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Van de voorzitter
Beste leden,

Het seizoen 22-23 ligt al weer voor ons en ik hoop dat we dit jaar weer 
eens, ouderwets, een compleet seizoen kunnen beleven en dat de corona 
net zo tam blijft als de afgelopen 7 maanden.
Helaas hebben er leden om wat voor reden dan ook moeten bedanken 
voor de bowlingsport maar gelukkig hebben we er ook weer leden bij 
gekregen.

3 OKTOBER IS DE START VAN HET 
CARLA DE JONG/KIKA TOERNOOI.

Dit jaar niet in het voorjaar maar eenmalig in oktober. Maak uw familie 
vrienden en kennissen vast enthousiast om mee te doen, Iedereen is 
welkom.

Rest mij u allen een mooi seizoen 22-23 toe te wensen.

Bert Strobbe, voorzitter  
 

Deadlines inleveren kopij Pinbabbel
2022 26 september (= alleen ALV stukken) 21 november

2023 6 februari 27 maart 19 juni

 
2022 27 september 25 oktober 9 november (= ALV) 15 november 20 december

2023 31 januari 14 maart 18 april 23 mei 27 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  
seizoen 2022-2023

 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.

          

Gewijzigde of nieuwe 
artikelen ten opzichte 
van het vorige seizoen 
hebben deze markering 
in de zijlijn:

AAN

GE

PAST

AAN

GE

PAST
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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 2 periodes van 11 speelavonden en 1 periode van 10 speelavonden (zie poule systeem hieronder 
voor het verschil tussen de periodes). Hierna volgt nog de finale avond van de league (zie 6e).. 

Per periode wordt er gespeeld om:
• Nr. 1 = periode A kampioenschap
• Nr. 7 = periode B kampioenschap

De 3de periode wordt gespeeld in een poule systeem. De splitsing vindt plaats op basis van de kampioenspunten 
uit de eerste en tweede periode. Er is een A en B poule.
Speelwijze 3de periode:
• Je speelt 2 keer tegen de tegenstander uit je poule.
• Hieruit komt weer een A en B kampioen die het recht hebben om uit het komen in de super finale A of B.

AAN

GE

PAST
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De Trio en Vijfmans periodekampioenen krijgen het recht om in de Super finale 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 finale. Er wordt 
niet verder doorgeschoven! 

Alle competities worden volgens het Amerikaanse systeem gespeeld. Dit houdt in dat er na elke frame van baan 
gewisseld wordt. Hierdoor speel je alle games gelijk verdeeld over een banenpaar.

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 Super Finale. 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 verdeling
Na afloop van periode 1 en 2 krijgen de teams kampioenspunten toegekend:

Na twee periodes worden de kampioenspunten (per league) bij elkaar opgeteld. Aan hand van deze punten 
worden de poules gemaakt van de 3de periode. Team nrs 1 t/m 6 komen in poule A terecht en nrs 7 t/m 12 komen 
in poule B terecht.

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

6. Finales
Een speler/-ster kan/mag aan diverse finales 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 finale! 
De speelvorm van een finale wordt voor de finales gepubliceerd op de website.

6a. Super F inale Trio en vijfmans (klasse A en Klasse B)
Totaal 12 teams plaatsen zich voor de super finales:
• De periodekampioenen A en B periodes.
  Trio en Vijfmans (12 teams)
  De Vijfmans teams zijn verplicht om de finale met een trio te gooien
  Klasse A en Klasse B

AAN

GE

PAST

AAN

GE

PAST

AAN

GE

PAST

AAN

GE

PAST

NI

EU

W

AAN

GE

PAST• 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

AAN

GE

PAST
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6b. Super Teams Baker Finale
In deze finale mogen alle deelnemende teams met 3, 4 of 5 personen 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 winnaars A en B poule van de finale dagen trio leagues (6 teams).
• De winnaars A en B poule van de finale dag vijfmans league (2 teams).
• Totaal 8 teams, welke 7 games spelen.

6c. Individuele Finale
De individuele finale wordt gespeeld met de eerste 8 dames vanuit de top20 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 33 games.

6d. Scratch Finale Trio en Vijfmans
• Er plaatsen zich 10 Trio teams voor de scratch finale op basis van de top totaallijst.
• Er plaatsen zich 2 Vijfmans teams voor de scratch finale op basis van de top totaallijst.
 	De Vijfmans zijn verplicht om de finale met een trio te gooien.
• Indien een team niet in staat is om een volledig eigen team 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. 

 	Als er een Trio team afzegt wordt deze vervangen door een Trio en als een Vijfmans team afzegt wordt  
   deze vervangen door een Vijfmans team.
• Er mogen geen incomplete teams meedoen aan de scratchfinale

6e. League avond Finale
De laatste league avond van alle leagues is een finale avond.
• Er wordt gespeeld in twee poules (A en B)
 	Spelwijze: 3 games tegen alle tegenstanders uit je eigen poule. In elke game zijn punten te verdienen van  
   6 tot 1 punten. Het team met de hoogste score in die game krijgt 6 punten en zo aflopend. Na 3 games is  
   het team met het hoogste puntenaantal kampioen in die poule. 
• De nummers 1 van elke poule (A en B) plaats zich voor de Super Baker Finale.
• Op de finale avond wordt er aan het winnende team gevraagd of ze meedoen aan de Super Baker finale. Als 

het team zicht afmeldt kan het volgende team gevraagd worden.

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.

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.

AAN

GE

PAST

AAN

GE

PAST
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W

AAN

GE

PAST

• Dames B (De dames B klasse krijgen geen bonus punten.)  
(Bij te weinig inschrijvingen van een van de twee klasses 
worden de klasses dames A en B gecombineerd.) 

• Dames C en D (HCP) gecombineerd.

pinbabbel_2022-3 (bwr).indd   9 21-08-22   22:31



10

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.

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 teamcaptain 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/-sters 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.

AAN

GE

PAST
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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.

12a. Als een team niet komt opdagen met afmelding minimaal 24 uur  
         voorafgaande aan speelavond
Als een team niet komt opdagen en dit minimaal 24 uur vooraf gemeld heeft aan het WS heeft dit betreffende 
team de wedstrijd met 10 – 0 verloren. In tijden van COVID kan het WS bepalen dat het afgemelde team met 
blindscore (conform art 5b) kan spelen, hierbij wordt er niet vooraf met 10-0 verloren. 

12b. Indien een team niet komt opdagen zonder tijdige afmelding
Indien een team niet komt opdagen zonder tijdige afmelding heeft het betreffende team geen pinfall. 

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 voldoen. Het 
WS zal (in overleg met de penningmeester) z.s.m. komen tot een voor alle partijen aanvaardbare regeling.

AAN

GE

PAST
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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

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.
• Fysiek geweld 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.

AAN

GE

PAST

Nog maar eens een "uit de oude doos". 
De verwijzing naar Halfweg doet vermoeden dat de 

ansichtkaart van voor 1960 is, toen de oude locatie plaats 
moest maken voor de aanleg van knooppunt Rottepolderplein
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Masterplanning evenementen 2022-2023

Masterplanning_2022_2023_versie_6.xlsx

Toernooi Dag Datum Tijd Opmerkingen
Carla de Jong Kika Toernooi (Rolmaatjes) Za ? Eigen speeltijd ? banen
Carla de Jong Kika Toernooi Ma 03 Oct 2022 19:30-22:00 12 banen
Carla de Jong Kika Toernooi Di 04 Oct 2022 19:30-22:00 12 banen
Carla de Jong Kika Toernooi Wo 05 Oct 2022 19:30-22:00 12 banen
Carla de Jong Kika Toernooi Vr 07 Oct 2022 20:15-22:45 12 banen
Carla de Jong Kika Toernooi - Finale Zo 09 Oct 2022 10:00-13:00 12 banen
Arie Lutterman Toernooi Di 27 Dec 2022 19:30-22:30 12 banen
Arie Lutterman Toernooi Wo 28 Dec 2022 19:30-22:30 12 banen
Arie Lutterman Toernooi Do 29 Dec 2022 19:30-22:30 12 banen
Finale Arie Lutterman Toernooi Ma 02 Jan 2023 16:00-17:30 12 banen
Ver. Kamp. SEN Voorronden Ma 21 Mar 2023 19:30-22:00 12 banen
Ver. Kamp. SEN Voorronden Di 22 Mar 2023 19:30-22:00 12 banen
Ver. Kamp. SEN Voorronden Wo 23 Mar 2023 19:30-22:00 12 banen
Ver. Kamp. SEN (FINALE) Zo 26 Mar 2023 10:00-12:30 12 banen
Cees Wempe Bokaal Di 25 Apr 2023 19:30-21:30 12 banen
Finale speelavond maandag Ma 22 May 2023 19:30-22:00 12 banen
Finale speelavond dinsdag Di 23 May 2023 19:30-21:30 12 banen
Finale speelavond woensdag Wo 24 May 2023 19:30-21:30 12 banen
Finale speelavond donderdag Do 25 May 2023 19:30-21:30 12 banen
Finale Trio A-klasse Di 30 May 2023 19:30-22:00 12 banen
Finale Trio B-klasse Wo 31 May 2023 19:30-22:00 12 banen
Scratchfinale Trio's Di 06 Jun 2023 19:30-22:00 12 banen
Supercup Individueel Wo 07 Jun 2022 19:30-22:00 12 banen
Super Baker Teams finale Do 08 Jun 2022 19:30-22:30 10 banen

Algemene Leden Vergadering van 20:00 tot 23:30
Nieuwjaarsreceptie van 16:00 tot 17:30

 MASTERPLANNING BOWLINGSEIZOEN 2022 - 2023

09 Nov 2022
02 Jan 2023
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Masterplanning bowlingseizoen 2022-2023

(Houdt de website in de gaten voor de nieuwste versie: bvhaarlemmerliede.nl/kalender/masterplanning/)
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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 een ieder 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 iedereen 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 2022-2023

De jaarlijkse contributie voor alle leden is verhoogd met € 0,75 ten opzichte van het vorig seizoen. Dit betreft 
grotendeels de inflatieverhoging 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 zowel de NBF als die van Bowling Vereniging Haarlemmerliede. 
Voor dubbelleden is de contributie verhoogd met € 0,50.
Als jullie voor aanvang van het nieuwe seizoen nog niet betaald hebben, zijn jullie niet speelgerechtigd. Dit 
geldt voor zowel vaste spelers als reservespelers. 

Banengeld en betalingsdatums

Het banengeld voor het nieuwe seizoen is verhoogd met € 14,00 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 2022 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 2022

Jeugdkorting
hoofdlid BvHL

Banengeld per 
maand betalen

Banengeld per 
halfjaar betalen

Banengeld per 
jaar betalen

22 jaar of ouder    0%  €              44,75  €            175,00  €            348,00 

21 jaar  10%  €              40,28  €            157,50  €            313,20 

20 jaar  20%  €              35,80  €            140,00  €            278,40 

19 jaar  30%  €              31,33  €            122,50  €            243,60 

18 jaar of jonger  45%  €              24,61  €              96,25  €            191,40

	Wie zijn banengeld in één keer wil betalen (€ 348,00) dient dit vóór 30 september 2022 te hebben voldaan.

	Diegenen die het banengeld in twee termijnen willen voldoen dienen zowel vóór 30 september 2022 als vóór  
  31 januari 2023 een bedrag van € 175,00 te hebben overgemaakt.

	De vervaldatums voor diegenen die per maand, zijnde € 44,75, willen betalen zijn opgenomen in onderstaande  
  tabel.
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 Termijn 1 ..... 30 september 2022 Termijn 4 ..... 31 december 2022 Termijn 7 ..... 31 maart 2023
 Termijn 2 ..... 31 oktober 2022 Termijn 5 ..... 31 januari 2023 Termijn 8 ..... 30 april 2023
 Termijn 3 ..... 30 november 2022  Termijn 6 ..... 28 februari 2023  

Eenmalige korting i.v.m. coronaperiode seizoen 2022-2023

Aangezien we het afgelopen seizoen per saldo 5 avonden minder hebben kunnen spelen, krijgen de spelers voor 
het seizoen 2022-2023 een korting van € 50,00 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 € 50,00 geldt 
alléén voor een seniorenspeler 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 € 50,00.

Leeftijd per 
1 september  2021

Jeugdkorting
hoofdlid BvHL

Banengeld per 
maand betalen

Banengeld per 
halfjaar betalen

Banengeld per 
jaar betalen

22 jaar of ouder    0%  €           -/- 6,25  €         -/- 25,00  €         -/- 50,00 

21 jaar  10%  €           -/- 5,63  €         -/- 22,50  €         -/- 45,00 

20 jaar  20%  €           -/- 5,00  €         -/- 20,00  €         -/- 40,00 

19 jaar  30%  €           -/- 4,38  €         -/- 17,50  €         -/- 35,00 

18 jaar of jonger  45%  €           -/- 3,44  €         -/- 13,75  €         -/- 27,50

Banengeld voor het seizoen 2022-2023 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 2022

Jeugdkorting
hoofdlid BvHL

Banengeld per 
maand betalen

Banengeld per 
halfjaar betalen

Banengeld per 
jaar betalen

22 jaar of ouder    0%  €              38,50  €            150,00  €            298,00 

21 jaar  10%  €              34,65  €            135,00  €            268,20 

20 jaar  20%  €              30,80  €            120,00  €            238,40 

19 jaar  30%  €              26,95  €            105,00  €            208,60 

18 jaar of jonger  45%  €              21,17  €              82,50  €            163,90

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.

2021
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Teamsponsoring

Er is nog een 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 e-mailadres 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 2022 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 de ING bank rekening met IBAN 
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 

Wedstrijdreglement Finale league avond

ClassiFiceren
Alle teams van de league avond. Hiervoor wordt de laatste speeldag op de bepaalde league avond gebruikt.

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 op de banen 1 t/m 6 en B poule op de banen 7 t/m 12. 
3 games worden gespeeld, hierbij wordt er tegen alle teams uit dezelfde poule gespeeld. Het team dat in die 
game het hoogste score heeft krijgt 6 punten en zo aflopend. 
Na 3 games is het team met het hoogste puntenaantal de kampioen in de poule. Handicap wordt (zoals gebruikelijk 
bij de huisleagues) bepaald door het BLS-systeem.

De nummers 1 (A en B) plaatsen zich voor de Super Baker Finale.

Op de avond van de finale league wordt er aan het team dat zich geplaatst heeft gevraagd of het team meedoet 
aan de Super Baker Finale. Als het team zich afmeldt kan het volgende team gevraagd worden.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het WS. Deze beslissing is bindend.
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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).
De spelers die een aanmerking komen moeten minimaal 1/3e van het te spelen games gespeeld hebben (seizoen 
= 99 games, dus 1/3e = 33 games).

Spel
Er wordt gespeeld volgens Amerikaans systeem, zonder handicap. Er worden 6 games in totaal gespeeld, na 
deze games wint de speler met de hoogste scratch pinfall. Bij een gelijke stand wordt een ‘One-Ball Roll-Off’ 
gehouden.

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 nummer 1 krijgt een beker.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het WS. Deze beslissing is bindend.

Wedstrijdreglement Scratch Teams Finale

Classif iceren
Totaal plaatsen zich 10 teams Trio en 2 teams Vijfmans voor de scratch finale op basis van de toptotaallijst. De 
Vijfmans teams zijn verplicht om met een trio te spelen.
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.
Bij afzegging van een Trio team wordt er een Trio team doorgeschoven en bij afzegging van een Vijfmans team 
wordt er een Vijfmans doorgeschoven. 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. 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) en 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.
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Wedstrijdreglement Super Finale A klasse

Classif iceren
Maximaal 12 finalisten A klasse spelen in de Super finale A klasse. De A-periodekampioenen van alle leagues 
(Trio en Vijfmans) plaatsen zich direct voor de finale. De Vijfmans zijn verplicht te spelen met drie spelers.

Spel
Er wordt gespeeld op 12 banen, Amerikaans systeem, inclusief handicap. 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 handicap die wordt 
gehanteerd is van de spelers die spelen. 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.

Wedstrijdreglement Super Finale B klasse

Classif iceren
Maximaal 12 finalisten B klasse spelen in de Super finale B klasse. De B-periodekampioenen van alle leagues 
(Trio en Vijfmans) plaatsen zich direct voor de finale. De Vijfmans zijn verplicht te spelen met drie spelers.

Spel
Er wordt gespeeld op 12 banen, Amerikaans systeem, inclusief handicap. 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 handicap die wordt 
gehanteerd is van de spelers die spelen. 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.

pinbabbel_2022-3 (bwr).indd   20 21-08-22   22:31



21

Wedstrijdreglement Super Baker Teams Finale

Classif iceren
• De winnaars van de league finaledagen van de Trio leagues (3 A- en 3 B Klasse) (6 teams).
• De winnaars van de league finaledag van de Vijfmans league (1 A- en 1 B Klasse) (2 teams).
• Eventueel 4 opvulplaatsen voor onvoorziene zaken.
Op de league finaledag wordt gevraagd of je team kan spelen, zo niet dan wordt het volgende team in de stand 
gevraagd.

Spel
Er wordt gespeeld op 8 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 7 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.

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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Team samenstellingen leagues 2022-2023
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Team samenstellingen leagues 2022-2023
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Buitenreclame voor bowlingcentra in de Verenigde Staten
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Veerpolder 36
2031 AR Haarlem
Tel : 023 – 534 11 01
Fax: 023 – 532 88 19
info@johnvangeldorp.nl
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