Banengeld per 
halfjaar betalen

Banengeld per 
jaar betalen

22 jaar of ouder    0%  €              32,25  €            125,00  €            248,00 

21 jaar  10%  €              29,03  €            112,50  €            223,20 

20 jaar  20%  €              25,80  €            100,00  €            198,40 

19 jaar  30%  €              22,58  €              87,50  €            173,60 

18 jaar of jonger  45%  €              17,74  €              68,75  €            136,40
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Voor jeugdleden die bij onze vereniging dubbellid zijn gelden komend seizoen (2020-2021) onderstaande 
kortingen in de kortingstabel.

Leeftijd per 
1 september 2020

Jeugdkorting
dubbellid

Banengeld per 
maand betalen

Banengeld per 
halfjaar betalen

Banengeld per 
jaar betalen

22 jaar of ouder    0%  €              41,25  €            161,00  €            320,00 

21 jaar    5%  €              39,19  €            152,95  €            304,00 

20 jaar  10%  €              37,13  €            144,90  €            288,00 

19 jaar  15%  €              35,06  €            136,85  €            272,00 

18 jaar of jonger  20%  €              33,00  €            128,80  €            256,00

Betalingsachterstanden

Het kan natuurlijk voorkomen dat er een betaling aan jullie aandacht ontsnapt. Wij zullen jullie hier zo snel 
mogelijk aan herinneren. Na deze herinnering verwachten wij dat jullie je betaling alsnog zo spoedig mogelijk 
regelen. Structurele achterstanden in betalingen zullen wij melden aan de betreffende speler, de teamcaptain van 
het betreffende team en het wedstrijdsecretariaat aangezien de betalingsachterstand gevolgen kan hebben voor 
de speelgerechtigdheid van de speler. Natuurlijk hopen wij dat deze meldingen en maatregelen dit seizoen niet 
nodig zullen zijn.

Teamsponsoring

Er is een nog aantal teams dat jaarlijks werd gesponsord. Mocht dit voor het nieuwe seizoen ook nog van 
toepassing zijn, dan verzoek ik de betreffende teams daartoe een verzoek tot een sponsorfactuur in te dienen 
via ons algemene email adres van de vereniging info@bvhaarlemmerliede.nl . In de email ontvangen wij graag 
de juiste adressering van de sponsor en natuurlijk de naam van het te sponsoren team. De sponsor heeft tot 30 
september de tijd om deze factuur te voldoen, daarna zijn wij gedwongen de vaste spelers aan te spreken om 
hun banengeld zelf te voldoen.

Bank- en betalingsgegevens

Wij verzoeken jullie om de contributie en het banengeld over te maken op:
 
ING Bank rekening met IBAN-nummer NL84 INGB 0000 3667 20, t.n.v. Bowling Vereniging Haarlemmerliede 
o.v.v. jullie lidnummer en teamnaam.

Vermelding van lidnummer en teamnaam is met name van belang als iemand anders de contributie overmaakt. 
Soms is een betaling niet te traceren als deze door een ander wordt overgemaakt én het lidnummer en/of de 
teamnaam niet in de omschrijving wordt vermeld.

Verder wil ik jullie een sportief en vooral gezellig nieuw bowlingseizoen toewensen met mooie scores.

Met vriendelijke groet,
Theo Glorie, Penningmeester 

mailto:info@bvhaarlemmerliede.nl
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Nationaal uitstel m.b.t. aanpassingen 
bowlingballen

Uitstel is tot 1 januari 2021
Door de Corona crisis zijn mogelijk veel bowlers niet in de gelegenheid geweest hun bowlingballen 
aan te passen aan de nieuwe reglementen die internationaal op 1 augustus 2020 ingaan. Het NBF 
bestuur heeft daarom besloten deze regel, alleen voor nationale competities en toernooien, uit te 
stellen tot 31 december 2020.

WorldBowling gaat per 1 augustus 2020 een aantal reglementswijzigingen doorvoeren inzake de 
samenstelling van de bowlingballen, het gebruik van een balansgat en het gebruik van ballen door 
tweehandige bowlers.

Dit betekent dat, indien je deelneemt aan een competitie of toernooi in het buitenland, jouw materiaal 
vanaf deze datum aan de nieuwe eisen moet voldoen. Het NBF bestuur heeft echter besloten om voor 
de nationale competities en toernooien de invoering van deze regel uit te stellen tot 31 december 2020.

Tot 1 januari 2021 mag je daarom spelen met bowlingballen die voldoen aan de artikelen zoals vermeld 
in het huidige NBF sportreglement en uiteraard met bowlingballen die al aan de nieuwe regels zijn 
aangepast.

(bron: nbf.bowlen.nl/Actueel/Nieuws/TabId/978/ArtMID/7013/ArticleID/3120/Nationaal-uitstel-mbt-
aanpassingen-bowlingballen.aspx)
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Masterplanning volwassenen 
bowlingseizoen 2020-2021

(Hou de website in de gaten voor de nieuwste versie.)
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Masterplanning evenementen 2020-2021
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Jeugd 2020-2021

Na een abrupt einde van het vorige seizoen zijn wij blij dat iedereen nog gezond is en we, met enkele aanpassingen, 
weer een planning hebben kunnen maken voor komend seizoen. 
De jeugd speelt op maandagavond waarbij we om 17.45 uur aanwezig zijn en meteen naar de banen gaan. 
Iedereen zorgt er zelf voor dat we uiterlijk om 18.00 uur met de league kunnen starten.

De jeugd mag net als voorgaande jaren met zijn tweeën op een baan, 3 games, Amerikaans. Ook voor de jeugd 
is er een corona protocol gemaakt (zie verderop in deze Pinbabbel) en wij verwachten dat iedereen zich hier ook 
aan houdt.

We spelen met 4 teams waarvan de indeling bekend wordt gemaakt op de ouder/kind dag.

De trainingen zijn op zaterdag; we beginnen om 11.30 uur met de warming up en trainen van 12.00 tot 13.30 
uur (1x in de maand van 11.00 tot 12.30 uur i.v.m. de Rolmaatjes) onder leiding van Terry, Rinus en Ronald. 
Gelukkig hebben we hulp gehad van Robert, Pascal, Martin, Marco en Frans en kunnen we daar komend seizoen 
(hopelijk) ook weer op rekenen.

Net als bij de volwassenen zal er voor de jeugd een korting zijn. Deze bedraagt € 30,- (alleen trainen korting  
€ 10,-) ter compensatie voor de corona (alleen als de volledige contributie ’19-’20 is betaald). Helaas zijn 
daarnaast de kosten voor de jeugd league en de NBF verhoogd.
League  € 197,50 Alleen trainen  €  95,- Strippenkaart 4x  €  12,50

  

Iedereen zal op de ouder/kind dag een duidelijke factuur ontvangen.

Ook dit jaar wil een deel van de jeugd weer een NJTL team vormen. De data staan al op de kalender maar er is 
nog niet bekend wie de organisatie op zich neemt; even afwachten dus. 

Natuurlijk staan ook dit jaar weer de ouder/kind dag, Kersttoernooi en eten, Arie Lutterman toernooi, Kika, VK 
en de slotdag op de planning. Laten we hopen dat dit allemaal door kan gaan!
Mochten er vragen/opmerkingen/ideeën zijn kunt u ons altijd aanspreken. 

We wensen iedereen een gezellig seizoen met hoge scores.
Marco, Petra en Kitty

Wedstrijdreglement 
Jeugd - seizoen 2020-2021

In dit reglement gebruikte afkortingen:
 WS  = Wedstrijdsecretariaat
 JB  = Jeugd bestuur
 BvHL  = Bowling vereniging Haarlemmerliede
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1. Toepassing 
De jeugd huisleague van de B.V. Haarlemmerliede wordt gespeeld conform het huidige Sportreglement van de 
Nederlandse Bowling Federatie, met de navolgende wijzigingen, aanpassingen, uitzonderingen en aanvullingen 
(zie de site van de NBF).

2. Jeugdleden
a.  Een kind mag trainen/lid worden als hij/zij op 1 september van dat jaar 6 jaar of ouder is.
b.  Een kind/jeugdlid mag jeugdleague spelen als hij/zij op 1 september van dat jaar 8 jaar of ouder is.
c.  Een jeugdlid van de BvHL mag met de volwassenen league meespelen als hij/zij op 1 september van dat jaar  
 15 jaar of ouder is. Dit is altijd naast de jeugd evenementen; jeugd gaat te allen tijden voor.
d.  Als een jeugdlid op 1 sept van dat jaar 18 of ouder is groeit hij/zij door naar seniorlid.

3. Shirts
Als bestuur vinden wij het wenselijk dat alle teams in alle wedstrijden en trainingen van onze vereniging in 
gelijke shirts per team spelen. Aan het eind van het seizoen worden de shirts weer heel en schoon ingeleverd.

4. Spelers
Elke speler is tijdens de league en trainingen verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op:
• het juiste gedrag.
• geen mobiele telefoons op de banen.
• ouders in het restaurantgedeelte, en niet op/achter de banen.
• het dragen van een teamshirt.
• het toezien op de juiste optelling van de handicap van het eigen team en die van de tegenstander op de 

wedstrijdformulieren.
• het volledig invullen van de wedstrijdresultaten op het wedstrijdformulier.
• het inleveren van het volledig ingevulde wedstrijdformulier bij het JB.
• op de baan blijven totdat iedereen uitgespeeld is, evt. trainen totdat iedereen klaar is.

5. Spelersgedrag
• Er worden geen voeten op de zitjes binnen de spelersruimte geplaatst. 
• Ballen mogen niet op de zitjes neergelegd worden.
• Drankjes en eten mogen alleen achter de banen of op het blad tussen de zitjes van 2 banen staan.
• Schoppen of slaan tegen het bowling interieur is niet toegestaan

Overtreding van bovenstaande gedragingen worden als onsportief en ongewenst gezien en de betreffende speler 
kan bestraft worden door het JB, WS of Bestuur. 

6. Handicap berekening
De handicap is bepaald op 80% van 210, dit houdt dus in: 210 min het gemiddelde maal 0,8 = handicap.  
Afronding naar beneden. Er is geen maximum aan deze handicap verbonden.

Voorbeeld: 
Een speler heeft een gemiddelde van 159. De handicap is dan: 210 – 159 = 51 X 0,8 = 40.8 = 40

7. Blindscore
Hiervoor gebruik je het op het wedstrijdformulier/monitor scorecomputer aangegeven gemiddelde min 15 pins 
van die afwezige speler.
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8. Boosterteam
Indien een league een oneven aantal teams heeft, is er een zgn. boosterteam. De tegenstander speelt dan tegen het 
eigen gemiddelde min 10 pins (per speler). Het boosterteam heeft dezelfde puntentelling als een volwaardig team.

8a. Boosterspeler
In hoge uitzondering kan het JB beslissen een boosterspeler toe te staan in een team. Het gemiddelde van de 
boosterspeler wordt bepaald op basis van de startgemiddelden (begin van het seizoen) van de overige spelers. 
Dit gemiddelde verandert niet gedurende het seizoen.

9. Verenigingskampioenschappen jeugd (VKJ)
Het VKJ wordt alleen gespeeld door de jeugdleden die de jeugdleague spelen (minimaal 12 games) bij BvHL. 

9a. Aantal games
Pupil --  Voorronde: 4 games Finale: 2 games
Aspirant -- Voorronde: 5 games Finale: 3 games
Junioren – Voorronde: 5 games Finale: 3 games

Pupil: leden, die op 1 september de leeftijd van dertien jaar nog niet hebben bereikt. 
Aspirant: leden, die op 1 september wel de leeftijd van dertien jaar maar nog niet de leeftijd van zestien jaar  
 hebben bereikt. 
Junior: leden, die op 1 september wel de leeftijd van zestien jaar maar nog niet de leeftijd van achttien jaar  
 hebben bereikt.

De overall kampioen jongen en meisje mogen naar De Dag der Kampioenen.

9b. Verenigingskampioenschappen volwassenen (VK)
Jeugdleden van de BvHL mogen zelf kiezen of zij de VK willen spelen; mits zij 6 games hebben gespeeld in de 
volwassenen league. Wordt deze keuze gemaakt mag er (datzelfde jaar) NIET meer meegedaan worden met de 
VKJ (zie ook art. 2c).

10. Tijdig aanwezig zijn
De spelers dienen uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn. Zij dienen zelf en op tijd 
de spelersruimte te betreden, schoenen aan te trekken, in te gooien en op tijd te starten. 
Voor de training dienen de spelers 30 minuten voor aanvang aanwezig te zijn en zelf te beginnen met de warming 
up.

10a. Afmelden
Alleen bij het JB en nooit via, via / iemand anders (dit i.v.m. reserveren/afzeggen banen).

10b. Te laat aanwezig
Indien een team bij aanvang van de wedstrijd (nog) niet compleet aanwezig is, kan de nog niet aanwezige speler 
in de zgn. skip functie (overslaan in het score programma) gezet worden. Is de bewuste speler voor aanvang van 
het derde frame (van de directe tegenstander) aanwezig, dan mag hij/zij de eerste frames inhalen. Ingooien is in 
dit geval niet toegestaan. Indien deze speler niet voor aanvang van het derde frame aanwezig is, wordt alsnog 
een blindscore ingevoerd (zie art. 7 m.b.t. blindscore) voor de gehele game. De bewuste speler mag wel spelen 
in de navolgende games.

11. Extreem weer
Bij extreme weersgesteldheden wordt door het JB besloten of de huisleague wordt afgelast. Bij afgelasting 
worden de bowling en de spelers hiervan direct op de hoogte gesteld. 
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12. Als dit reglement niet voorziet
In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het JB. Deze beslissing is bindend. Voor vragen kunt 
u terecht bij iemand van het JB of via info@bvhaarlemmerliede.nl

Corona protocol 
Jeugd

Omdat de regels voor jeugdleden verschillend zijn naar leeftijd hebben we besloten om één lijn te trekken voor 
alle jeugd; dit houdt in de regels voor jeugd ouder dan 13 jaar.
 
	Corona-richtlijnen van het huis kunnen strenger zijn dan de landelijke richtlijnen. In dat geval gelden de 

richtlijnen van het huis. Volg eventuele aanwijzingen van het personeel op.

Horeca gedeelte
Corona maatregelen De Zoete Inval

• Heb je gezondheidsklachten dan verzoeken wij je om thuis te blijven; 
• Bij binnenkomst kunnen wij triage uitvoeren. Indien er veel gasten tegelijkertijd aanwezig zijn, dan zijn wij 

namelijk hiertoe verplicht. Wij hopen jullie begrip in deze situatie; 
• Bij binnenkomst verzoeken wij je om je handen te desinfecteren;
• In het bowlingrestaurant en bar zijn de tafels en stoelen op 1,5 meter opgesteld. Laat dit zo staan en ga niet 

zelf met tafels en stoelen schuiven;
• Volg de stickers en aanduidingen die overal staan, deze helpen herinneren om de 1,5 meter afstand te bewaren.

Bowling gedeelte

• De jeugd speelt zoals altijd: Amerikaans systeem, 3 games.
• De jeugd hoeft op de baan geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden, maar probeer dit wel zoveel mogelijk.
• De jeugd houdt bij volwassenen wel 1,5 meter afstand. 
• Probeer lichamelijk contact (high five of box) zoveel mogelijk te vermijden. 
• Er zijn alleen jeugdspelers die bowlen in de spelersruimte toegestaan, dus geen andere mensen. 
• Kom niet aan andermans materiaal. 
• Zorg dat de ruimte achter de spelersruimte vrij blijft zodat de bediening van De Zoete Inval daar kan lopen 

en de bestellingen achterop kan zetten. Ook is het van belang dat de ruimte achter de spelersruimte vrij is 
om zo ruimte te hebben om een storing door te geven aan het personeel van De Zoete Inval of naar de wc 
te gaan. 

• Als we naar de baan gaan om te gooien houd rekening met mensen die van de baan komen en degene die 
naast je staan op de baan.

Houd de bewegingen van de baan naar het horeca gedeelte, en terug, zo beperkt mogelijk.

Na het bowlen

Na het bowlen, in het restaurant gedeelte, houden we weer 1,5 meter afstand.

Het jeugdbeatuur

mailto:info@bvhaarlemmerliede.nl
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Masterplanning avondleague 
jeugd seizoen 2020-2021

zaterdag training jeugd 
seizoen 2020-2021
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Team samenstellingen 
volwassenen-leagues 2020-2021
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Wedstrijdreglement Voorronden Trio A en B
Classif iceren 
In het seizoen 2020 – 2021 zijn er 3 Trio leagues. Elke league levert 1 totaal A- en B-kampioen op (op basis van 
het hoogste aantal kampioenspunten zie wedstrijdreglement huisleague art. 5h) en die teams gaan rechtstreeks 
door naar de Super Trio finales. Aangezien in de Superfinale plaats is voor 6 teams A en 6 teams B, worden de 
resterende 3 plekken per klasse aangevuld met teams vanuit de voorfinales.

Maximaal 12 voorfinalisten per klasse spelen in een voorfinale voor de 3 restplaatsen in de Superfinale. Indien 
een Trio team niet kan spelen dan schuiven we door naar de volgende periodekampioen.

Alle (doorgeschoven-) periode kampioenen, (behalve uiteraard de totaal kampioen) spelen de voorfinale (zie 
wedstrijdreglement huisleague art 5d).

Spel
Er wordt gespeeld op maximaal 12 banen, afhankelijk van het aantal geplaatste teams. Amerikaans systeem, 
inclusief handicap. Na elke wedstrijd wordt er gespeeld op een andere baan volgens een baanplanning. Handicap 
wordt (zoals gebruikelijk bij de huisleagues) bepaald door het BLS-systeem.

Er worden dus 3 wedstrijden gespeeld. Na 3 wedstrijden is de totaalscore inclusief handicap bekend en afhankelijk 
van het aantal op te vullen plaatsen in de Super Trio Finale zijn de 3 hoogst scorende teams geplaatst voor de 
Super Trio Finale. Bij een gelijke eindstand is de scratch score bepalend.
Indien een Trio team niet kan spelen voor de Super Trio Finale dan schuiven we door naar het volgende team 
in de eindstand.

N.B.
Mocht een team tijdens het seizoen al weten dat zij niet in staat zijn om finale(s) te spelen (b.v. vakantie, etc.): 
meldt het a.u.b. Hierdoor krijgen andere teams ook kans op een finaleplaats. Afgelopen seizoen zijn we te vaak 
verrast door onverwachte afzeggingen.

In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het WS. Deze beslissing is bindend.

Wedstrijdreglement Supercup Individueel
Classif iceren
De individuele finale wordt gespeeld met de eerste 8 dames uit de top-20 en 16 heren vanuit de top-30 lijst 
(vanaf nr. 1 naar beneden). Indien een geselecteerde speler niet kan spelen wordt de volgende uit de toptotaallijst 
gevraagd om te spelen. De finale wordt gespeeld op 1 avond.
Het kan zijn dat tijdens het seizoen al afmeldingen kunnen zijn i.v.m. vakanties, etc. (dit geldt voor alle finales).

Spel
Er wordt gespeeld volgens Amerikaans systeem, zonder handicap. Er is een voorronde (5 games), een halve 
finale (1 game) en een finale (1 game).

Voorronde
In de voorronde worden 5 games gegooid met 2 spelers op een baan (12 banen reserveren). Daar komen nummers 
1, 2, 3 en 4 uit zowel bij de heren als de dames. Deze heren en dames zijn geplaatst voor de halve finale.
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Wedstrijdreglement Scratch Teams Finale
Classif iceren
In totaal plaatsen zich 12 teams Trio voor de scratch finale op basis van de toptotaallijst. 
Indien een team niet in staat is om een volledig eigen team ( 3 spelers) op te stellen tijdens de scratch finale, dient 
dit team dit onverwijld aan het WS mede te delen zodat tijdig voor vervanging door het volgende, in aanmerking 
komende, team kan worden zorggedragen. Er mogen geen incomplete teams meedoen aan de scratchfinale.

Spel
Er wordt gespeeld op 12 banen, Amerikaans systeem, zonder handicap. Na elke wedstrijd wordt er gespeeld op 
een andere baan tegen een ander team volgens een baanplanning. 

Er worden dus 4 wedstrijden gespeeld. Na 4 wedstrijden is de totaalscore (pinfall) bekend en de nummers 1, 2 
en 3 per klasse. Bij gelijke stand vindt er een One-Ball-Roll-Off plaats.

One-Ball-Roll-Off
De teamcaptains wijzen een speler aan die 1 bal gooit (met een volle set pins). De speler met het hoogste aantal 
pins wint. Er is geen 2e worp voor een spare (het is per slot een One-Ball-Roll-Off). Is de score nog steeds gelijk 
dan wisselen de teams van baan en mag de volgende speler gooien. Dit gaat door tot dat er een winnaar is.

De nummers 1, 2 en 3 krijgen een beker.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het WS. Deze beslissing is bindend.

Halve f inale
In de halve finale spelen de nummers 1 en 4 tegen elkaar en de nummers 2 en 3, om 1 game. Dit geldt zowel 
bij de heren als dames. De heren en dames spelen gelijk de halve finale (4 banen reserveren). De winnaars zijn 
geplaatst voor de finale. Bij een gelijke stand vindt er een One-Ball-Roll-Off plaats.

f inale
De scores uit de voorronde en halve finale wordt niet meegenomen naar de finales. De winnaars uit de halve 
finale spelen 1 game. De heren en dames spelen hun finale gelijk tijdig (2 banen reserveren). Om de 3e en 4e 

plaats wordt niet gespeeld, dit wordt bepaald door de hoogte van de game in de halve finale. Bij een gelijke stand 
vindt er een One-Ball-Roll-Off plaats.

One-Ball-Roll-Off
Een ‘One-Ball Roll-Off’ houdt in dat elke speler 1 bal gooit (volle set pins). De speler met het hoogste aantal 
pins wint. Er is geen 2e worp voor een spare (het is per slot van rekening een One-Ball-Roll-Off). Is de score nog 
steeds gelijk, dan wisselen de spelers van baan, net zolang tot er een winnaar is.

De nummers 1 krijgen een beker.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het WS. Deze beslissing is bindend.
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Wedstrijdreglement Super Baker Teams Finale
Classif iceren
• De totaalkampioenen van de Trio teams (3 A- en 3 B Klasse) (6 teams).
• De totaalkampioenen A en B en de nr2 en nr7 van de Vijfmans teams (A- en B-klasse) (4 teams). 

Spel
Er wordt gespeeld op 10 banen, europees systeem, inclusief handicap. Na elke wedstrijd wordt er gespeeld op 
een andere baan tegen een ander team (Round Robin) volgens een baanplanning. Handicap wordt berekend over 
het teamgemiddelde dat uit de toplijsten worden gehaald (HCP 80% van 210. Voorbeeld: teamgemiddelde 200 
=> HCP = 8).

Aantal Spelers
Je mag met 3, 4 of 5 spelers per game deelnemen aan deze finale. Met minder de 3 spelers mag je niet mee doen 
aan dit evenement.

Er worden dus 9 wedstrijden gespeeld, waarbij ieder team tegen elkaar speelt (Round Robin). Het is de bedoeling 
dat elke speler van een team 1 frame gooit en dan is de volgende speler aan de beurt. Voorbeeld: bij een Trio speelt 
speler 1 de 1e/4e/7e/10e frame enz. Bij een 4-mans speelt speler 1 de 1e/5e/9e frame enz. Bij een 5-mans speelt 
speler 1 de 1e/6e frame enz. Het is gebruikelijk dat de “anchor man” ook de eventuele 11e en 12e frame speelt.
 
Per gewonnen wedstrijd (pinfall + HCP) krijgt het team 2 punten, bij gelijkspel krijg je 1 punt en verlies je dan 
krijg je 0 punten.

Voorronde 
Na 9 wedstrijden (voorronde) heeft ieder team tegen elkaar gespeeld en zijn de nummers 1, 2, 3 en 4 bekend op 
basis van punten. Bij gelijk aantal punten is de pinfall plus handicap bepalend. Indien die ook gelijk is dan is de 
scratch pinfall dat bepaalt. 

Wedstrijdreglement Super Trio A en B Finale
Classif iceren
Maximaal 6 finalisten per klasse spelen in de Super Trio finale. De Totaal A-kampioenen en de Totaal 
B-kampioenen van elke Trio League plaatsen zich direct. De overige plaatsen worden opgevuld door de eindstand 
van de voorfinale Trio A en B. Indien een Trio team niet kan spelen dan schuiven we door naar de volgende op 
de voorfinale eindstand.

Spel
Er wordt gespeeld op 12 banen, Amerikaans systeem, inclusief handicap. 6 Banen voor Trio-A en 6 banen voor 
Trio-B. Na elke wedstrijd wordt er gespeeld op een andere baan tegen een ander team volgens een baanplanning.
Handicap wordt (zoals gebruikelijk bij de huisleagues) bepaald door het BLS-systeem. De 50% regeling spelers 
is hier ook van toepassing (wedstrijdreglement huisleague art 12).

Er worden dus 3 wedstrijden gespeeld. Na 3 wedstrijden is de totaalscore inclusief handicap bekend en de 
nummers 1, 2 en 3 per klasse. Bij gelijke stand wordt er gekeken naar de scratch score.

De nummers 1, 2 en 3 krijgen een beker.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het WS. Deze beslissing is bindend.
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Wedstrijdreglement Finale 5-mans
Classif iceren
Alle 5-mans teams, die spelen op de donderdag. Hiervoor wordt een extra speeldag toegevoegd op een donderdag.

Spel
Er wordt gespeeld op 12 banen, Amerikaans systeem, inclusief handicap. 6 Banen voor de A-poule en 6 banen 
voor de B-poule. Na elke wedstrijd wordt er gespeeld op een andere baan tegen een ander team volgens een 
baanplanning. De 12 teams worden verdeeld in twee poules nl. A-poule 1 t/m 6 en B-poule 7 t/m 12.
2 games voorronde voor alle teams. 1 game halve finale en 1 game finale.
Handicap wordt (zoals gebruikelijk bij de huisleagues) bepaald door het BLS-systeem.

Voorronde
In de voorronde worden 2 games gegooid met 5 spelers op een baan (12 banen reserveren). Ook hier geldt de 
50% speler regel (wedstrijdreglement huisleague art 12).
In de stand na de voorronde vallen de laagste 2 teams (met de minste pinfall) af. De andere 4 teams gaan door 
naar de halve finale. Dit geldt voor beide poules.

Halve f inale
In de halve finale spelen de nummers 1 en 4 tegen elkaar en de nummers 2 en 3, om 1 game. Dit geldt voor beide 
poules. De beide poules spelen de halve finale gelijktijdig (4 banen reserveren). De winnaars zijn geplaatst voor 
de finale. Bij een gelijke stand wordt er gekeken naar de scratch score. De score uit de voorronde wordt niet 
meegenomen.

f inale
De scores uit de voorronde en halve finale wordt niet meegenomen naar de finales. De winnaars uit de halve 
finale spelen 1 game. De beide poules spelen hun finale gelijktijdig (2 banen reserveren)
Om de 3e en 4e plaats wordt niet gespeeld. Dit wordt bepaald door de hoogte van de game in de halve finale.
Dus we krijgen een winnaar in de A-poule (klasse) en een winnaar in de B-poule (klasse).

De nummers 1 krijgen een beker.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het WS. Deze beslissing is bindend.

Deadlines inleveren kopij Pinbabbel

2020 6 oktober 20 november

2021 8 februari 24 maart 22 juni

Halve f inale & f inale
Halve finale:  Wedstrijd A = nummer 1 tegen nummer 4. Wedstrijd B = nummer 2 tegen nummer 3.
Finale:  Winnaar van wedstrijd A tegen winnaar van wedstrijd B.
Nummer 3 en 4 wordt bepaald door de hoogte van de game in de halve finale.

De nummers 1, 2 en 3 krijgen een beker.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het WS. Deze beslissing is bindend.



34



Veerpolder 36
2031 AR Haarlem
Tel : 023 – 534 11 01
Fax: 023 – 532 88 19
info@johnvangeldorp.nl
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