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B E D R I J V E N L E A G U E   -  R E G L E M E N T 
 

Documentdatum: december 2019 
 

1 DOELSTELLING 
 

De Bossche Bowling Bedrijven League is van huis uit een recreatieve league. Dat wil zeggen dat mensen uit 
gezelligheid komen bowlen in wedstrijd verband. Om die recreatieve gezindheid vast te houden, heeft men 
voor de bedrijvenleague het bowling reglement van de bond niet overgenomen. Het is slechts een set van 
regels die nodig zijn om als richtlijn te dienen voor de leaguesecretaris en nodig voor het wedstrijd aspect. 
Omdat dit reglement niet alle situaties dekt, kan het voorkomen dat een leaguesecretaris geen antwoord 
vindt op een probleem of vraag die zich voor kan doen op een speelavond. In dat geval zal de league 
secretaris de Stuurgroep Bowling Bedrijven League (S.B.B.L.) om uitsluitsel moeten vragen. De S.B.B.L. zal 
proberen het antwoord te geven voor de eerst volgende speelavond. 
Op deze manier is getracht om een opzet te krijgen van reglementen die passen bij een recreatieve bowling 
league. 
 
 
 

2 ORGANISATIE BOWLING BEDRIJVEN LEAGUE 
 

2.1 Een league wordt gevormd door de deelnemende teams, die onder leiding staan van een secretaris 
en een penningmeester. 
De secretaris en de penningmeester van een league worden gekozen door de deelnemende teams. 
Er wordt getracht dat zowel de leaguesecretaris als de leaguepenningmeester lid is van één van de 
deelnemend bowlingteams. 

 
2.2 Elk deelnemend team staat onder leiding van een teamcaptain. 
 
2.3 Alle bedrijvenleague’s samen vallen onder de leiding van de Stuurgroep Bowling Bedrijven League, 

afgekort S.B.B.L. 
De S.B.B.L. is verantwoordelijk voor het bedrijvenleague reglement en de organisatie van de 
desbetreffende bowlingleagues. 
Tevens zal de S.B.B.L. de jaarlijkse controle uitvoeren van de financiële administratie van de 
afzonderlijke bowling leagues die gevoerd worden door de desbetreffende penningmeester. 
 

2.4 De S.B.B.L. bestaat uit leden van de diverse bedrijvenleagues, waarbij getracht zal worden om een 
vertegenwoordiging te krijgen van alle bedrijvenleagues. Uit de leden van de S.B.B.L. zal een 
voorzitter worden benoemd, een secretaris en een penningmeester. 
Getracht zal worden om een oneven aantal leden te werven om een staking der stemmen te 
voorkomen. 
Indien een staking der stemmen voorkomt en er is geen zicht op verandering, beslist de voorzitter. 
 

2.5 De leaguesecretaris is verantwoordelijk voor het wedstrijdschema dat goedgekeurd dient te worden 
door de S.B.B.L. 
Dit wedstrijdschema is bepalend voor het aantal te spelen wedstrijden door een bedrijvenleague. 

 
 
 

3 INSCHRIJVINGSBEPALINGEN 
 

3.1 Inschrijvingen voor het nieuwe seizoen dienen uiterlijk op de laatste speelavond ingeleverd te zijn door 
de deelnemende teams. Alleen dan hebben teams van het huidig seizoen recht op automatische 
deelname in het nieuwe seizoen. 
 

3.2 Na de laatste speeldag van een league is de datum van binnenkomst van de inschrijving bepalend 
voor de toewijzing van een plaats in het nieuwe seizoen. Dit geldt voor zowel bestaande als nieuwe 
teams. 
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3.3 De minimum leeftijd van een lid voor deelname aan een team is 16 jaar. 
 

3.4 Bij conflicten beslist de S.B.B.L. welk bowlingteam recht heeft op deelname aan het nieuwe seizoen. 
 

3.5 Indien er nog plaats is, mogen teams zich ook inschrijven gedurende het seizoen. Zij zullen dan wel 
rekening moeten houden dat het team of individuele leden van het team mogelijk niet meer in 
aanmerking komen voor de officiële rangschikking. 
 

3.6 Elk team dat zich heeft ingeschreven voor deelname aan het nieuwe seizoen en zich niet uitschrijft 
voor aanvang van het nieuwe seizoen, heeft de verplichting om het speelgeld te voldoen voor het 
aantal speeldagen volgens het wedstrijdschema dat is goedgekeurd door de S.B.B.L..  
Indien een team besluit gedurende het seizoen te stoppen, dienen zij de resterende speeldagen 
normaal te betalen. 
 

3.7 Indien een team gesponsord wordt, staan de spelers te allen tijde garant voor de betaling. Als achteraf 
blijkt dat de sponsor niet voldoet aan de betalingsverplichting van de speelgelden, om welke reden 
dan ook, dan moeten de spelers het openstaande speelgeld alsnog betalen en de resterende 
betalingsverplichting van de speelgelden overnemen.  
 

3.8 Uiterlijk op de eerste speeldag van het nieuwe seizoen dient de hoogte van het speelgeld per 
speeldag per deelnemend team bekend te zijn. 
 

3.9 Het innen van het speelgeld gebeurt per speelavond. Het is mogelijk hiervan af te wijken door de 
leaguepenningmeester. Het speelgeld van een deelnemend team wordt dan bijvoorbeeld elk kwartaal 
of halfjaar betaald. Dit kan in principe alleen indien er vooraf betaald wordt, tenzij de S.B.B.L. 
goedkeuring geeft dat hiervan wordt afgeweken. 
 

3.10 Indien een team zich gedurende het seizoen inschrijft, zal de S.B.B.L. geadviseerd door de 
leaguepenningmeester, bepalen in hoeverre het team recht heeft op kosteloze deelname aan de 
feestavond dat gegeven wordt ter afsluiting van het seizoen. 
 

 

 

4 WEDSTRIJDBEPALINGEN 
 

4.1 Uiterlijk op de tweede speeldag van de league, wordt het wedstrijdschema van het seizoen bekend 
gemaakt aan de deelnemende teams. 

 
4.2 Het aantal reservespelers van een team is maximaal gelijk aan het aantal spelers per team. 

Indien gebruik wordt gemaakt van een team met roulerende spelers zal dit vooraf bekend gemaakt 
moeten worden aan de leaguesecretaris. 
 

4.3 Een team is gerechtigd te spelen, indien er minimaal twee of drie spelers aanwezig zijn. (afhankelijk 
of het een trio / viermans-league is). 
Er mag gebruik worden gemaakt van invallers, indien deze invallers al niet speler of reservespeler zijn 
van een van de andere deelnemende teams binnen dezelfde league en het maximale aantal 
reservespelers niet wordt overschreden hierdoor.  
Deze invaller zal vervolgens bijgeschreven worden bij het team als reservespeler. 
In alle overige gevallen dient ruim van tevoren overlegd worden met de leaguesecretaris. Het is aan 
de leaguesecretaris of er afgewijkt mag worden van het maximale aantal reservespelers volgens punt 
4.2. 

 
4.4 De spelershandicap is bepaald op 80% van 200 met een maximum van 50. 

De berekening is: (200 – gemiddelde) X 80% en altijd naar beneden afgerond op hele getallen. 
De S.B.B.L kan besluiten hiervan af te wijken voor een bepaalde league. Redenen kunnen zijn: Indien 
een league bijvoorbeeld elke week speelt in plaats van elke twee weken, of een startende league met 
onervaren spelers. 
Gestreefd zal worden om de handicap berekening over de leagues gelijk te houden. 
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4.5 Indien een team met twee of drie spelers speelt (afhankelijk of het een trio / viermans-league is), 
geldt voor de afwezige speler een blindscore van 150. 
 

4.6 Indien een team geen tegenstander heeft, omdat het team waartegen gespeeld moet worden niet 
aanwezig is, of niet het aantal reglementaire spelers heeft, dan dient men tegen het teamgemiddelde 
te spelen van het afwezige team minus 10% naar beneden afgerond plus handicap. De 
leaguesecretaris zal het teamgemiddelde en handicap doorgeven van het afwezige team. 

 
4.7 Indien een team geen reglementaire tegenstander heeft, dit is bij een oneven aantal teams, dan speelt 

het team tegen het eigen teamgemiddelde. Indien het team niet compleet is, speelt men tegen 
het eigen gemiddelde van de wel aanwezige spelers. 

 
4.8 In het wedstrijdschema zal dan rekening worden gehouden dat dit team altijd op de laatste baan 

speelt. Indien dit team niet op de laatste baan kan spelen, wordt het toch beschouwd als zijnde het 
team dat speelt op de laatste baan. 

 
4.9 Een team dat afwezig is, of niet het aantal reglementaire spelers heeft, kan geen wedstrijdpunten 

behalen. 
 
4.10 Indien een team niet aanwezig is, dient dit team te allen tijde te voldoen aan de verplichting om het 

speelgeld van die speeldag te betalen. Dit dient te gebeuren op de eerstvolgende speeldag. 
 
4.11 Indien een team niet op de gerechtigde speeldag kan spelen, is het mogelijk om dit op een andere 

dag in te halen. De teamcaptain van het team wat niet aanwezig kan zijn, moet zelf contact opnemen 
met de reglementaire tegenstander, de leaguesecretaris en het bowlinghuis. Ofwel hij zal zelf de 
inhaalwedstrijd moeten regelen. Het inhalen op een andere dag kan alleen als aan de volgende 
voorwaarden wordt voldaan: 
1. De wedstrijd kan alleen ingehaald worden als de reglementaire tegenstander, het andere team, 

de wedstrijd ook speelt op dit inhaaltijdstip. 
2. De inhaalwedstrijd moet minimaal 48 uur van tevoren zijn doorgegeven aan de leaguesecretaris 

én aan het bowlinghuis. 
3. De inhaalwedstrijd moet uiterlijk voor de volgende officiële speeldag gespeeld zijn. 
4. Het speelgeld moet uiterlijk op de eerstvolgende officiële speeldag betaald zijn. 
5. De league secretaris of een van de leden van het bestuur zal aanwezig moeten zijn gedurende 

het tijdstip dat de wedstrijd wordt ingehaald. 
 
4.12 Indien een team niet op de gerechtigde speeldag kan spelen en deze ook niet kan inhalen onder de 

voorwaarden in punt 4.10, dan dient het team zich op tijd af te melden. Op tijd wil zeggen minimaal 48 
uur voor aanvang van de reguliere wedstrijd die uitvalt. 
 

4.13 Indien een team uitvalt in het geval van een baanstoring op de speelavond zelf en er is geen mogelijk 
om het restant van de wedstrijd gezamenlijk in te halen binnen de in punt 4.10 gestelde termijn, dan 
mag het uitgevallen team deze wedstrijd zonder tegenstander inhalen, maar alleen binnen de gestelde 
termijn van punt 4.10, dus uiterlijk voor de volgende officiële speeldag. Dit moet dan wel met 
goedkeuring van de league secretaris en de tegenstander zijn. Indien men niet tot overeenstemming 
komt, dient de S.B.B.L. zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld, waarna de S.B.B.L. een 
bindend besluit kan nemen. Indien er minder dan drie volle frames zijn gespeeld (dus het gehele team 
heeft drie frames gespeeld), dient de wedstrijd in zijn geheel opnieuw te worden gespeeld. Zijn er drie 
volle frames of meer gespeeld, dan moet men verder spelen waar men is gebleven. Het laatste open 
frame dient opnieuw te worden gespeeld. 
 

4.14 Indien een wedstrijd uitvalt in het geval van een baanstoring en beide teams kunnen niet meer spelen, 
dan wordt deze wedstrijd gezamenlijk voortgezet op een ander tijdstip. Dit zal echter altijd moeten 
gebeuren met in achtneming van punt 4.10, dus uiterlijk voor de volgende officiële speeldag. . Indien 
er minder dan drie volle frames zijn gespeeld (dus het gehele team heeft drie frames gespeeld), dient 
de wedstrijd in zijn geheel opnieuw te worden gespeeld. Zijn er drie volle frames of meer gespeeld, 
dan moet men verder spelen waar men is gebleven. Het laatste open frame dient opnieuw te worden 
gespeeld. 
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4.15 Indien een speler te laat komt en het team waartegen gespeeld moet worden al drie frames heeft 
gespeeld, dan mag de laatkomer niet meer reglementair deelnemen aan die game. Voor hem geldt 
dan de blindscore. Deze regeling geldt voor zowel de eerste als tweede game. Komt de speler zelfs 
op de derde game te laat, dan kan hij niet meer reglementair meespelen. 

 
4.16 Indien een speler aanwezig is, dient hij mee te doen aan de wedstrijd. Op moment dat een speler 

besluit niet mee te doen, geldt dit voor gehele wedstrijd. Hij mag tussentijds niet alsnog spelen. 
 
4.17 Indien een speler gedurende een game geblesseerd raakt en moet uitvallen, geldt voor het restant 

van deze game voor iedere frame 9 punten. Voor de game(s) daarna geldt de blindscore. 
 
4.18 Indien een speler uitvalt, mag alleen onder goedkeuring van het team waartegen men speelt een 

invaller worden gezet. Dit dient men ter goedkeuring aan de leaguesecretaris voor te leggen. Deze 
invaller mag beginnen bij de eerstvolgende game. 

 
4.19 Om in aanmerking te komen voor de klassering in de persoonlijke standenlijst, moet een speler 

minimaal 40% van het totaal aantal games van de league gespeeld hebben. 
 

4.20 Voor aanvang van de wedstrijd mag elke speler tenminste twee frames ingooien op de toegewezen 
baan. De leaguesecretaris zal hiervoor gelegenheid geven, tenzij de leaguesecretaris anders besluit in 
verband met een verlate begintijd van de wedstrijd. 
Indien de wedstrijd al begonnen is, mag men niet meer ingooien. 

 
4.21 De leagues worden gespeeld met ingeschakelde foutlijn. 

In geval van een storing in de foutlijndetector beslist alleen de leaguesecretaris of de foutlijn 
uitgeschakeld kan worden. 

 
4.22 Het opzettelijk overschrijden van de foutlijn moet ongedaan worden gemaakt. Bij herhaling wordt de 

gehele game ongeldig gemaakt en op 90 punten gezet. 
Indien men herhaaldelijk de foutlijn opzettelijk blijft overschrijden kan uitsluiting van deelname aan de 
league tot gevolg hebben. Hierover beslist de S.B.B.L.. 
 

4.23 De teamcaptain van ieder team is verplicht de scorekaart volledig in te vullen voor de gegevens van 
zijn eigen team. Na de wedstrijd dient de teamcaptain de tellingen van de tegenstander te controleren, 
waarna hij een akkoord geeft aan de tellingen van de tegenstander door middel van zijn handtekening 
te zetten op de scorekaart.  
Indien de teamcaptain niet aanwezig is, of met toestemming van de teamcaptain, mag dit ook door 
een andere speler gedaan worden. 
De scorekaarten worden uitgedeeld door de leaguesecretaris. 

 
4.24 Als gedurende de league een team uit de competitie wegvalt, dient het wedstrijdschema aangepast te 

worden aan het nieuw aantal teams. De leaguesecretaris zal hiervoor zorg dragen. 
  

4.25 Indien een complete speelavond wegvalt uit het wedstrijdschema, dan dient het schema aangepast te 
worden. Alle wedstrijden schuiven een speeldag op als ware het dat de weggevallen speeldag nooit 
ingepland was. 
De leaguesecretaris zal hiervoor zorg dragen. 

 
4.26 Teams krijgen de standenlijsten bij aanvang van de wedstrijd van de leaguesecretaris of kunnen deze 

opvragen bij de leaguesecretaris indien ze niet op het mededelingenbord hangen. 
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5 FINANCIEEL 
 

5.1 Het speelgeld dient men te betalen aan de leaguepenningmeester, of indien deze niet aanwezig is 
aan de leaguesecretaris. Deze laatste zal er zorg voor dragen dat het speelgeld alsnog wordt 
afgedragen aan de leaguepenningmeester. Betaling geschied voor aanvang van de league of met een 
geldzakje. 
Streven is om het geldzakje voor aanvang van de eerste game aan de desbetreffende teams te 
overhandigen. Indien het geldzakje wordt opgehaald, kan dit het beste gebeuren tussen de twee 
games in, bij voorkeur tussen de eerste twee games. Gebleken is dat dit als prettigst wordt ervaren. 
De leaguepenningmeester is verantwoordelijk voor de financiële administratie van de league. 

 
5.2 De afzonderlijke leagues leveren een bijdrage aan de algemene kosten die de S.B.B.L. maakt ten 

gunste van de gezamenlijke bedrijvenleague. Tevens is het een reserve voor onvoorziene 
gebeurtenissen in een van de leagues. Algemene kosten kunnen zijn: Toernooikosten, kosten feest 
ter afsluiting van het seizoen, kosten Avond der Kampioenen, kosten aan deelname landelijk en/of 
internationaal bedrijvenkampioenschap indien dit van toepassing is, etc. 
De bijdrage is door de S.B.B.L. vastgesteld op € 0,50 (een halve Euro) per team per speeldag. 
Het innen van de bijdrage en de financiële administratie hiervan ligt bij de penningmeester van de 
S.B.B.L. en wordt jaarlijks gecontroleerd. 

 
 
 

6 GEDRAGSREGELS 
 

6.1 Indien twee spelers tegelijkertijd willen gooien, heeft de speler van rechts voorrang. 
Spelers dienen te wachten achter de approach. 

 
6.2 Indien de bal in de goot is geweest, gelden daarna omgevallen pins niet mee met de puntentelling. 

Deze pins moeten opnieuw opgezet te worden indien dit bij de eerste worp gebeurd. 
 

6.3 Spelen in bowlingkleding is gewenst, waarbij bowlingschoenen verplicht zijn gesteld door 
Bowlingcentrum Maaspoort. Deze bowlingschoenen worden gedurende het bowlen ter beschikking 
gesteld door het bowlingcentrum. Aangezien het een bedrijvenleague is, is het spelen in een uniform 
shirt met daarop de bedrijfsnaam wenselijk. 
 

6.4 Om het bedienend personeel hun werk te kunnen laten doen, dient men tassen en dergelijke onder de 
zittingen en tafels te leggen, zodat de doorgang vrij blijft. 

 
 
 

7 ALGEMEEN 
 

7.1 De leaguespelers dienen de aanwijzingen van de leaguesecretaris, leaguepenningmeester en of 
leden van de S.B.B.L. terstond en stipt op te volgen. 

 
7.2 Alles waarin dit reglement niet voorziet, beslist de S.B.B.L.. 
 
 
 
 

 
Opgetekend namens de S.B.B.L. 

december 2019 


