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Sportreglement Bowlingclub Bowl Kings
Ijzermolenstraat 6
3001 Heverlee
Tel: 016/890276
1. De Club Nr.121
Art.1.01: Elk lid betaalt een lidgeld per seizoen als bijdrage voor de onkosten van de
club. Dit bedrag wordt elk jaar bepaald door het bestuur en meegedeeld op de
algemene vergadering.
Art.1.02: Elke speler/speelster die lid wordt van de VBSF/BBSF betaalt een extra
bijdrage per seizoen om de onkosten van de VBSF/BBSF te dekken. Deze kost wordt
elk jaar bepaald door het VBSF/BBSF en daarop herzien door het bestuur en
meegedeeld op de algemene vergadering. Alle betalingen dienen te gebeuren via
bankoverschrijving of tegen ontvangbewijs bij de penningmeester. Betalingen dienen te
gebeuren vóór 31 mei. Spelers die niet op tijd betaald hebben worden NIET
ingeschreven bij het VBSF/BBSF. Betalingen met inschrijving achteraf geven aanleiding
tot bijkomende kosten vanwege VBSF/BBSF die worden aangerekend aan de
betrokken speler.
Art.1.03: Spelers die zich niet behoorlijk gedragen of niet in orde zijn met de betalingen,
kunnen door een bestuurslid de toegang tot de banen ontzegd worden. Later kan het
bestuur nog een eventuele sanctie treffen.
Art.1.04: De speler met het hoogste in gemiddelde in de liga + interclub en die minimum
70% van deze wedstrijden heeft gespeeld zal op het einde van het seizoen de titel van
“Clubkampioen” krijgen.
Art.1.05: Het sportreglement is ondergeschikt aan de reglementering van de
VBSF/BBSF.
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2. Clubliga
Art.2.01: De liga wordt gespeeld op maandag. Bij meer dan 9 ploegen zal er bekeken
worden om ook op dinsdag te spelen.
Art.2.02: De liga wordt gespeeld met ploegen van 4 of 5 spelers. Deze ploegen moeten
worden meegedeeld ten laatste 2 weken vóór de start van het nieuwe seizoen.
Art.2.03: Er wordt gespeeld met 4 personen per ploeg, 3 games. De overige speler is
reserve. De reserve speler zal kunnen spelen op een extra baan. Bij 8 of 9 ploegen zal
de reserve speler kunnen meespelen op de baan van zijn ploeg. De scores van de
reserve speler tellen mee voor zijn gemiddelde maar niet voor de ploeg. Dit geldt ook
voor de spelers die geen ploeg hebben. Spelers die geen ploeg hebben zullen door
loting onderverdeeld worden op banen waar ze met minder dan 5 spelers zijn.
Art.2.04: Er wordt gespeeld met de hele ploeg tegen een andere ploeg met handicap.
Elke lijn zijn er 2 punten te winnen. Bij winst 2 punten, en bij gelijk spel 1. Het totaal op
het einde telt ook nog voor 2 punten. Indien een ploeg met minder dan 3 personen is
kan deze ploeg geen punten verdienen als ploeg. De individuele punten tellen wel mee
voor het totaal op het einde voor de ploeg.
Art.2.05: Tijdens de wedstrijd speelt ook iedere speler tegen een speler van de
tegenstander, met HC. Vb.: speler 1 speelt zijn 1ste lijn tegen speler 1 van de
tegenstander. Zijn 2de lijn tegen speler 2 enz. Elke lijn zijn er 2 punten te winnen per
speler. Deze punten tellen mee voor de ploeg. Als een speler afwezig is zal zijn
gemiddelde min 10% plus HC tellen. De afwezige speler kan geen punten halen voor de
ploeg. Indien een ploeg bestaat uit meer dan 4 spelers maar er tijdens een match geen
vier spelers aanwezig zijn, telt het gemiddelde min 10% plus HC van de laagst
geklasseerde speler mee voor de match.
Art.2.06: Tijdens een seizoen met een oneven aantal ploegen zal er telkens 1 ploeg op
dezelfde wijze tegen zijn eigen gemiddeldes -10% spelen. Bij 9 ploegen zal er 1 ploeg
bye zijn. Deze spelers kunnen dan wel spelen voor hun eigen gemiddelde en zullen
door loting onderverdeeld worden op banen waar ze met minder dan 5 spelers zijn.
Art.2.07: Een speler die verontschuldigd is of te laat komt, mag in de game dat op het
ogenblik aan de gang is invallen, zonder de reeds gespeelde frames in te halen tenzij
wanneer deze speler vóór het begin van de vierde frame invalt, dan mag deze de eerste
drie frames inhalen. Dit wel allemaal zonder proefballen.
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Art.2.08: De handicapwaarde (HC) zal voor elke speler berekend worden op 70% van
het verschil tussen 200 en zijn gemiddelde. Bij aanvang van het nieuwe seizoen wordt
de HC berekend op het gemiddelde van vorig seizoen tot er 12 lijnen gespeeld werden.
Voor spelers die van een andere club overkomen zal het BBSF gemiddelde van het
vorige seizoen genomen worden. Indien zij geen BBSF gemiddelde hebben telt hun liga
gemiddelde van het vorige seizoen van bij hun vorige club. Voor spelers die na een
paar jaar inactiviteit terug starten wordt het laatst genoteerde gemiddelde bij de BBSF
genomen. Voor diegenen die pas beginnen met bowlen, en dus nog geen gemiddelde
hebben, zal bij vrouwen een gemiddelde van 140 (HC 42) worden toegekend en bij
mannen 150 (HC 35). Na 12 lijnen gespeeld te hebben telt dit gemiddelde voor 75%
mee bij de berekening van het nieuwe gemiddelde. Na 15 lijnen voor 50%, en na 18
lijnen voor 25%. Vanaf 21 lijnen telt het nieuwe gemiddeld voor 100%. De HC wordt
elke week automatisch herberekend.
Art.2.09: De opstelling van de ploegen moet de avond zelf doorgegeven worden aan de
sportleider vóór de oefenballen beginnen. Er wordt niet gewisseld tijdens de wedstrijd.
Art.2.10: De wedstrijdkalender en baanindeling wordt voor het seizoen meegedeeld op
de website en op het uithangbord.
Art.2.11: Er wordt indien mogelijk een extra baan vrij gehouden voor de reserve spelers.
Indien er nog plaats vrij is op deze baan kan deze opgevuld worden met de spelers die
geen ploeg hebben. Spelers die geen ploeg hebben moeten aan de sportleider zo snel
mogelijk doorgeven of ze komen spelen of niet, zodanig dat de bowlinguitbating kan
zien of ze nog een tweede extra baan moeten vrijhouden voor de club. Indien deze
gereserveerd is door vrije spelers en de eerste extra baan al 5 man telt zullen spelers
zonder een ploeg moeten wachten tot er een baan vrij komt.
Art.2.12: Wanneer een speler stopt voor een lijn is beëindigd telt de score bij het
stoppen mee voor de ploeg met toevoeging van de persoonlijke handicap en dient als
basis voor de puntenberekening van de ploeg. De gespeelde kegels van de
onderbroken lijn tellen mee voor het gemiddelde van de speler zonder HC. De speler
mag niet meer herbeginnen met spelen.
Art.2.13: Indien bij een ploeg een speler wegvalt door een langdurige afwezigheid, door
blessure of dergelijke, kan deze vervangen worden door een speler die dit seizoen nog
niet heeft meegespeeld bij een andere ploeg.
Art.2.14: Alle spelers dienen tijdig de sportleider of de bowlinguitbating te verwittigen bij
afwezigheid.
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Art.2.15: Indien één of meerdere bestuursleden zich moeten verontschuldigen wegens
bond verplichtingen, zal dit wel als een aanwezigheid beschouwd worden met het oog
op een eventuele rangschikking.
Art.2.16: Voor spelers van de club die zich opgeven in een ploeg voor de liga zal er een
shirt voorzien worden. Deze shirt wordt wel teruggevorderd wanneer de speler de club
verlaat of niet meer deelneemt aan de liga. Er is ook de mogelijkheid tot het aankopen
van een extra shirt.
Art.2.17: Het is verplicht het bowlingshirt van de clubliga te dragen tijdens de liga. Elke
speler/speelster die op die avond voor de ploeg speelt en die zijn bowlingshirt van de
clubliga draagt krijgt 2 punten extra, zowel voor de individuele rangschikking als voor de
ploeg.
Art.2.18: Bij het opmaken van de rangschikking worden de gemiddelden tot 2 cijfers na
de komma berekend.
Art.2.19: Om in aanmerking te komen voor de einduitslag van een bepaalde
rangschikking dient men tenminste 75% van het totaal aantal lijnen van de clubliga
gespeeld te hebben.
Art.2.20: Elke speler/ploeg dient zijn score en gemiddelde voor zich zelf te noteren en
de sportleider zo vlug mogelijk te wijzen op eventuele fouten in de rangschikkingen, en
dit binnen een termijn van 4 weken.
Art.2.21: De kostprijs van de ligawedstrijd wordt elk seizoen overeengekomen met de
uitbating van de bowling en meegedeeld op de algemene vergadering.
Art.2.22: Een speler of speelster die zijn drie games niet afwerkt, dient wel het volledige
bedrag te betalen.
Art.2.23: Onregelmatigheden tijdens het verloop van de clubliga moeten zo vlug
mogelijk aan de sportleider gemeld worden. Elke betwisting die niet in het reglement
staat vermeld, zal door het bestuur beslecht worden.
Art.2.24: De wedstrijden starten om 20u15. Proefballen starten om 20u00.
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3. Interclub
Art.3.01: Een speler die aan de interclubwedstrijden (vrijdag) wenst deel te nemen is
verplicht aan de clubliga deel te nemen. Spelers die minder dan 50% deelnemen aan
de ligawedstrijden kunnen door de club het volgende seizoen geweigerd worden.
Ploegen met een totale deelname van minder dan 50% aan de ligawedstrijden kunnen
eveneens door de club het volgende seizoen geweigerd worden.
Art.3.02: De kapitein is verantwoordelijk voor de opstelling van zijn ploeg. Deze kan wel
betwist worden door de meerderheid van de ploeg.
Art.3.03: De ploeg betaalt zelf de kosten voor de shirts van hun ploeg al of niet via
sponsoring.
Art.3.04: De kosten van de gespeelde lijnen van de thuisploeg en de bezoekers bij
thuiswedstrijden worden op de avond zelf aan de bowling betaald door de ploeg. Dit
bedrag wordt elk jaar herzien en meegedeeld op de algemene vergadering.
Art.3.05: De ploeg is zelf verantwoordelijk voor het beheer van hun sponsorgelden en
onkosten.
Art.3.06: De ploeg dient zich te houden aan de reglementen van de VBSF/BBSF.
Art.3.07: De ploegkapitein is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken binnen de
ploeg. Indien er problemen ontstaan waarvoor er geen oplossing gevonden wordt, dient
dit aan het clubbestuur te worden gemeld, dat indien dit nodig is hierin zal
tussenkomen.
Art.3.08: Indien de BBSF een boete oplegt, bij forfait, bij het niet doorgeven van de
uitslag, bij onvolledig of foutief invullen van het scoreblad, enz..., zal de betrokken ploeg
deze zelf moeten betalen.
Art.3.09: De baanindeling voor de thuiswedstrijden van de interclub worden ingedeeld
volgens de volgorde van de reeksen waarin gespeeld worden. De ploeg die in de
hoogste reeks speelt mag eerst kiezen. De ploeg die in de tweede hoogste reeks
speelt mag tweede kiezen, enzovoort. Indien er meerdere ploegen in dezelfde reeks
spelen moeten zij onderling afspreken op welke banen er gespeeld wordt. Indien ze hier
niet in overeen komen zullen de banen verdeeld worden door loting.
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4. Beker van België
Art.4.01: De eerste 8 spelers volgens het huidige BBSF gemiddelde komen in
aanmerking om deel te nemen aan de Beker van België.
Art.4.02: Indien een speler van deze 8 niet kan of wil deelnemen komt de eerstvolgende
speler volgens het huidige BBSF gemiddelde in aanmerking om deel te nemen aan de
Beker van België. En zo verder.
Art.4.03: Eens de 8 spelers zijn vastgelegd komen de volgende spelers volgens het
huidige BBSF gemiddelde in aanmerking als reserve spelers.
Art.4.04: De opstelling van de uit en thuisspelers wordt door de spelers onderling
afgesproken. Indien deze niet overeenkomen zal het bestuur de beslissing nemen.
Art.4.05: Indien een speler voorziet dat hij niet aanwezig kan zijn, dient hij de sportleider
en de ploegkapitein hiervan zo spoedig mogelijk te verwittigen.
Art.4.06: De kosten van de gespeelde games worden door de club betaald.

5. VBSF/BBSF kampioenschappen en tornooien
Art.5.01: Spelers/speelsters kunnen zich zelf inschrijven voor kampioenschappen en
tornooien.
Art.5.02: De kosten voor de inschrijvingen bij kampioenschappen dienen achteraf aan
de penningmeester te worden betaald.
Art.5.03: In geval een speler aan een tornooi voor duo’s of trio’s wenst deel te nemen
met spelers uit een andere club, dient hij zijn inschrijving te regelen via zijn eigen club.
Art.5.04: Spelers die deelnemen aan tornooien en kampioenschappen dienen hun
scores zo snel mogelijk door te geven aan de sportleider.
Art.5.05: Bij elke vorm van wanbetaling kunnen en zullen er sancties getroffen worden.
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6. Sponsoring
Art.6.01: Indien een lid sponsering binnenbrengt gaat er 20% van het factuurbedrag min
aftrek van de nodige kosten naar de clubkas. De rest gaat naar de ploeg bij wie dit lid
speelt.
Art.6.02: Indien een lid die geen interclub speelt sponsering binnenbrengt gaat het
volledige bedrag min aftrek van de nodige kosten naar de clubkas.
Art.6.03: Er zijn verschillende formules voor de sponsering. Op de schermen boven de
banen, op de shirts, op de website, etc... De formules met bijhorende bedragen worden
elk jaar herzien en meegedeeld op de algemene vergadering.

Voorzitter

Penningmeester

Secretaris

Sportleider
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