EVENEMENTENPLAN NBF 2011-2012

1. Verenigingskampioenschappen
1.1. Verenigingskampioenschappen senioren
Voor de Verenigingskampioenschappen voor de senior leden in het seizoen 2011-2012 gelden de
volgende uniforme bepalingen met betrekking tot inrichting en uitvoering van de kampioenschappen.

Deelname
Mogelijk voor de dames- en heren leden (hoofd- en dubbelleden) van een vereniging. Jeugdleden
(alle categorieën) mogen deelnemen aan de verenigingskampioenschappen voor senioren. Deelname
aan de verenigingskampioenschappen voor de jeugd bij dezelfde vereniging is dan in het zelfde
speelseizoen niet meer toegestaan.
Het voorgaande betekent dat leden aan verenigingskampioenschappen mogen deelnemen bij elke
vereniging waar zij lid zijn.

1.1.4. Speelwijze
In het verleden heeft de Reglementscommissie van de NBF de uitspraak gedaan dat bij de
verenigingskampioenschappen het opvullen van finaleplaatsen is toegestaan.

1. 2. Verenigingskampioenschappen Jeugd
1.2.3. Deelname
a.

Pupillen:
Mogelijk voor de jeugdleden (hoofd- en dubbelleden) van een vereniging, die op 1 september
2011 de leeftijd van 13 jaar nog niet hebben bereikt.
NB:
Een pupil mag kiezen of hij/zij deelneemt aan de verenigingskampioenschappen voor pupillen,
aan de verenigingskampioenschappen voor aspiranten of aan de verenigingskampioenschappen
voor junioren (zie artikel 706 lid 2a).
Een pupil mag ook kiezen om deel te nemen aan de verenigingskampioenschappen voor
senioren. Hij mag dan niet meer deelnemen aan een verenigingskampioenschap in een van de
jeugdcategorieën.

b.

Aspiranten:
Mogelijk voor de jeugdleden (hoofd- en dubbelleden) van uw vereniging, die op 1 september 2011
de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt en die niet onder de pupillen vallen.
NB:
Een aspirant mag kiezen of hij/zij deelneemt aan de verenigingskampioenschappen voor
aspiranten of aan de verenigingskampioenschappen voor junioren (zie artikel 706 lid 2a).
Een aspirant mag ook kiezen om deel te nemen aan de verenigingskampioenschappen voor
senioren. Hij mag dan niet meer deelnemen aan een verenigingskampioenschap in een van de
jeugdcategorieën.

c.

Junioren:
Mogelijk voor de jeugdleden (hoofd- en dubbelleden) van uw vereniging, die op 1 september 2011
de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt en die niet onder de pupillen of de spiranten vallen.
NB:
Een junior mag kiezen of hij/zij deelneemt aan de verenigingskampioenschappen voor senioren of
aan de verenigingskampioenschappen voor junioren, maar alleen als de bowlingvereniging dat
toestaat.
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Een junior mag ook kiezen om deel te nemen aan de verenigingskampioenschappen voor
senioren. Hij mag dan in het lopende seizoen niet meer deelnemen aan een
verenigingskampioenschap in een van de jeugdcategorieën.

2. Regionale kampioenschappen
2.1. Regionale kampioenschappen senioren
2.1.3. Deelname
Deelname aan de Regionale Kampioenschappen staat open voor alle dames – en heren leden (hoofden dubbelleden) van de verenigingen die zijn gevestigd in het werkgebied van het betreffende
regionale coördinatieteam.
Het voorgaande betekent dat leden aan regionale kampioenschappen mogen deelnemen in elk
werkgebied van een Regionaal Coördinatie Team waar een vereniging, waarvan de betreffende speler
lid is, is gevestigd.

2.3.4. Speelwijze
Het opvullen van finaleplaatsen is toegestaan.

2.2. Regionale kampioenschappen Jeugd
Voor de regionale kampioenschappen voor de jeugd leden in het seizoen 2011-2012 gelden de
volgende uniforme bepalingen met betrekking tot inrichting en uitvoering van de kampioenschappen.

2.2.3. Deelname
a.

Pupillen
Mogelijk voor de jeugdleden (hoofd- en dubbelleden) van de verenigingen die zijn gevestigd in het
werkgebied van het betreffende regionaal coördinatieteam, die op 1 september 2011 de leeftijd
van 13 jaar nog niet hebben bereikt.
N.B.
Een pupil mag kiezen of hij/zij deelneemt aan de regionale kampioenschappen voor pupillen, de
regionale kampioenschappen voor aspiranten of aan de regionale kampioenschappen voor
junioren (zie artikel …..).
Een pupil mag ook kiezen om deel te nemen aan de regionale kampioenschappen voor senioren.
Hij mag dan niet meer deelnemen aan de regionale kampioenschappen in een van de
jeugdcategorieën.

b.

Aspiranten
Mogelijk voor de jeugdleden (hoofd- en dubbelleden) van de verenigingen die zijn gevestigd in het
werkgebied van het betreffende regionaal coördinatieteam, die op 1 september 2011 de leeftijd
van 16 jaar nog niet hebben bereikt en die niet onder de pupillen vallen.
N.B.
Een aspirant mag kiezen of hij/zij deelneemt aan de regionale kampioenschappen voor junioren
(zie artikel …..).
Een aspirant mag ook kiezen om deel te nemen aan de regionale kampioenschappen voor
senioren. Hij mag dan niet meer deelnemen aan de regionale kampioenschappen in een van de
jeugdcategorieën.

c.

Junioren
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Mogelijk voor de jeugdleden (hoofd- en dubbelleden) van de verenigingen die zijn gevestigd in het
werkgebied van het betreffende regionaal coördinatieteam, die op 1 september 2011 de leeftijd
van 18 jaar nog niet hebben bereikt en die niet onde pupillen of de aspiranten vallen.
N.B.
Een junior mag ook kiezen om deel te nemen aan de regionale kampioenschappen voor senioren.
Hij mag dan niet meer deelnemen aan de regionale kampioenschappen in een van de
jeugdcategorieën.

2.2.5. Plaats
In één of meerdere door het betreffende regionaal coördinatieteam aan te wijzen
bowlingcentrum/centra.

3. Stedenontmoetingen
3.1. Regionale Stedenontmoetingen jeugd
3.1.3. Deelname
Iedere bowlingvereniging in het werkgebied van een organiserend regionaal coördinatieteam mag
met één vertegenwoordigende equipe deelnemen aan de Regionale Stedenontmoeting jeugd.
Deze vertegenwoordigende equipe kan bestaan uit:
Één pupillen team van maximaal 10 jongens en/of meisjes, en/of
Één aspirantenteam van maximaal 10 jongens en/of meisjes, en/of
Één juniorenteam van maximaal 10 jongens en/of meisjes.
In de vertegenwoordigende equipe mogen alleen speelgerechtigde jeugdleden (hoofd- en/of
dubbelleden) van de betreffende bowlingvereniging worden opgesteld.
Een juniorenteam kan bestaan uit junioren, aspiranten en pupillen
Een aspirantenteam kan bestaan uit aspiranten en pupillen
Een pupillenteam kan alleen uit pupillen bestaan.
Een aspirant die in een junioren team is opgenomen kan niet worden opgenomen in een
aspirantenteam.
Een pupil die in een aspirantenteam of in een junioren team is opgenomen kan niet worden
opgenomen in een pupillenteam.

3.1.4. Speelwijze
Alle teams, ongeacht de categorie, spelen drie games scratch in five menteamverband volgens het
Amerikaanse systeem.
Ingeval van een ex-aequo voor de eerste plaats bepaalt het organiserende Regionaal Coördinatie Team
aan de hand van artikel 218 wie de winnaar wordt.

3.1.5. -Plaats
In één of meerdere door het betreffende regionaal coördinatieteam aan te wijzen bowlingcentrum resp.
bowlingcentra binnen het werkgebied van het betreffende regionaal coördinatieteam.

3.1.6. Landelijke finale Stedenontmoetingen Jeugd 2012
De landelijke finale Stedenontmoetingen Jeugd omvat een aparte finale voor elke leeftijdscategorie.
Het hoogst geëindigde team in elke categorie per regionale stedenontmoeting plaatst zich voor de
landelijke finale van de stedenontmoetingen voor de jeugd.
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Wanneer in een werkgebied van een Regionaal Coördinatie Team in een categorie de landelijke
kampioen van het voorgaande seizoen winnaar wordt van de regionale stedenontmoeting jeugd
dan plaatst in dat werkgebied de nummer twee van die categorie zich voor de landelijke finale.

3.2. Finale Stedenontmoetingen Jeugd
3.2.3. Deelname
a.

b.

Het bondsbestuur stelt vast hoeveel teams er in totaal over alle leeftijdscategorieën
kunnen deelnemen aan de finale Stedenontmoetingen Jeugd. Het beschikbare aantal zal
worden verdeeld over de leeftijdscategorieën naar rato van de totale aantallen per
leeftijdscategorie die aan de Regionale Stedenontmoetingen Jeugd hebben deelgenomen.
Voor de finale worden in elk geval uitgenodigd:
Per werkgebied van een regionaal coördinatieteam de kampioen uit de Regionale
stedenontmoeting jeugd in de categorie pupillen
Per werkgebied van een regionaal coördinatieteam de kampioen uit de Regionale
stedenontmoeting jeugd in de categorie aspiranten.
Per werkgebied van een regionaal coördinatieteam de kampioen uit de Regionale
stedenontmoeting jeugd in de categorie junioren.
De landelijke kampioenen pupillen 2010-2011: de Bowling Vereniging Den Bosch en
de Bowling Vereniging Spijkenisse.
De landelijke kampioen aspiranten: de Bowling Vereniging Leiden Zuid West
De landelijke kampioen junioren 2010-2011: de Eindhovense Bowling Vereniging.
Wanneer niet alle beschikbare plaatsen kunnen worden gevuld behoudt het bestuur
zich het recht voor om deze plaatsen op te vullen. Hiervoor komen in aanmerking de
teams die in de Regionale stedenontmoetingen als tweede zijn geëindigd.

3.2.4. Speelwijze
Alle teams, ongeacht categorie, spelen drie games scratch in five men teamverband volgens het
Amerikaanse systeem. Wanneer verenigingen met meer dan één team deelnemen aan de finale
worden de teams, waar mogelijk, in dezelfde serie en op naast elkaar liggende banen ingedeeld.

3.2.5. Ex Aequo regeling
Ingeval van een ex-aequo geldt artikel 218 lid3 sub a van het sportreglement.

3.3. Regionale Stedenontmoetingen Senioren
Voor de Regionale Stedenontmoetingen voor de senioren in het seizoen 2011-2012 gelden de navolgende
uniforme bepalingen met betrekking tot inrichting en uitvoering van de stedenontmoetingen.
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3.3.3. Deelname
Iedere bowlingvereniging in het werkgebied van een organiserend regionaal coördinatieteam mag met één
vertegenwoordigende equipe deelnemen aan de Regionale Stedenontmoeting senioren. Deze
vertegenwoordigende equipe bestaat uit:
Één dames team van maximaal 10 dames en
Één heren team van maximaal 10 heren.
In de vertegenwoordigende equipe mogen alleen speelgerechtigde leden (hoofd en/of dubbelleden) van de
betreffende bowlingvereniging worden opgesteld.

3.3.4. Speelwijze
Alle teams, spelen vier games scratch in five men teamverband volgens het Amerikaanse systeem.
Ingeval van een ex-aequo voor de eerste plaats bepaalt het organiserende Regionaal Coördinatie Team
aan de hand van artikel 218 wie de winnaar wordt.

3.3.5. Landelijke finale Stedenontmoetingen Senioren 2012
Het hoogst geëindigde team in elke regionale stedenontmoeting plaatst zich voor de landelijke finale
van de stedenontmoetingen voor de senioren.
Voor de finale worden de regionale kampioenen benaderd door het bondsbureau van de NBF. De
betrokken verenigingen en regionale coördinatieteams ontvangen van de plaatsing een kennisgeving
via een indelingsoverzicht van de landelijke finale dat tevens wordt gepubliceerd op de website van de
NBF (http://nbf.bowlen.nl).

3.3.6. Ex-Aequo
e

e

Ingeval van een ex-aequo spelen de gelijk geëindigde teams een 9 - en 10 frame, waarna de
hoogste score over de twee frames recht geeft op de hogere positie.

3.4. Landelijke Finale Stedenontmoetingen Senioren
Voor de Landelijke finale van de Stedenontmoetingen voor de senioren in het seizoen 2011-2012
gelden de navolgende bepalingen met betrekking tot inrichting en uitvoering.

3.4.3. Deelname
Het totale aantal deelnemende teams, wordt vastgesteld door het bondsbestuur.
Voor de finale worden in elk geval uitgenodigd:
a.
Per werkgebied van een Regionaal Coördinatie Team de kampioenen uit de Regionale
stedenontmoeting Senioren.
b.
De landelijke kampioen 2010-2011: Bowling Vereniging Haarlem.
c.
Wanneer niet alle beschikbare plaatsen kunnen worden gevuld behoudt het bestuur zich het
recht voor om deze plaatsen op te vullen. Hiervoor komen in aanmerking de teams die in de
Regionale stedenontmoetingen als tweede zijn geëindigd.
Indeling in de series van de finale geschiedt strikt op reisafstand van het eigen bowlingcentrum naar
het centrum van de finale.
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3.4.4. Speelwijze
Alle geplaatste of uitgenodigde teams, spelen een halve finale over drie games scratch in five
men teamverband volgens het Amerikaanse systeem.
Na de halve finale spelen de 8 hoogst geplaatste teams een finale over vier games eveneens
volgens het Amerikaanse systeem. De score uit de halve finale wordt niet meegenomen naar
de finale.

3.4.5. ExAequo regeling
a.
b.
c.

Ingeval van een ex-aequo voor een plaats in de finaleronde spelen de gelijk geëindigde
teams een zogenaamde “roll-off”.
Indien teams in de finaleronde gelijk eindigen op de eerste plaatsspelen zij ter bepaling van
de winnaar een roll-off.
Voor de overige plaatsen geldt voor gelijk eindigende teams artikel 218 lid sub a van het
sportreglement.

3.5. Regionale Stedenontmoetingen 50+
Voor de Regionale Stedenontmoetingen voor de senioren 5+ in het seizoen 2011-2012 gelden de
navolgende uniforme bepalingen met betrekking tot inrichting en uitvoering van de
kampioenschappen.

3.5.3. Deelname
Iedere bowlingvereniging in het werkgebied van een organiserend regionaal coördinatieteam mag met
één vertegenwoordigende equipe deelnemen aan de Regionale Stedenontmoeting senioren50+. Deze
vertegenwoordigende equipe bestaat uit:
Één dames team van minimaal 5 dames en maximaal 10 dames en
Één heren team van minimaal 5 heren en maximaal 10 heren.
In de vertegenwoordigende equipe mogen alleen speelgerechtigde leden (hoofd en/of dubbelleden)
van de betreffende bowlingvereniging worden opgesteld.

3.5.4. Speelwijze
Alle teams, spelen vier games scratch in five men teamverband volgens het Amerikaanse systeem.
Ingeval van een ex-aequo voor de eerste plaats bepaalt het organiserende Regionaal Coördinatie Team
aan de hand van artikel 218 wie de winnaar wordt.

3.5.5. Landelijke finale Stedenontmoetingen Senioren 50+ in 2012
Het hoogst geëindigde team in elke regionale stedenontmoeting plaatst zich voor de landelijke finale
van de stedenontmoetingen voor de senioren.
De regionale Kampioenen worden voor de finale benaderd door het bondsbureau van de NBF. De
betrokken teams, verenigingen en regionaal coördinatieteams ontvangen van de plaatsing een
kennisgeving via een indelingsoverzicht van de landelijke finale dat tevens wordt gepubliceerd op de
website van de NBF (http://nbf.bowlen.nl).

3.5.6. Ex-aequo
Ingeval van een ex-aequo voor de eerste plaats bepaalt het organiserende Regionaal Coördinatie Team
aan de hand van artikel 218 wie de winnaar wordt.
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3.6. Finale Stedenontmoetingen 50+
Voor de Finale van de Stedenontmoetingen voor de senioren 50+ in het seizoen 2011-2012 gelden de
navolgende bepalingen met betrekking tot inrichting en uitvoering.

3.6.3. Deelname
Het totale aantal deelnemende teams wordt vastgesteld door het bondsbestuur
Voor de finale worden in elk geval uitgenodigd:
d.
Per werkgebied van een Regionaal Coördinatie Team De kampioenen uit de Regionale
stedenontmoeting Senioren 50+
e.
De landelijke kampioen 2010-2011: Schiedamse Bowling Vereniging Musis Sacrum
f.
Wanneer niet alle beschikbare plaatsen kunnen worden gevuld behoudt het bestuur zich het
recht voor om deze plaatsen op te vullen. Hiervoor komen in aanmerking de teams die in de
Regionale stedenontmoetingen als tweede zijn geëindigd.
Indeling in de series van de finale geschiedt strikt op reisafstand naar het centrum van de finale.

3.6.4. Speelwijze
Alle geplaatste of uitgenodigde teams spelen vier games scratch in five men teamverband volgens het
Amerikaanse systeem.

3.6.5. Ex Aequo regeling
Ingeval van een ex-aequo geldt artikel 218 li3 sub a van het sportreglement.

4. Nederlandse Kampioenschappen Jeugd
4.1. Nederlandse Kampioenschappen Jeugd Singles en Doubles
Voor de Nederlandse Kampioenschappen Jeugd Singles en Doubles in het seizoen 2011-2012 gelden
de volgende bepalingen met betrekking tot inrichting en uitvoering van de kampioenschappen.

4.1.3. Deelname
Mogelijk voor alle jeugdleden van de Nederlandse Bowling Federatie. Gespeeld wordt in de diverse
leeftijdscategorieën zoals die in artikel 3 van het Algemeen reglement van de NBF zijn vastgelegd.

4.1.4. Speelwijze
Pupillen spelen 6 games, single en double gecombineerd (mixed doubles niet toegestaan)
Aspiranten spelen 8 games, single en double gecombineerd (mixed doubles niet toegestaan)
Junioren spelen 8 games, single en double gecombineerd (mixed doubles niet toegestaan)
Er wordt gespeeld met 2 spelers per baan volgens het Amerikaans systeem
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4.2. Nederlandse Kampioenschappen Jeugd All Events
4.2.3. Deelname
Mogelijk voor de jeugdleden van de Nederlandse Bowling Federatie die zich voor dit kampioenschap
plaatsen via de Nederlandse Kampioenschappen Jeugd Singles en Doubles.
Het aantal beschikbare plaatsen per leeftijdscategorie wordt vastgesteld door het bondsbestuur van
de Nederlandse Bowling Federatie.

4.2.4. Speelwijze
a. De all events finale voor pupillen wordt gespeeld over 6 games, met als aanvangsscore de totale
pinfall behaald in de single en double kampioenschappen.
b. De all events finale voor aspiranten wordt gespeeld over 6 games, met als aanvangsscore de
totale pinfall behaald in de single en double kampioenschappen.
c. De all events finale voor junioren wordt gespeeld over 6 games, met als aanvangsscore de totale
pinfall behaald in de single en double kampioenschappen.
d. Er wordt gespeeld met 2 spelers per baan volgens het Amerikaans systeem

4.2.5. Ex Aequo
1. Indien 2 of meer spelers gelijk eindigen in het single of double kampioenschap dan treedt artikel
218, lid 3 sub a in werking.
2. Indien meerdere spelers gelijk eindigen op een plaats die bepalend voor plaatsing in een volgende
ronde treedt artikel 218, lid 3 sub b in werking.
3. In alle overige gevallen dient gehandeld te worden overeenkomstig het bepaalde in artikel 218, lid
3 sub c.

5. Nederlandse Kampioenschappen A- klasse
5.1. Nederlandse Kampioenschappen A-klasse
5.1.4. Speelwijze
De speelwijze voor de Nederlandse Kampioenschappen A-klasse wordt jaarlijks vastgesteld in overleg
van het bondsbestuur met de topsportcoördinator en de spelers.

6. Nederlandse Klassen Kampioenschappen
6.1. Het toernooi
6.1.3. Deelname
Deelname is mogelijk voor alle leden van de Nederlandse Bowling Federatie met een pasgemiddelde
in de B, de C of de D-klasse.
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6.1.4. Speelwijze
Alle deelnemers spelen een voorronde van 6 games scratch met 2 spelers per baan. Tijdens het
gehele toernooi wordt gespeeld volgens het Amerikaanse systeem.
Halve finale:
Het bondstuur stelt vast hoeveel deelnemers zich plaatsen voor de halve finale.
Deze plaatsen zullen naar rato worden verdeeld over het aantal ingeschreven
deelnemers per klasse.
In de halve finale spelen alle geplaatste deelnemers 6 games scratch volgens
het Amerikaanse systeem en met 2 spelers per baan.
Finale:
Het bondstuur stelt vast hoeveel deelnemers zich plaatsen voor de finale. Deze
plaatsen zullen naar rato worden verdeeld over het aantal ingeschreven
deelnemers per klasse.
In de finale spelen alle geplaatste deelnemers 3 games scratch volgens het
Amerikaanse systeem.
Aantal plaatsen:
Het aantal deelnemers in de halve finale en de finale zal nooit minder dan drie
bedragen. Tevens geldt voor zowel de finale als de halve finale dat open
plaatsen worden opgevuld met deelnemers uit dezelfde klasse.

6.1.5. Ex-Aequo
1. Indien 2 of meer spelers gelijk eindigen op een plaats die bepalend is voor plaatsing in een
volgende finale ronde treedt artikel 218, lid 3 sub b in werking.
2. In alle overige gevallen dient gehandeld te worden in overeenstemming met het bepaalde in artikel
218, lid 3 sub c.

7. Nederlandse Kampioenschappen Schoolbowlen
7.1. Voorronden
Voor de Nederlandse Kampioenschappen Schoolbowlen in het seizoen 2011-2012 gelden de
volgende bepalingen met betrekking tot inrichting en uitvoering van de kampioenschappen.

7.1.3. Deelname
Het NK Schoolbowlen wordt gespeeld door schoolteams van drie personen. De teams bestaan uit
jongens en/of meisjes van de groepen 7 en/of 8 van de basisscholen. Per team mag er slechts één
speelster/speler lid zijn van de NBF, dit om een zo eerlijk mogelijke krachtsverhouding te
bewerkstelligen. Per team mag één wisselspeler worden ingeschreven.
Voorronden kunnen worden gespeeld van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 uur en 18.00 uur.
Per school kunnen meerdere teams worden ingeschreven. Zo wordt de kans groter dat een of
meerdere teams aan de landelijke finale kunnen deelnemen. Zie hiervoor paragraaf 2 van dit
hoofdstuk van het evenementenplan 2011-2012.

7.1.4. Speelwijze
De deelnemende teams (trio’s) spelen een voorronde van drie games scratch.
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7.2. Finale
Voor de Finale van de Nederlandse Kampioenschappen Schoolbowlen in het seizoen 2011-2012
gelden de volgende bepalingen met betrekking tot inrichting en uitvoering van de finale.

7.2.3. Deelname
Het bondsbestuur stelt het aantal teams vast dat aan de finale kan deelnemen. De beschikbare
plaatsen worden naar rato van het aantal deelnemende teams verdeeld over de deelnemende
bowlingcentra. Per bowlingcentrum neemt minstens één team (de kampioen van dat bowlingcentrum)
deel aan de finale.

7.2.4. Speelwijze
De deelnemende teams (trio’s) spelen een halve finale van twee games scratch. Daarna speelt een
door het bondsbestuur vast te stellen aantal teams een finale van drie games scratch.

8. Dag der Kampioenen
8.1. Jeugd
8.1.3. Deelname
Mogelijk voor alle jeugdleden van de Nederlandse Bowling Federatie die:
a.
Een jeugdkampioenschap hebben behaald in hun vereniging hetzij als hoofdlid hetzij als
dubbellid van die vereniging.
b.
Een regionaal kampioenschap hebben behaald als lid van een vereniging in het werkgebied
van een regionaal coördinatieteam of als dubbellid van een dergelijke vereniging.
c.
Het recht op deelname aan de Dag der Kampioenen is een individueel recht en geen recht
voor de vereniging of het RCT werkgebied van het betreffende lid. Wanneer een kampioen
verhinderd is om deel te nemen aan het toernooi mag deze niet worden vervangen.

8.1.4. Speelwijze
Alle deelnemers, pupillen, aspiranten en junioren , spelen een voorronde van 4 games scratch met 2
spelers per baan. Gespeeld wordt volgens het Amerikaanse systeem.
Finale:
Het bondsbestuur stelt vast hoeveel deelnemers zich plaatsen voor het toernooi
en voor de daarin geplande finale. Deze plaatsen zullen naar rato worden
verdeeld over het aantal ingeschreven deelnemers per categorie.
In de finale spelen alle geplaatste deelnemers 4 games scratch volgens het
Amerikaanse systeem met één speler per baan.
De pinfall uit de voorronde wordt niet meegenomen naar de finale.

8.2. Senioren
Voor de Dag der Kampioenen Senioren in het seizoen 2011-2012 gelden de volgende bepalingen met
betrekking tot inrichting en uitvoering van deze kampioenschappen.
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8.2.3. Deelname
Deelname is mogelijk voor de leden van de Nederlandse Bowling Federatie die:
a.
Een senioren kampioenschap hebben behaald in hun vereniging hetzij als hoofdlid hetzij als
dubbellid van die vereniging.
b.
Een regionaal senioren kampioenschap hebben behaald als lid van een vereniging in het
werkgebied van een regionaal coördinatieteam of als dubbellid van een dergelijke vereniging.
c.
Nederlands Kampioen zijn geworden in de A klasse, de B klasse, de C klasse of de D klasse
d.
Leden van de teams die Kampioen zijn geworden in de eredivisies van de Nationale League, de
Nationale Dames Trio League en de Nationale Heren Trio League.
e.
De bowler en bowlster van het jaar van het seizoen 2010-2011.
f.
De winnaar en winnares van de NBF Bowling Tour
g.
De winnaars van de klassen van de Nederlandse kampioenschappen 50+ Scratch 2011 en van
de Nederlandse Kampioenschappen 50 + Handicap 2010

8.2.4. Speelwijze
Alle deelnemers spelen een voorronde van 6 games scratch met 2 spelers per baan. Gespeeld wordt
volgens het Amerikaanse systeem.
Finale:
De 16 beste dames en de 16 beste heren na de voorronde plaatsen zich voor de
finale. Elk van deze twee groepen wordt verdeeld in twee poules van 8 spelers. In
elke poule wordt een Round Robin gespeeld zonder positieronde. De score uit de
voorronde wordt niet meegenomen naar de Round Robin.
Poule indeling:
Poule A: nummers 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 en 15 na de voorronden.
Poule B: nummers 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 en 16 na de voorronden
Superfinale:
De winnaars van elke poule bij de dames respectievelijk de heren spelen één
game voor de titel Kampioen der Kampioenen. De nummers 2 van elke poule
e
e
spelen om de 3 en 4 plaats van het kampioenschap.
Bij afwezigheid of blessures van spelers of speelsters die zich geplaatst hebben voor de finale zullen
de openvallende plaatsen worden opgevuld.
Tijdens de Round Robin zal de volgende bonusregeling worden gebruikt:
Gewonnen wedstrijd20 punten
Gelijkgespeelde wedstrijd
10 punten
Game van 200 t/m 249
5 punten
Game 250 en hoger 10 punten

15. Landelijke finale Nationale Jeugd Trio League
15.1. Finale toernooi
In de werkgebieden van de regionale coördinatieteams worden door de regionale coördinatieteams
voorronden van de (Mixed) Nationale Jeugd Trio League georganiseerd. Deze voorronden zijn in feite
volledige competities op het regionale niveau. Waar mogelijk wordt in meerdere poules gespeeld
waarbij verschillende wijze van indeling worden gebruikt (leeftijdscategorie, (pas)gemiddelde).
Per werkgebied van een Regionaal Coördinatie Team leveren de competities aan het eind van het
seizoen per georganiseerde poule een (regionale) kampioen op.
Volgens oude afspraken (bondsvergadering) mogen alle poulekampioenen worden aangemeld voor
de landelijke finale van de Nationale Jeugd Trio League.
Voor de regionale kampioenen wordt de landelijke Finale van de Nationale Jeugd Trio League
georganiseerd.
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15.1.3. Deelname
Deelname is mogelijk voor:
1. De poulekampioenen van de regionale voorronden van de Nationale Jeugd Trio League van
het seizoen 2011-2012

15.1.4. Speelwijze
De te volgen speelwijze wordt vastgesteld zodra het aantal deelnemende teams bekend is.

16. Landelijke finale Regionale Trio Leagues
16.1. Finale toernooi
In de werkgebieden van de regionale coördinatieteams worden door de regionale coördinatieteams
Regionale (Mixed) Trio Leagues georganiseerd. Per werkgebied van een Regionaal Coördinatie Team
leveren de competities aan het eind van het seizoen een (regionale) kampioen op.
Voor deze regionale kampioenen en de landelijke kampioen van het voorafgaande seizoen wordt de
Finale van de Regionale Trio Leagues georganiseerd.

16.1.3. Deelname
Deelname is mogelijk voor:
2. De kampioenen van de Regionale Trio Leagues van het seizoen 2011-2012
3. De landelijk kampioen van het seizoen 2010-2011.

16.1.4. Speelwijze
De 10 deelnemende teams spelen een Round Robin competitie zonder positieronde.

17. NBF Bowling Tour
17.1. Inleiding
Jaarlijks vinden er in Nederland een aantal B-toernooien plaats en een A-Toernooi.
Het A-toernooi en verreweg de meeste B-toernooien hebben zich aangesloten bij de NBF Bowling
Toer. Deze tour is in het leven geroepen om deelname aan de B-toernooien voor alle potentiële
deelnemers aantrekkelijk te maken.
Elk toernooi behoudt binnen de tour zijn eigen opzet, identiteit en organisatie. De tour moet gezien
worden als een aanvulling op hetgeen de afzonderlijke toernooien te bieden hebben. Scores behaald
in de voorronden bij de afzonderlijke toernooien tellen mee bij de NBF Bowling Tour.
De Tour bestaat feitelijk uit een aanvullende competitie in de vorm van een ranking in zes klassen
gebaseerd op gemiddelden, te weten:
Dames klassen 1 tot en met 3.
Heren klassen 1 tot en met 3.
Deelnemers aan de tour strijden tijdens de deelnemende toernooien om ranking in hun eigen klasse
met als doel plaatsing op de finale dag.
Voor de NBF Tour telt alleen de scratchscore behaald tijdens de voorronden van de toernooien en die
scores dienen als basis voor het klassement in de diverse klassen.
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In de categorieën 2 en 3 wordt gestreden om geldprijzen. In de categorie 1 wordt naast de geldprijzen
gestreden om uitzending namens Nederland naar de Finale van de AMF World Cup.
Het is voor deelnemers aan de NBF Bowling Tour niet verplicht om aan alle toernooien deel te nemen.
Voor plaatsing in de finale dienen deelnemers uit deklassen 1 en 2 aan minimaal 5 toernooien deel te
nemen . Voor deelnemers in de categorie 3 is er een minimum van 3 te spelen toernooien.
Deelnemers aan de NBF Bowling Tour ontvangen een Bowling Tour Card. Deze Bowling Tour Card
wordt voorafgaand aan het eerste te spelen toernooi gekocht bij de NBF voor € 35,--. Op vertoon van
de Bowling Tour Card krijgen de spelers € 3,-- korting op de eerste entry in een toernooi. Doordat de
reductie per toernooi kan verschillen kan de mogelijkheid ontstaan dat de pas gedeeltelijk of geheel
wordt terugverdiend voordat de tour is afgelopen.
Om het voor spelers van elk niveau interessant en uitdagend te houden, wordt er gestreden in de
eerder genoemde zes categorieën. Het kan gebeuren dat iemand tijdens een toernooi op de 7e plaats
eindigt, maar in zijn of haar eigen categorie hele goede zaken heeft gedaan. Deze rankings staan los
van elkaar.
Eén A-toernooi, Bronzen Schietspoel Tilburg, is ook onderdeel van de tour. Om dit toernooi het
aanzien te geven dat het verdient, zijn er tijdens dit toernooi dubbele punten te verdienen. De
organisatie van dit toernooi is bereid om de deelnemers dubbele korting te geven, wat neerkomt op
€5,- per deelnemer voor de eerste entry of €10,- op een entry package.

17.2. Deelnemende toernooien
De volgende toernooien hebben zich voor het seizoen 2011-2012 aangesloten bij de NBF Bowling
Tour.
1.

Naam:
Plaats:
Finale:

20e Open Middelburgse Kampioenschappen
Middelburg
Organisatie:
Dhr. R. Vader
20 november 2011

2.

Naam:
Plaats:
Finale:

Lucky 7
Emmen
8 januari 2011

Organisatie:

Dhr. E. van Delden

3.

Naam:
Plaats:
Finale:

Hammer Bronzen Schietspoel
Tilburg
Organisatie:
19 februari 2012

(A- toernooi)
Dhr. L.B.W. Jansen

4.

Naam:
7 BBWZ B-klassen Toernooi
Plaats:
’s-Gravenhage -Zalm Bowling Zuiderpark
Organisatie: Dhr. L. van der Heijden
Finale:
XX april 2012

5.

Naam:
Plaats:
Finale:

35e Alpha Pinkster Toernooi
Deventer
Organisatie:
XX mei 2012

Dhr. G.W. Aalderink

Naam:
Plaats:
Finale:

Dolphins Tournament 2012
Tilburg
Organisatie:
XX mei 2012

Dhr. G. de Wit

Naam:
Plaats:
Finale:

32e T.T. Bowling Toernooi
Assen
Organisatie:
XX en XX juni 2012

Dhr. J. Zoer

6.

7.

e
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19. NBF Jeugd A Bowling Tour
(voorheen jeugd A Toernooien)
19.1. Criteria voor deelnemende toernooien
19.1.1. Algemeen
Bij toernooien die deelnemen aan de NBF Jeugd Bowling Tour Jeugd kunnen de deelnemers
punten verdienen voor de titel van jeugdbowler en bowlster van het jaar.
Er worden per seizoen maximaal 12 toernooien toegelaten tot de Tour met dien verstande dat er
slechts 1 toernooi per centrum kan worden gehouden. Het bestuur van de NBF heeft het recht om
hiervan af te wijken, dit zoveel mogelijk in overleg met de overige organisatoren van Jeugd A
toernooien.
Er mogen maximaal 2 Jeugd A toernooien per maand worden gespeeld. Er dient minimaal één
weekend tussen 2 toernooien vrij te zijn. Het bondsbestuur kan besluiten van deze regel af te
wijken.
Indien een toernooi (achteraf) niet heeft voldaan aan de criteria van een Jeugd A toernooi maar
wel heeft plaatsgevonden, dan houdt dit niet in dat het betreffende toernooi in het eerstvolgende
seizoen weer aan de Tour kan deelnemen Er is geen sprake van gewoonterecht.
Het bondsbestuur, de organisatoren van de aangesloten toernooien en de verantwoordelijke
medewerker van het Bondsbureau van de NBF evalueren jaarlijks de gang van zaken in de Tour
van het afgelopen jaar. Deze evaluatie wordt gehouden vóór de voorjaarsbijeenkomst van de
Bondsvergadering van de Nederlandse Bowling Federatie.
De toernooien die deelnemen aan de NBF Jeugd Tour dienen aan de volgende criteria te voldoen:
1. Het begrote minimum aantal deelnemers bedraagt 80.
2. Deelname aan de deelnemende toernooien staat open voor alle leden van de Nederlandse
Bowling Federatie met een International (WTBA) License (de Sportpas Plus van de NBF) en
behorend tot de leeftijdscategorie (zie artikel 3 van het Algemeen Reglement van de NBF)
pupillen, aspiranten, junioren of senioren 18 t/m 21.
3. Op verzoek van een organisator aan het NBI (Nationaal Bowling Instituut) kan een
baaninspecteur voorafgaand aan een toernooi een baaninspectie of baanconditietest uitvoeren.
De inhoud van de inspectie of test dient dan van tevoren te worden afgestemd. De kosten van
deze controle zullen door het NBI bij de organisatie in rekening worden gebracht.
4. Speelwijze van het toernooi is het Amerikaanse speelsysteem.
5. Baanonderhoud dient in ieder geval na 24 games (na twee gespeelde series) te worden
uitgevoerd.
6. Het inschrijfgeld wordt jaarlijks vastgesteld door het NBF bestuur in overleg met de organisatoren
van de jeugd A toernooien. Het maximum inschrijfgeld voor klasse 1 is € 5,50 per gespeelde
voorronde game met een maximum van €.33,00 (6 games) per deelnemer per toernooi. Voor de
klasse 2,3 en 4 is het maximale inschrijfgeld € 4,50 per gespeelde voorronde game met een
maximum van €.27,00 (6 games) per deelnemer per toernooi.
7. Het maximaal te winnen prijzengeld bedraagt € 350,- per persoon voor de klasse 1, voor de
klassen 2, 3 en 4 is het maximale prijzengeld € 200,- per persoon.
8. Alle spelers dienen voor aanvang van het toernooi te worden vermeld op het uitslagenbord
waarbij te zien is in welke klasse zij spelen.
9. Spelers/speelsters dienen in te schrijven op basis van hun meest recente NBF-bowlingpas.
Indien een speler/speelster naast een gemiddelde uit de Nederlandse bowlingactiviteiten beschikt
over één of meerdere geldige buitenlandse bowlingpassen of een geldige buitenlandse verklaring
van zijn gemiddelde, dan is het hoogste gemiddelde bepalend.
De betreffende speler is verplicht te melden dat hij over meer dan een geldige bowlingpas
beschikt. Indien geen gemiddelde kan worden aangetoond, dan geldt automatisch een indeling in
de hoogste klasse.
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10. Spelers die in een hogere klassen willen spelen, dienen dit bij inschrijving kenbaar te maken.
Tijdens het toernooi is dit niet meer mogelijk, dit i.v.m. het vaststellen van het aantal
finaleplaatsen per klasse.
11. Deelnemers met een leeftijd van 18 t/m 21 jaar die volgens de NBF pas seniorlid zijn dienen zich
op basis van hun meest recente bowlingpas in te schrijven in de klasse 1 of 2.
12. De organisatie controleert de bowlingpas op juistheid voor de ingeschreven klasse.
13. Bij gelijk inschrijfgeld per klasse, dient het prijzengeld per klasse gelijk te zijn.
14. Er dienen in de voorronde minimaal 5 en maximaal 6 games per persoon met 2 personen per
baan te worden gespeeld.
15. Er zijn 4 klassen meisjes en 4 klassen jongens.
Klasse indeling
Meisjes
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4

175 en hoger
150/174,99
130/149,99***
t/m 129,99***

Jongens
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4

185 en hoger
160/184,99
140/159,99***
t/m 139,99***

*** Senioren 18/21 mogen alleen deelnemen in de klassen 1 of 2
16. Als er in een klasse te weinig deelnemers zijn mag een klasse niet worden samengevoegd. Ook
het samenvoegen van meisjes en jongens is niet toegestaan.
17. Het aantal finalisten bedraagt per klasse 25% van het aantal deelnemers in die klasse met een
minimum van 3; de score uit de voorronde wordt meegenomen.
18. Alle finalisten krijgen prijzengeld, minimaal hun inschrijfgeld. Een speler/speelster die zich heeft
geplaatst voor de finale maar niet aan deze finale deelneemt heeft geen recht op zijn prijzengeld.
19. Voor aanvang van de laatste serie moeten het beschikbare aantal finaleplaatsen zijn verdeeld.
Het aantal vastgestelde finaleplaatsen mag dan niet meer worden gewijzigd.
20. Finales worden gespeeld met 1 of 2 spelers per baan. Er dienen minimaal 3 games finale te
worden gespeeld.
21. Finaleplaatsen mogen worden opgevuld met diegene die daarop met de behaalde pinfall recht op
heeft in zijn klasse.
22. Bij Ex aequo is artikel 218 lid 3c van het Sportreglement van de Nederlandse Bowling Federatie
e
e
van toepassing: De gelijkgeëindigde spelers of teams spelen een 9 en 10 frame, waarna de
hoogste score over deze twee frames recht geeft op de hogere positie, een en ander net zo lang,
tot een beslissing is gevallen. Uitsluitend voor bepaling van een rangschikking is het kleinste
verschil tussen de hoogste en laagste game bepalend.
23. Alle uitslagen dienen zo spoedig mogelijk na afloop van iedere gespeelde serie en finale op het
internet te worden gepubliceerd.
24. Het toernooi moet, inclusief de prijsuitreiking, uiterlijk om 20.00 uur zijn afgelopen.
25. Voor het klassement Jeugdbowler/ster van het jaar worden de punten toegekend aan de 15
hoogst geëindigde jongens en de 15 hoogst geëindigde meisjes in hun klassement. Bij het
vastleggen van de eindrangschikking wordt begonnen met de finalisten, waarbij de eindstand van
de finale beslissend is voor de volgorde. Indien in een klasse geen 15 finalisten zijn, komen
vervolgens de niet finalisten in aanmerking zulks in volgorde van de eindstand na de voorronde.
De puntenverdeling per klasse bij zowel jongens als meisjes
e
e
1 plaats:
20 punten
7 plaats:
7 punten
e
e
2 plaats:
17 punten
8 plaats:
6 punten
e
e
3 plaats:
14 punten
9 plaats:
5 punten
e
e
4 plaats:
12 punten
10 plaats:
4 punten
e
e
5 plaats:
10 punten
11 plaats:
3 punten
e
e
6 plaats:
8 punten
12 plaats:
2 punten
e
e
13 t/m 15 plaats: 1 punt
26. Voor de Jong Senioren is er geen apart klassement voor de Rankings Bowler en bowlster van het
jaar bij de jeugd.
Jong-senioren spelen in de klassen 1 en/of 2 mee voor de rangkings bowler en bowlster van het
jaar.
Als een speler tijdens het seizoen in een hogere klasse wil gaan spelen vervallen de eerder
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27.

28.
29.

30.

31.

behaalde punten in de lagere klasse van dezelfde rangking Een overgang naar een lagere klasse
is daarna niet meer mogelijk.
De finalist die zich wel heeft geplaatst maar niet aan de finale deelneemt heeft geen recht op
punten voor bowler/ster van het jaar. De punten welke verbonden zijn aan de positie in de
eindrangschikking komen dan te vervallen.
Er dient tijdens het toernooi een door de NBF erkende wedstrijdleider aanwezig te zijn.
Nadat het toernooi geëindigd is dient de organisatie binnen één week volgens de door het
Bondsbureau vastgestelde wijze een overzicht te geven van de top 15 in iedere klasse. Het
bondsbureau zal daarna de nieuwe tussenstand z o spoedig mogelijk publiceren en deze aan de
volgende organisator toezenden.
Prijswinnaars dienen aanwezig te zijn bij de prijsuitreiking. Is dit om een of andere reden niet
mogelijk dan mag de organisatie het prijzengeld ook overmaken en daarbij administratiekosten
van maximaal € 5,00 in rekening brengen.
De organisatie van het toernooi mag per deelnemer maximaal één re-entry toestaan mits dit
expliciet in het toernooireglement is vermeld. Een deelnemer wordt slechts één keer in een
klassement vermeldt en wel met de laatst behaalde score. De eerder behaalde score telt voor het
klassement NIET mee maar dient wel aan het bondsbureau te worden doorgeven voor de
berekening van het nieuwe pasgemiddelde.

De toernooi organisatoren wordt verzocht om samen met hun bowlingondernemer de
mogelijkheid te bekijken om zodanige baancondities te realiseren dat de moeilijkheidsgraad
goed aansluit bij het niveau van de spelers. Een overzicht van oliepatronen is te vinden op de
website van de NBF.
Bowler/ster van het jaar
Teneinde de titel Bowler/ster van het jaar, nog meer cachet te geven zal door de NBF het inschrijfgeld
voor de NK-jeugd worden betaald. De NBF zal bovendien 1 jeugd A toernooi (naar eigen keuze) voor
haar rekening nemen.
Tijdens het Nederlands Kampioenschappen Jeugd Singles & Doubles en het Nederlands
Kampioenschap Jeugd All Events zijn geen punten (meer) te verdienen voor het klassement van
jeugdbowler/bowlster van het jaar.
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19.2. Deelnemende toernooien
De volgende toernooien hebben zich voor het seizoen 2011-2012 aangesloten bij de NBF Bowling
Tour.
1.

Naam:
Jos Goedhart Toernooi
Plaats:
Haarlem
Organisatie:
Finale:
xx oktober 2011

2.

Naam:
Musis Sacrum Jeugd A Toernooi
Plaats:
Schiedam (Chandra)
Organisatie:
Finale:
xx november 2011

3.

Naam:
C&M Jeugd A Toernooi
Plaats:
Julianadorp
Organisatie:
Finale:
xx november 2011

4.

Naam:
Sonia Jeugd A Toernooi
Plaats:
Haarlemmerliede Organisatie:
Finale:
xx februari 2012

5.

Naam:
BBWZ Jeugd A Toernooi
Plaats:
’s-Gravenhage
Organisatie:
Finale:
xx mei 2011

6.

Naam:
BVO Pinkster Toer
Plaats:
Oosterhout
Organisatie:
Finale:
xx juni 2012

7.

Naam:
Chandra Youth Open
Plaats:
Nieuwegein
Organisatie:
Finale:
xx juni 2012

22. Rankings
22.1

Bowlster en bowler van het jaar senioren

22.1.1. Algemeen
Om opgenomen te worden in de rankings Bowlster respectievelijk Bowler van het Jaar bij de senioren
Kunnen deelnemers aan verschillende evenementen punten verdienen.
De periode voor qualificatie loopt parallel met het speelseizoen.
De winnaars van een ranking worden op een jaarlijks vast te stellen moment op een passende wijze
gehuldigd.
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22.1.2. Evenementen en punten
Bij de navolgende evenementen kunnen punten worden verdiend voor een plaats in de ranking
Bowlster of Bowler van het jaar. De genoemde aantallen punten gelden zowel voor dames als voor
heren.

22.1.3. Puntenverdeling bij de Nederlandse Kampioenschappen A klasse
Plaats
punten
1 ..............................48
2 ..............................40
3 ..............................36
4 ..............................32
5 ..............................28
6 ..............................24
7 ..............................20
8 ..............................18
9 ..............................16
10 .............................14
11 .............................12
12 .............................10
13 ...............................8
14 ...............................6
15 ...............................4
16 ...............................2

22.1.4. Puntenverdeling bij A Toernooien
Plaats
punten
1 ..............................32
2 ..............................27
3 ..............................24
4 ..............................21
5 ..............................18
6 ..............................16
7 ..............................14
8 ..............................12
9 ..............................10
10 ...............................8
11 ...............................6
12 ...............................5
13 ...............................4
14 ...............................3
15 ...............................2
16 ...............................1

Versie d.d. 29-4-2011
Blad 18 van 21

EVENEMENTENPLAN NBF 2011-2012
22.1.5. Puntenverdeling bij B Toernooien
Plaats
punten
1 ..............................24
2 ..............................20
3 ..............................18
4 ..............................16
5 ..............................14
6 ..............................12
7 ..............................10
8 ................................9
9 ................................8
10 ...............................7
11 ...............................6
12 ...............................5
13 ...............................4
14 ...............................3
15 ...............................2
16 ...............................1

22.1.6. Puntenverdeling bij Nationale leagues
Hier zijn separate rankings voor de Nationale League, de Nationale Dames Trio League en de
Nationale Heren Trio League
Plaats
punten
1 ..............................32
2 ..............................27
3 ..............................24
4 ..............................21
5 ..............................18
6 ..............................16
7 ..............................14
8 ..............................12
9 ..............................10
10 ...............................8
11 ...............................6
12 ...............................5
13 ...............................4
14 ...............................3
15 ...............................2
16 ...............................1

22.2. Bowlster en bowler van het jaar jeugd
22.2.1. Algemeen
De beschrijving van de totstandkoming van de ranking Bowlster en Bowler van het jaar bij de jeugd is
opgenomen in paragraaf 1, Criteria voor deelnemende toernooien, van hoofdstuk 19 NBF Jeugd
Bowling Tour, van dit Evenementenplan.
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