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Hoofdstuk 1

Verenigingskampioenschappen

Paragraaf 1.1

Verenigingskampioenschappen Jeugd

Voor het verenigingskampioenschappen JEUGD gelden in het seizoen 2016-2017 de volgende uniforme
bepalingen met betrekking tot inrichting en uitvoering
1.1.1. Organisatie
Het verenigingskampioenschappen voor de jeugdleden van een lid-rechtspersoon worden georganiseerd
door het bestuur van het betreffende lid-rechtspersoon.
1.1.2. Datum / Speelperiode
Leden-rechtspersonen hebben de vrijheid deze kampioenschappen te organiseren tot 30 april 2017. Deze
datum eis houdt verband met de verwerking van de scores in de pasgemiddelden voor het seizoen 20172018 en, de mogelijkheid om kampioenen te kunnen aanmelden voor de Dag der kampioenen Jeugd 2017.
1.1.3. Deelname
Voor alle jeugdleden geldt dat wanneer zij deelnemen aan het verenigingskampioenschappen voor senioren
deelname aan het verenigingskampioenschappen voor de jeugd bij hetzelfde lid-rechtspersoon in hetzelfde
speelseizoen niet meer is toegestaan.
1.1.4. Speelwijze
Leden-rechtspersonen zijn vrij in de vaststelling van het aantal per jeugdcategorie te spelen games in de
voorronde(n) en de finale.
Het minimum aantal games dat een verenigingskampioen moet hebben gespeeld om voor plaatsing voor de
Dag der Kampioenen Jeugd in aanmerking te komen bedraagt voor:
Pupillen
Aspiranten
Junioren

6 games;
8 games;
8 games.

De games van de voorronde en, indien een speler zich daarvoor heeft geplaatst, ook de games van de finale
dienen elk als aaneengesloten serie te worden gegooid. Het optellen van scores uit meerdere series uit
meerdere evenementen is niet toegestaan.
Het verenigingskampioenschappen dienen altijd scratch te worden gespeeld. Het toekennen van een
handicap/bonus is niet toegestaan.
Bij de verenigingskampioenschappen is het opvullen van finaleplaatsen toegestaan.
1.1.5. Ex aequo regeling
Wanneer door het lid-rechtspersoon geen regeling wordt vastgesteld geldt artikel 218 van het
sportreglement van de NBF.
1.1.6. plaats
Het bowlingcentrum waar de activiteiten van het betreffende lid-rechtspersoon plaatsvinden.
1.1.7. Inschrijving
Dient te geschieden op de wijze die door het bestuur van het betreffende lid-rechtspersoon wordt
vastgesteld.
1.1.8. Deelnamekosten
Te bepalen door het bestuur van het lid-rechtspersoon
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1.1.9. Prijzen
Te bepalen door het bestuur van het lid-rechtspersoon.
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1.1.10. Uitslag
Een complete uitslag met de eindstanden in alle klassementen dient zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen drie
weken naar het NBF bondsbureau te worden gezonden. Uit de uitslagen moet duidelijk blijken wie in de
verschillende jeugdcategorieën kampioen zijn geworden.
1.1.11. Inlevering sportresultaten
De scores van het verenigingskampioenschappen 2016-2017 dienen voor de verwerking in het
pasgemiddelde voor het seizoen 2017-2018 te worden aangeleverd als beschreven in hoofdstuk 14 van dit
evenementenplan.
De scores dienen in verband met de mogelijke deelname aan de Dag der Kampioenen Jeugd alsmede een
tijdige verwerking en controle daarvan uiterlijk 1 mei 2017 te zijn ontvangen door het NBF bondsbureau.
.
1.1.12. Dag der Kampioenen Jeugd 2017
De kampioenen in de verschillende jeugdcategorieën hebben recht op deelname in hun categorie aan de
Dag der Kampioenen voor de Jeugd 2017. Vervanging door spelers die geen kampioen zijn geworden is niet
toegestaan.
1.1.13. Aanmelding Dag der Kampioenen Jeugd 2017
Voor deze aanmelding wordt, uiterlijk 2 maanden voor aanvang van het evenement, door de NBF een
circulaire gepubliceerd en verspreid onder de aangesloten leden-rechtspersonen. Vanaf dit moment kunnen
de verenigingskampioenen voor deelname aan de Dag der Kampioenen Jeugd 2017 worden aangemeld.
Het verenigingskampioenen worden hiervoor via hun bestuur van het lid-rechtspersoon benaderd.

Paragraaf 1.2

Verenigingskampioenschappen Senioren

Voor het verenigingskampioenschappen SENIOREN gelden in het seizoen 2016-2017 de volgende uniforme
bepalingen met betrekking tot inrichting en uitvoering.
1.2.1. Organisatie
Het verenigingskampioenschappen voor de leden van een lid-rechtspersoon worden georganiseerd door het
bestuur van de betreffende lid-rechtspersoon.
1.2.2. Datum / Speelperiode
Leden-rechtspersonen hebben de vrijheid deze kampioenschappen te organiseren tot 30 mei 2017. Deze
datumeis houdt verband met de scoreverwerking van de scores in de pasgemiddelden voor het seizoen
2017-2018 en de mogelijkheid om kampioenen aan te melden voor de Dag der Kampioenen Senioren 2017.
1.2.3. Deelname
Deelname is mogelijk voor de alle leden (hoofd- en dubbelleden) van het organiserende lid-rechtspersoon.
Jeugdleden (alle categorieën) mogen, mits het bestuur van het lid-rechtspersoon dit toestaat, deelnemen
aan het verenigingskampioenschappen voor senioren. Deelname aan het verenigingskampioenschappen
voor de jeugd bij hetzelfde lid-rechtspersoon is dan in hetzelfde speelseizoen niet meer toegestaan.
Het voorgaande betekent dat leden aan verenigingskampioenschappen mogen deelnemen bij elk lidrechtspersoon waar zij lid zijn.
1.2.4. Speelwijze
Leden-rechtspersonen zijn vrij in de vaststelling van het aantal te spelen games in de voorronde(n) en de
finale.
Het minimum aantal games dat een verenigingskampioen moet hebben gespeeld om voor plaatsing voor de
Dag der Kampioenen Senioren in aanmerking te komen bedraagt 10 games.
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De games van de voorronde en, indien een speler zich daarvoor heeft geplaatst, ook de games van de finale
dienen telkens in een aaneengesloten serie te worden gegooid. Het optellen van scores uit meerdere series
en/of uit meerdere evenementen is niet toegestaan.
De verenigingskampioenschappen dienen scratch te worden gespeeld. Het toekennen van een
handicap/bonus is niet toegestaan.
Bij de verenigingskampioenschappen is het opvullen van finaleplaatsen toegestaan.
1.2.5. Ex aequo regeling
Wanneer door het lid-rechtspersoon geen regeling wordt vastgesteld geldt artikel 218 van het
Sportreglement van de NBF.
1.2.6. Plaats
Het bowlingcentrum waar de activiteiten van het lid-rechtspersoon plaatsvinden.
1.2.7. Inschrijving
Dient te geschieden op de wijze die door het bestuur van het lid-rechtspersoon wordt vastgesteld.
1.2.8. Deelnamekosten
Te bepalen door het bestuur van het lid-rechtspersoon.
1.2.9. Prijzen
Te bepalen door het bestuur van het lid-rechtspersoon.
1.2.10. Uitslag
Een complete uitslag met de eindstanden in alle klassementen dient zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen drie
weken na afloop van de kampioenschappen, naar het bondsbureau te worden gezonden. Uit de uitslagen
moet duidelijk blijken wie het verenigingskampioenen bij de dames en bij de heren zijn geworden.
1.2.11. Inlevering sportresultaten
De scores van het verenigingskampioenschappen 2016-2017 dienen voor verwerking in het pasgemiddelde
voor het seizoen 2017-2018 te worden aangeleverd als beschreven in hoofdstuk 14 van dit
evenementenplan.
De scores dienen in verband met de mogelijke deelname aan de Dag der Kampioenen alsmede een tijdige
verwerking en controle daarvan uiterlijk 1 juni 2017 te zijn ontvangen door het NBF bondsbureau.
1.2.12. Dag der Kampioenen Senioren 2017
Het verenigingskampioen bij de dames en het verenigingskampioen bij de heren hebben recht op deelname
aan de Dag der Kampioenen 2017. Vervanging door een speler die geen kampioen is geworden is niet
toegestaan.
1.2.13. Aanmelding Dag der Kampioenen Senioren 2017
Voor deze aanmelding wordt, uiterlijk 2 maanden voor aanvang van het evenement, door de NBF een
circulaire gepubliceerd en verspreid onder de aangesloten leden-rechtspersonen. Vanaf dit moment kunnen
de verenigingskampioenen voor deelname aan de Dag der Kampioenen Jeugd 2017 worden aangemeld.
Het verenigingskampioenen worden hiervoor via hun bestuur van het lid-rechtspersoon benaderd.
1.2.14. Overige bepalingen/opmerkingen:
 Gezien het feit, dat zowel de Regionale Kampioenschappen als de Nederlandse Kampioenschappen
worden gespeeld in klassen, te weten: zoals opgenomen in artikel 309 van het Sportreglement van
de NBF, is het advies om het verenigingskampioenschappen ook in deze klassen te spelen.
 Scores die meetellen voor het verenigingskampioenschappen 2016-2017 mogen niet voor andere
evenementen/leagues worden gebruikt of daar worden meegeteld. (Zie ook 1.1.4 Speelwijze).
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Hoofdstuk 2

Regionale Kampioenschappen

Paragraaf 2.1

Regionale Kampioenschappen Jeugd

Voor de regionale kampioenschappen JEUGD gelden in het seizoen 2016-2017 de volgende uniforme
bepalingen met betrekking tot inrichting en uitvoering.
2.1.1. Organisatie
De regionale kampioenschappen worden georganiseerd door de regionale coördinatieteams
2.1.2. Datum / speelperiode
Voor de regionale Kampioenschappen voor de jeugd is in de NBF wedstrijdkalender 2016-2017 door de
bondsvergadering een vast weekend gereserveerd. Van deze vastgestelde datum mag NIET worden
afgeweken.
2.1.3. Deelname
De deelname is mogelijk voor de pupillen jeugdleden (hoofd- en dubbelleden) van de leden-rechtspersonen
die zijn gevestigd in het werkgebied van het betreffende regionaal coördinatieteam, die op 1 september 2016
de leeftijd van 13 jaar nog niet hebben bereikt
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.
De deelname is mogelijk voor de aspiranten jeugdleden (hoofd- en dubbelleden) van de ledenrechtspersonen die zijn gevestigd in het werkgebied van het betreffende regionaal coördinatieteam, die op 1
september 2016 de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt en die niet onder de pupillen vallen.
Een aspirant mag kiezen of hij/zij deelneemt aan de regionale kampioenschappen voor junioren.
De deelname is mogelijk voor nunioren jeugdleden (hoofd- en dubbelleden) van de leden-rechtspersonen
die zijn gevestigd in het werkgebied van het betreffende regionaal coördinatieteam, die op 1 september 2016
de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt en die niet onder pupillen of de aspiranten vallen.
Deelname is mogelijk voor de senior 18/21 leden (hoofd- en dubbelleden) van de leden-rechtspersonen die
zijn gevestigd in het werkgebied van het betreffende regionaal coördinatieteam, die op 1 september 2016 de
leeftijd van 22 jaar nog niet hebben bereikt en die niet onder pupillen, aspiranten of junioren vallen.
Regionale kampioenen in deze categorie kunnen deelnemen aan de Dag der Kampioenen voor senioren.
OPGELET: Voor alle jeugdleden en voor senioren 18/21 geldt dat wanneer zij in een regionaal werkgebied
deelnemen aan Regionale kampioenschappen voor senioren deelname aan de Regionale
kampioenschappen voor de jeugd in hetzelfde regionaal werkgebied in hetzelfde speelseizoen niet is
toegestaan.
2.1.4. Speelwijze:
Het minimum aantal games dat een regionaal kampioen moet hebben gespeeld om voor plaatsing voor de
Dag der Kampioenen Jeugd in aanmerking te komen bedraagt voor:
Pupillen
Aspiranten
Junioren

6 games;
8 games;
8 games.

Bij de regionale kampioenschappen Jeugd is het opvullen van finaleplaatsen toegestaan.
2.1.5. Ex aequo-regeling
Wanneer door het betreffende regionaal coördinatie team geen regeling wordt vastgesteld geldt artikel 218
van het sportreglement van de NBF.
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2.1.6. Plaats:
In een of meerdere door het betreffende regionaal coördinatieteam aan te wijzen bowlingcentrum /
bowlingcentra.
2.1.7. Inschrijving:
Dient te geschieden op de wijze die door het betreffende regionale coördinatieteam is vastgesteld.
2.1.8. Deelnamekosten
Te bepalen door het betreffende regionale coördinatieteam.
2.1.9. Prijzen
Te bepalen door het betreffende regionaal coördinatieteam
2.1.10. Uitslag
Een complete uitslag met de eindstanden in alle klassementen dient zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen drie
weken na afloop van de kampioenschappen naar het bondsbureau te worden gezonden.
2.1.11. Inlevering sportresultaten
De scores van de Regionale Kampioenschappen Jeugd 2016-2017 dienen voor verwerking in het
pasgemiddelde voor het seizoen 2017-2018 te worden aangeleverd als beschreven in hoofdstuk 14 van dit
evenementenplan. Voor de Regionale Kampioenschappen voor de jeugd zijn de volgende toernooicodes
vastgesteld:
RCT Noord Nederland R110
RCT Drenthe
R111
RCT Oost Nederland R112
RCT Utrecht
R113
RCT Noord Holland
R114
RCT Zuid Holland
R115
RCT Zeeland
R116
RCT Noord Brabant
R117
RCT Limburg
R118
De scores dienen binnen één week na afloop van dit evenement te zijn ontvangen door het NBF Bondsbureau.
2.1.12.Dag der Kampioenen Jeugd 2017
De kampioenen in de verschillende jeugdcategorieën hebben recht op deelname in hun categorie aan de
Dag der Kampioenen Jeugd 2017. Vervanging door spelers die geen kampioen zijn geworden is niet
toegestaan.
2.1.13. Aanmelding Dag der kampioenen Jeugd 2017
Voor deze aanmelding wordt, uiterlijk 2 maanden voor aanvang van het evenement, door de NBF een
circulaire gepubliceerd en verspreid onder de aangesloten leden-rechtspersonen. Vanaf dit moment kunnen
de regionale kampioenen voor deelname aan de Dag der Kampioenen Jeugd 2017 worden aangemeld.
De regionale kampioenen worden hiervoor via hun RCT vertegenwoordiger benaderd.
2.1.14. Overige bepalingen / opmerkingen
Deze regionale kampioenschappen voor de jeugd staan los van de Nederlandse Jeugd Kampioenschappen
2017.
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Paragraaf 2.2

Regionale Kampioenschappen Senioren

Voor de Regionale Kampioenschappen voor de senior leden gelden in het seizoen 2016-2017 de
navolgende uniforme bepalingen met betrekking tot inrichting en uitvoering.
2.2.1. Organisatie
De regionale kampioenschappen worden per regionaal werkgebied georganiseerd door het regionale
coördinatieteam voor dat gebied. Voor de indeling van de Regionale werkgebieden zie paragraaf 3.7 elders
in dit evenementenplan.
2.2.2. Datum / speelperiode
Voor de regionale kampioenschappen is een weekend gereserveerd in de NBF Wedstrijdkalender 20162017. Van de gereserveerde datum mag niet worden afgeweken.
2.2.3. Deelname
Deelname aan de Regionale Kampioenschappen staat open voor alle dames – en heren leden (hoofd- en
dubbelleden) van de leden-rechtspersonen 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 lid-rechtspersoon, waarvan de betreffende speler lid is, is
gevestigd.
Jeugdleden (alle categorieën) mogen deelnemen aan de Regionale kampioenschappen voor senioren.
Deelname aan de Regionale kampioenschappen voor de jeugd is dan in hetzelfde speelseizoen en in
hetzelfde regionaal werkgebied niet meer toegestaan.
Voor Senioren 18/21, die in een regionaal werkgebied deelnemen aan de regionale kampioenschappen voor
senioren is deelname aan de regionale kampioenschappen voor de jeugd in hetzelfde regionaal werkgebied
in hetzelfde seizoen niet toegestaan.
2.2.4. Speelwijze
De regionale coördinatie teams zijn vrij in de vaststelling van het aantal te spelen games in de voorronde(n)
en de finale.
Het minimum aantal games dat een regionaal kampioen moet hebben gespeeld om voor plaatsing voor de
Dag der Kampioenen in aanmerking te komen bedraagt 10 games.
De regionale kampioenschappen dienen scratch te worden gespeeld. Het toekennen van een
handicap/bonus is niet toegestaan.
Bij de regionale kampioenschappen is het opvullen van finaleplaatsen toegestaan.
2.2.5. Ex aequo-regeling
Wanneer door het betreffende regionaal coördinatie team geen regeling wordt vastgesteld geldt artikel 218
van het sportreglement van de NBF.
2.2.6. Plaats
In één of meerdere door het betreffende regionaal coördinatieteam aan te wijzen bowlingcentrum resp.
bowlingcentra.
2.2.7. Inschrijving
Dient te geschieden op de wijze die door het betreffende regionale coördinatieteam is vastgesteld.
2.2.8. Deelnamekosten
Te bepalen door het betreffende regionale coördinatieteam.
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2.2.9. Prijzen
Te bepalen door het betreffende regionale coördinatieteam.
2.2.10. Uitslag
Een complete uitslag met de eindstanden in alle klassementen dient zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen drie
weken na afloop van de kampioenschappen naar het bondsbureau te worden gezonden.
2.2.11. Inlevering sportresultaten
De scores van de Regionale Kampioenschappen 2016-2017 dienen voor verwerking in het pasgemiddelde
voor het seizoen 2017-2018 te worden aangeleverd als beschreven in Hoofdstuk 14 van dit
evenementenplan. Voor de regionale kampioenschappen voor de senioren zijn de volgende toernooicodes
vastgesteld:
RCT Noord Nederland
RCT Drenthe
RCT Oost Nederland
RCT Utrecht
RCT Noord Holland
RCT Zuid Holland
RCT Zeeland
RCT Noord Brabant
RCT Limburg

R101
R102
R103
R104
R105
R106
R107
R108
R109

De scores dienen binnen één week na afloop van dit evenement te zijn ontvangen door het NBF Bondsbureau.
2.2.12. Dag der kampioenen Senioren 2017
De regionale kampioen bij de dames en de regionale kampioen bij de heren hebben recht op deelname aan
de Dag der Kampioenen Senioren 2017. Vervanging door een speler die geen kampioen is geworden is niet
toegestaan.
2.2.13. Aanmelding Dag der Kampioenen Senioren 2017
Voor deze aanmelding wordt, uiterlijk 2 maanden voor aanvang van het evenement, door de NBF een
circulaire gepubliceerd en verspreid onder de aangesloten leden-rechtspersonen. Vanaf dit moment kunnen
de regionale kampioenen voor deelname aan de Dag der Kampioenen Jeugd 2017 worden aangemeld.
De regionale kampioenen worden hiervoor via hun RCT vertegenwoordiger benaderd.
2.2.14. Overige bepalingen / opmerkingen
 Gezien het feit dat de Nederlandse Kampioenschappen en de verenigingskampioenschappen
worden gespeeld in klassen, te weten A, B, C en D (zie artikel 309 van het sportreglement van de
NBF, is het advies om de regionale Kampioenschappen ook op deze wijze te spelen.
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Hoofdstuk 3

Stedenontmoetingen

Paragraaf 3.1

Regionale Stedenontmoetingen jeugd

Voor de Regionale Stedenontmoetingen voor de Jeugd in het seizoen 2016-2017 gelden de navolgende uniforme
bepalingen met betrekking tot inrichting en uitvoering.
3.1.1.Organisatie
De regionale stedenontmoeting Jeugd wordt georganiseerd door het regionale coördinatieteam voor de leden van
de leden-rechtspersonen binnen het werkgebied van het betreffende regionaal coördinatieteam.
De werkgebieden van de regionale coördinatieteams Noord-Holland en Zuid-Holland zijn verdeeld in twee
deelgebieden (Noord en Zuid) vanwege het grote aantal leden-rechtspersonen in de betreffende werkgebieden.
In elk deelgebied wordt een complete stedenontmoeting afgewerkt en gelden de overeenkomstige regels als voor
een ongedeeld werkgebied. De verdeling van de leden-rechtspersonen per werkgebied zijn te vinden in paragraaf
3.7 van dit hoofdstuk van het evenementenplan 2016-2017.
3.1.2. Datum / speelperiode
Voor de Regionale Stedenontmoeting Jeugd is een datum gereserveerd in de NBF Wedstrijdkalender 2016-2017.
Van de gereserveerde datum mag niet worden afgeweken.
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 8 jongens en/of meisjes, en/of
Één aspirantenteam van maximaal 8 jongens en/of meisjes, en/of
Één juniorenteam van maximaal 8 jongens en/of meisjes.

In de vertegenwoordigende equipe mogen alleen speelgerechtigde jeugdleden (hoofd- en/of dubbelleden) van de
betreffende bowlingvereniging worden opgesteld.






Een pupillenteam kan alleen uit pupillen bestaan.
Een aspirantenteam kan bestaan uit aspiranten en pupillen
Een juniorenteam kan bestaan uit junioren, aspiranten en pupillen
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 four men teamverband volgens het Amerikaanse
systeem.
3.1.5. Ex aequo-regeling
Ingeval van een ex-aequo Is artikel 218, lid 3a van toepassing: aan gelijk eindigende teams wordt dezelfde
positie toegewezen terwijl de opvolgende positie komt te vervallen. Twee teams kunnen bijvoorbeeld beide
op de tweede plats eindigen terwijl er dan geen derde plaats is.
3.1.6. Plaats
In één of meerdere door het betreffende regionaal coördinatieteam aan te wijzen bowlingcentrum resp.
bowlingcentra binnen het werkgebied van het betreffende regionaal coördinatieteam.
3.1.7 Inschrijving
Dient te geschieden op de wijze die door het betreffende regionale coördinatieteam wordt vastgesteld.
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3.1.8. Deelnamekosten
Te bepalen door het betreffende regionale coördinatieteam. Van het vastgestelde bedrag aan deelnamekosten is
in elke categorie een nog vast te stellen bedrag per deelnemend team bestemd voor de NBF.
3.1.9. Prijzen
Te bepalen door het betreffende regionale coördinatieteam.
3.1.10. Uitslag
Een complete uitslag met de eindstanden in alle klassementen dient zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen twee
dagen na afloop van de Regionale stedenontmoeting naar het NBF bondsbureau te worden gezonden.
3.1.11. Inlevering sportresultaten
De scores van de Regionale Stedenontmoeting jeugd 2016-2017 dienen voor verwerking in het pasgemiddelde
voor het seizoen 2017-2018 te worden aangeleverd als beschreven in hoofdstuk 14 van dit evenementenplan.
Voor de regionale stedenontmoetingen Jeugd 2016-2017 zijn de volgende toernooicodes vastgesteld:
RCT Noord Nederland
R119
RCT Drenthe
R120
RCT Oost Nederland
R121
RCT Utrecht
R122
RCT Noord Holland deel Noord R123
RCT Noord Holland deel Zuid R124
RCT Zuid Holland deel Noord R125
RCT Zuid Holland deel Zuid
R126
RCT Zeeland
R127
RCT Noord Brabant
R128
RCT Limburg
R129
De scores dienen binnen één week na afloop van dit evenement te zijn ontvangen door het NBF Bondsbureau.
3.1.12. Landelijke finale Stedenontmoetingen Jeugd 2017
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.
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
3.1.13. Overige bepalingen / opmerkingen
De spelers die worden opgenomen in een team dat aan de finale gaat deelnemen dienen op het moment
van de regionale voorronde van de stedenontmoeting Jeugd al lid te zijn van het betreffende lidrechtspersoon.

Paragraaf 3.2 Landelijke Finale Stedenontmoetingen Jeugd
Voor de Finale van de Stedenontmoetingen voor de jeugd in het seizoen 2016-2017 gelden de navolgende
bepalingen met betrekking tot inrichting en uitvoering.
3.2.1. Organisatie
De finale van de Stedenontmoetingen Jeugd wordt georganiseerd door het NBF Bondsbureau.
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3.2.2. Datum / speelperiode
Voor de finale van de Stedenontmoetingen Jeugd is een datum gereserveerd in de NBF Wedstrijdkalender
2016-2017.
3.2.3. Deelname
De NBF 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 kampioen pupillen 2015-2016
 De landelijke kampioen aspiranten 2015-2016
 De landelijke kampioen junioren 2015-2016
Wanneer niet alle beschikbare plaatsen kunnen worden gevuld behoudt de NBF zich het recht voor om deze
plaatsen op te vullen.
3.2.4. Speelwijze
Alle teams, ongeacht categorie, spelen drie games scratch in four-men teamverband volgens het
Amerikaanse systeem. Wanneer een lid-rechtspersoon met teams in meerdere categorieën aan de finale
deelneemt worden deze teams, waar mogelijk, in dezelfde serie en op naast elkaar liggende banen
ingedeeld.
3.2.5. Ex aequo regeling
Ingeval van een ex-aequo Is artikel 218, lid 3a van toepassing: aan gelijk eindigende teams wordt dezelfde
positie toegewezen terwijl de opvolgende positie komt te vervallen. Twee teams kunnen bijvoorbeeld beide
op de tweede plats eindigen terwijl er dan geen derde plaats is.
3.2.6. Plaats
Een door het NBF Bondsbureau aan te wijzen bowlingcentrum.
3.2.7. Inschrijving
Wordt geregeld via plaatsing uit de Regionale Stedenontmoetingen Jeugd. De uitnodiging wordt verzorgd
door het NBF Bondsbureau.
3.2.8. Deelnamekosten
Te bepalen door de NBF.
De deelnemende landelijke kampioenen van het seizoen 2015-2016 mogen gratis deelnemen aan de finale.
3.2.9. Prijzen
Te bepalen door de NBF.
3.2.10. Overige bepalingen / opmerkingen
 De spelers die worden opgenomen in een team dat aan de finale gaat deelnemen dienen op h et
moment van de regionale voorronde van de stedenontmoeting Jeugd al lid te zijn van de betreffen de
lid-rechtspersoon.
 Wanneer spelers tijdens de voorronde voor een ander lid-rechtspersoon hebben gespeeld mogen zij
alleen aan de finale deelnemen wanneer het team waarvoor zij de voorronde hebben gespeeld zich
niet voor de finale heeft geplaatst.

Pagina 14 van 55

EVENEMENTENPLAN NBF 2016-2017
Paragraaf 3.3

Regionale Stedenontmoetingen Senioren

Voor de Regionale Stedenontmoetingen voor de senioren in het seizoen 2016-2017 gelden de navolgende
uniforme bepalingen met betrekking tot inrichting en uitvoering.
3.3.1. Organisatie
De regionale stedenontmoeting senioren wordt georganiseerd door het regionale coördinatieteam voor de
leden van de leden-rechtspersonen binnen het werkgebied van het betreffende regionaal coördinatieteam.
De werkgebieden van de regionale coördinatieteams Noord-Holland en Zuid-Holland zijn verdeeld in twee
deelgebieden (Noord en Zuid) vanwege het grote aantal leden-rechtspersonen in de betreffende
werkgebieden.
In elk deelgebied wordt een complete stedenontmoeting afgewerkt en gelden de overeenkomstige regels als
voor een ongedeeld werkgebied. De verdeling van de leden-rechtspersonen per werkgebied is te vinden in
paragraaf 3.7 van dit hoofdstuk van het evenementenplan.
3.3.2. Datum / speelperiode
Voor de regionale Stedenontmoeting Senioren is een datum gereserveerd in de NBF Wedstrijdkalender
2016-2017. Van de gereserveerde datum mag niet worden afgeweken.
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 damesteam van maximaal 10 dames en één herenteam 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.
3.3.5. Ex aequo regeling
Ingeval van een ex-aequo Is artikel 218, lid 3a van toepassing: aan gelijk eindigende teams wordt dezelfde
positie toegewezen terwijl de opvolgende positie komt te vervallen. Twee teams kunnen bijvoorbeeld beide
op de tweede plats eindigen terwijl er dan geen derde plaats is.
3.3.6. Plaats
In één of meerdere door het betreffende regionale coördinatieteam aan te wijzen bowlingcentrum resp.
bowlingcentra binnen het werkgebied van het betreffende regionaal coördinatieteam.
3.3.7. Inschrijving
Dient te geschieden op de wijze die door het betreffende regionale coördinatieteam is vastgesteld.
3.3.8. Deelnamekosten
Te bepalen door het betreffende regionale coördinatieteam.
Van het vastgestelde bedrag aan deelnamekosten is een nog vast te stellen bedrag per deelnemende equipe
bestemd voor de NBF.
3.3.9. Prijzen
Te bepalen door het betreffende regionale coördinatieteam.
3.3.10. Uitslag
Een complete uitslag van de Regionale Stedenontmoeting Senioren met de eindstanden in alle klassementen dient
zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen twee dagen na afloop van de stedenontmoeting naar het bondsbureau van de
NBF te worden gezonden.
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3.3.11. Inlevering sportresultaten
De scores van de Regionale Stedenontmoeting senioren 2016-2017 dienen voor verwerking in het pasgemiddelde
voor het seizoen 2017-2018 te worden aangeleverd als beschreven in Hoofdstuk 14 van dit evenementenplan. Voor
de regionale stedenontmoetingen Senioren zijn de volgende toernooicodes vastgesteld:
RCT Noord Nederland
R130
RCT Drenthe
R131
RCT Oost Nederland
R132
RCT Utrecht
R133
RCT Noord Holland deel Noord R134
RCT Noord Holland deel Zuid R135
RCT Zuid Holland deel Noord R136
RCT Zuid Holland deel Zuid
R137
RCT Zeeland
R138
RCT Noord Brabant
R139
RCT Limburg
R140
De scores dienen binnen één week na afloop van dit evenement te zijn ontvangen door het NBF Bondsbureau.
3.3.12. Landelijke finale Stedenontmoetingen Senioren 2017
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 ledenrechtspersonen 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
3.3.13. Overige bepalingen / opmerkingen
 De spelers die worden opgenomen in een team dat aan de finale gaat deelnemen dienen op het
moment van de regionale voorronde van de stedenontmoeting Senioren al lid te zijn van de
betreffende lid-rechtspersoon.

Paragraaf 3.4 Landelijke Finale Stedenontmoetingen Senioren
Voor de Landelijke finale van de Stedenontmoetingen voor de senioren in het seizoen 2016-2017 gelden de
navolgende bepalingen met betrekking tot inrichting en uitvoering.
3.4.1. Organisatie
De landelijke finale van de Stedenontmoetingen Senioren wordt georganiseerd door NBF Bondsbureau.
3.4.2. Datum / speelperiode
Voor de landelijke finale van de Stedenontmoetingen Senioren is een datum gereserveerd in de NBF
Wedstrijdkalender 2016-2017.
3.4.3. Deelname
Het totale aantal deelnemende teams, wordt vastgesteld door het NBF Bondsbureau.
Voor de finale worden in elk geval uitgenodigd:
 Per werkgebied van een Regionaal Coördinatie Team de kampioenen uit de Regionale
stedenontmoeting Senioren.
 De landelijke kampioen 2015-2016
 Wanneer niet alle beschikbare plaatsen kunnen worden gevuld behoudt het bestuur zich het recht
voor om deze plaatsen op te vullen.
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Indeling in de series van de finale geschiedt strikt op reisafstand van het eigen bowlingcentrum naar het
centrum van de finale.
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. Ex aequo regeling
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
3.4.6. Plaats
De finale Stedenontmoeting Senioren wordt in principe gespeeld in het bowlingcentrum waar de kampioen
van het voorgaande seizoen zijn thuiswedstrijden speelt tot een maximum van 3 (drie) achtereenvolgende
finales. In alle overige gevallen beslist het NBF bondsbureau.
3.4.7. Inschrijving
Wordt geregeld via plaatsing uit de Regionale Stedenontmoetingen Senioren.
3.4.8. Deelnamekosten
Te bepalen door het NBF Bondsbureau.
3.4.9. Prijzen
Te bepalen door het NBF Bondsbureau.
3.4.10. Prijsuitreiking
Zal plaatsvinden onmiddellijk na de laatste serie van de finale.
3.4.11. Uitslag
De uitslag wordt zo spoedig mogelijk na afloop gepubliceerd op de website van de NBF http://nbf.bowlen.nl
3.4.11. Overige bepalingen / opmerkingen
 De spelers die worden opgenomen in een team dat aan de finale gaat deelnemen dienen op het
moment van de regionale voorronde van de stedenontmoeting Senioren al lid te zijn van de
betreffende lid-rechtspersoon.
 Wanneer spelers tijdens de voorronde voor een ander lid-rechtspersoon hebben gespeeld mogen zij
alleen aan de finale deelnemen wanneer het lid-rechtspersoon waarvoor zij de voorronde hebben
gespeeld zich niet voor de finale heeft geplaatst.

Paragraaf 3.5

Regionale Stedenontmoetingen 50+

3.5.0. Algemeen
Voor de Regionale Stedenontmoetingen voor de senioren 50+ in het seizoen 2016-2017 gelden de
navolgende uniforme bepalingen met betrekking tot inrichting en uitvoering.
3.5.1. Organisatie
De regionale stedenontmoeting senioren 50+ wordt georganiseerd door het regionaal coördinatieteam voor
de leden van de leden-rechtspersonen binnen het werkgebied van het betreffende regionaal
coördinatieteam.
De werkgebieden van de regionale coördinatieteams Noord-Holland en Zuid-Holland zijn verdeeld in twee
deelgebieden (Noord en Zuid) vanwege het grote aantal leden-rechtspersonen in de betreffende
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werkgebieden. Het betreffende Regionaal Coördinatie Team kan, als het aantal inschrijvingen daartoe
aanleiding geeft, besluiten één stedenontmoeting te organiseren voor het gehele werkgebied.
In elk deelgebied wordt een complete stedenontmoeting afgewerkt en gelden de overeenkomstige regels als
voor een ongedeeld werkgebied. De verdeling van de leden-rechtspersonen per werkgebied zijn te vinden in
paragraaf 3.7 van dit hoofdstuk van het evenementenplan 2016-2017.
3.5.2. Datum / speelperiode
Voor de regionale Stedenontmoeting Senioren 50+ is een datum gereserveerd in de NBF Wedstrijdkalender
2016-2017. Van de gereserveerde datum mag niet worden afgeweken.
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 damesteam van minimaal 4 dames en maximaal 8 dames en
één heren team van minimaal 4 heren en maximaal 8 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 four-men teamverband volgens het Amerikaanse systeem.
3.5.5. Ex aequo regeling
Ingeval van een ex-aequo spelen de gelijk geëindigde teams een 9e en 10e frame, waarna de hoogste score
over de twee frames recht geeft op de hogere positie
3.5.6. Plaats
In één of meerdere door het betreffende regionaal coördinatieteam aan te wijzen bowlingcentrum resp.
bowlingcentra binnen het werkgebied van het betreffende regionaal coördinatieteam.
3.5.7. Inschrijving
Dient te geschieden op de wijze die door het betreffende regionale coördinatieteam is vastgesteld.
3.5.8. Deelnamekosten
Te bepalen door het betreffende regionale coördinatieteam.
Van het vastgestelde bedrag aan deelnamekosten is een nog vast te stellen bedrag per deelnemende
equipe bestemd voor de NBF.
3.5.9. Prijzen
Te bepalen door het betreffende regionale coördinatieteam.
3.5.10. Uitslag
Een complete uitslag met de eindstanden in alle klassementen dient zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen
twee dagen na afloop van de stedenontmoeting naar het NBF bondsbureau te worden gezonden.
3.5.11. Inlevering sportresultaten
De scores van de Regionale Stedenontmoeting senioren 50+ 2016-2017 dienen voor verwerking in het
pasgemiddelde voor het seizoen 2017-2018 te worden aangeleverd als beschreven in hoofdstuk 14 van dit
evenementenplan 2016-2017. Voor de regionale stedenontmoetingen Senioren 50+ zijn de volgende
toernooicodes vastgesteld:
RCT Noord Nederland
R141
RCT Drenthe
R142
RCT Oost Nederland
R143
RCT Utrecht
R144
RCT Noord Holland deel Noord R145
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RCT Noord Holland deel Zuid
RCT Zuid Holland deel Noord
RCT Zuid Holland deel Zuid
RCT Zeeland
RCT Noord Brabant
RCT Limburg

R146
R147
R148
R149
R150
R151

De scores dienen binnen één week na afloop van dit evenement te zijn ontvangen door het NBF Bondsbureau.
3.5.12. Landelijke finale Stedenontmoetingen Senioren 50+ in 2017
Het hoogst geëindigde team in elke regionale stedenontmoeting plaatst zich voor de landelijke finale van de
stedenontmoetingen voor de senioren 50+.
De regionale Kampioenen worden voor de finale benaderd door het bondsbureau van de NBF. De betrokken
teams, leden-rechtspersonen 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
3.5.13. Overige bepalingen / opmerkingen
 De spelers die worden opgenomen in een team dat aan de finale gaat deelnemen dienen op het
moment van de regionale voorronde van de stedenontmoeting Senioren 50+ al lid te zijn van de
betreffende lid-rechtspersoon.

Paragraaf 3.6 Landelijke Finale Stedenontmoetingen 50+
Voor de Finale van de Stedenontmoetingen voor de senioren 50+ in het seizoen 2016-2017 gelden de
navolgende bepalingen met betrekking tot inrichting en uitvoering.
3.6.1. Organisatie
De landelijke finale van de Stedenontmoetingen 50+ wordt georganiseerd door het NBF Bondsbureau.
3.6.2. Datum / speelperiode
Voor de finale van de Stedenontmoetingen Senioren 50+ is een datum gereserveerd in de NBF
Wedstrijdkalender 2016-2017.
3.6.3. Deelname
Het totale aantal deelnemende teams wordt vastgesteld door het NBF Bondsbureau
Voor de finale worden in elk geval uitgenodigd:
 Per werkgebied van een Regionaal coördinatie team de kampioenen uit de regionale
stedenontmoeting Senioren 50+.
 De landelijke kampioen 2015-2016
 Wanneer niet alle beschikbare plaatsen kunnen worden gevuld behoudt het bestuur
zich het recht voor om deze plaatsen op te vullen.
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 four men teamverband volgens het
Amerikaanse systeem.
3.6.5. Ex aequo regeling
Ingeval van een ex-aequo Is artikel 218, lid 3a van toepassing: aan gelijk eindigende teams wordt dezelfde
positie toegewezen terwijl de opvolgende positie komt te vervallen. Twee teams kunnen bijvoorbeeld beide
op de tweede plats eindigen terwijl er dan geen derde plaats is.
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3.6.6.Plaats
De finale Stedenontmoeting Senioren 50+ wordt in principe gespeeld in het bowlingcentrum waar de
kampioen van het voorgaande seizoen zijn thuiswedstrijden speelt tot een maximum van 3 (drie)
achtereenvolgende finales. In alle overige gevallen beslist het NBF bondsbureau.
3.6.7. Inschrijving
Wordt geregeld via plaatsing uit de Regionale Stedenontmoetingen Senioren 50+.
3.6.8. Deelnamekosten
Te bepalen door de NBF.
3.6.9. Prijzen
Te bepalen door de NBF.
3.6.10. Prijsuitreiking
Zal plaatsvinden onmiddellijk na de laatste serie van de finales.
3.6.11. Uitslag
Een complete uitslag met de eindstanden in alle klassementen dient zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen
twee dagen na afloop van de stedenontmoeting naar het bondsbureau te worden gezonden.
3.6.12. Overige bepalingen / opmerkingen
 De spelers die worden opgenomen in een team dat aan de finale gaat deelnemen dienen op het
moment van de regionale voorronde van de stedenontmoeting Senioren 50+ al lid te zijn van de
betreffende lid-rechtspersoon.
 Wanneer spelers tijdens de voorronde voor een ander lid-rechtspersoon hebben gespeeld mogen zij
alleen aan de finale deelnemen wanneer het lid-rechtspersoon waarvoor zij de voorronde hebben
gespeeld zich niet voor de finale heeft geplaatst.

Paragraaf 3.7 Indeling leden-rechtspersonen per werkgebied Regionaal
Coördinatieteam
3.7.1. RCT Noord Nederland
Bowling Vereniging Groningen .............................................................008
Bowling Vereniging Espel .....................................................................053
Bowling Vereniging Veendam ..............................................................092
Bowling Vereniging Lelystad.................................................................107
Bowling Vereniging Heerenveen ..........................................................112
Bowling Vereniging Drachten ...............................................................117
Bowling Vereniging Leeuwarden ..........................................................120
Bowling Vereniging Steenwijk ..............................................................134
Bowling Vereniging Drachten De Kaden .............................................140
Bowling Vereniging Wolvega ................................................................143
Bowling Vereniging Marum ...................................................................157
Bowling Vereniging Passe Partout Appingedam.................................173
3.7.2. RCT Drenthe
Bowling Vereniging Assen ....................................................................076
Bowling Vereniging Hoogeveen ...........................................................109
Bowling Vereniging Eelde .....................................................................132
Asser Bowling Vereniging ABC ............................................................142
Bowling Vereniging Emmen..................................................................150
Bowling Vereniging Coevorden ............................................................160
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3.7.3. RCT Oost Nederland
Deventer Bowling Vereniging ...............................................................006
Bowling Vereniging Beuningen.............................................................014
Bowling Vereniging Zevenaar ...............................................................015
Nijmeegse Bowling Vereniging .............................................................020
Bowling Vereniging Zetten ....................................................................035
Bowling Vereniging Arnhem .................................................................044
Bowling Vereniging Harderwijk .............................................................046
Bowling Vereniging Tiel.........................................................................051
Bowling Vereniging ’s-Heerenberg.......................................................060
Bowling Vereniging Apeldoorn .............................................................063
Bowling Vereniging Rijssen ..................................................................088
Bowling Vereniging Zutphen .................................................................101
Bowling Vereniging Barneveld..............................................................124
Bowling Vereniging Enschede ..............................................................161
3.7.4. RCT Utrecht
Soester Bowling Vereniging..................................................................034
Nieuwegeinse Bowling Vereniging .......................................................084
Bowling Vereniging Mijdrecht ...............................................................087
Bowling Vereniging Leusden ................................................................136
Bowling Vereniging Maarssen ..............................................................148
Bowling Vereniging Utrecht .................................................................152
Houtense Bowling Vereniging ..............................................................166
Bowling Vereniging Almere...................................................................171
RS SB Soest ..........................................................................................634
3.7.5. RCT Noord Holland – deelgebied Noord
Bowling Vereniging Texel .....................................................................033
Bowling Vereniging Heiloo ....................................................................037
Bowling Vereniging Heerhugowaard ....................................................041
Bowling Vereniging Waarland ..............................................................048
Bowling Vereniging West-Friesland Grootebroek ...............................049
Bowling Vereniging Purmerend ............................................................062
Bowling Vereniging Medemblik ............................................................075
Bowling Vereniging Hoorn ....................................................................103
Bowling Vereniging Julianadorp ...........................................................105
Bowling Vereniging Volendam..............................................................135
Bowling Vereniging Spierdijk ................................................................144
Bowling Vereniging Den Helder ...........................................................170
3.7.6. RCT Noord-Holland – deelgebied Zuid
Amstelveense Bowling Vereniging .......................................................002
Bowling Vereniging Amsterdam ...........................................................003
Bowling Vereniging Haarlem ................................................................009
Zaanse Bowling Vereniging ..................................................................028
Bowling Vereniging Haarlemmerliede ..................................................050
Bowling Vereniging Haarlemmermeer .................................................068
Bowling Vereniging BiBob Hilversum...................................................093
Bowling Vereniging Huizen ...................................................................114
Duivendrechtse Bowling Vereniging Borchland ..................................168
3.7.7. RCT Zuid-Holland – deelgebied Noord
Bowling Vereniging Alphen aan den Rijn.............................................001
Bowling Vereniging Noordwijkerhout ...................................................019
Bowling Vereniging HBB Scheveningen ..............................................029
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Bowling Vereniging Gouda ...................................................................036
Bowling Vereniging Dekker Zoetermeer ..............................................052
Bowling Vereniging Westland De Lier..................................................066
Noordwijkse Bowling Vereniging ..........................................................067
Bowling Vereniging Leiden Zuid West .................................................073
Bowling Vereniging Leiderdorp.............................................................127
Bowling Vereniging Westerpark Zoetermeer ......................................131
Bowling Vereniging Delft ......................................................................151
Bowlingvereniging Wijndaelerduin .......................................................172
3.7.8.RCT Zuid Holland deelgebied Zuid
Bowling Vereniging Middelharnis .........................................................013
Bowling Vereniging Rotterdam IJsselmonde .......................................021
Bowling Vereniging Rotterdam Keizershof ..........................................038
Bowling Vereniging Spijkenisse ...........................................................039
Bowling Vereniging Schiedam De Walvis ............................................045
Bowling Vereniging Hellevoetsluis .......................................................065
Bowling Vereniging Zwijndrecht ...........................................................072
Bowling Vereniging Rotterdam Zuidplein.............................................082
Schiedamse Bowling Vereniging Musis Sacrum .................................097
Papendrechtse Bowling Vereniging .....................................................122
Bowling Vereniging Krimpen aan den IJssel .......................................126
Bowling Vereniging Gorinchem ............................................................129
3.7.9. RCT Zeeland
Bowling Vereniging Goes......................................................................040
Bowling Vereniging Middelburg ............................................................102
Bowling Vereniging Renesse ................................................................154
3.7.10. RCT Noord Brabant
Bredase Bowling Vereniging.................................................................005
Eindhovense Bowling Vereniging .........................................................007
Bowling Vereniging Oss ........................................................................012
Bowling Vereniging Tilburg ...................................................................024
Bowling Vereniging Veghel ...................................................................026
Bowling Vereniging Den Bosch ............................................................030
Bowling Vereniging Oosterhout ............................................................069
Bowling Vereniging Veldhoven .............................................................071
Bowling Vereniging Hoogerheide .........................................................083
Bowling Vereniging Nistelrode..............................................................090
Bowling Vereniging Waalwijk ................................................................110
Bowling Vereniging Zevenbergen ........................................................113
Bowling Vereniging Erica Mill ...............................................................115
Bowling Vereniging Rijsbergen.............................................................145
Bowling Vereniging Boekel ...................................................................146
3.7.11. RCT Limburg
Bowling Vereniging Heerlen .................................................................011
Venlose Bowling Vereniging .................................................................027
Bowling Vereniging Venray ...................................................................079
Sittardse Bowling Vereniging ................................................................095
Bowling Vereniging Maasbree ..............................................................167
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Hoofdstuk 4

Nederlandse Kampioenschappen Jeugd

Paragraaf 4.1

Nederlandse Kampioenschappen Jeugd Singles & Doubles

Voor de Nederlandse Kampioenschappen Jeugd Singles en Doubles in het seizoen 2016-2017 gelden de
volgende bepalingen met betrekking tot inrichting en uitvoering.
4.1.1. Organisatie
De Nederlandse Kampioenschappen voor de jeugdleden van de aangesloten leden-rechtspersonen worden
georganiseerd door NBF Bondsbureau.
4.1.2. Datum / Speelperiode
Voor de kampioenschappen zijn data gereserveerd in de NBF wedstrijdkalender 2016-2017.
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
4.1.5. Ex aequo regeling
Artikel 218 van het sportreglement van de NBF is van toepassing.
4.1.6. Plaats
Het bowlingcentrum wordt vastgesteld door het NBF Bondsbureau.
4.1.7. Inschrijving
Dient te geschieden op de wijze die door het NBF Bondsbureau wordt vastgesteld.
4.1.8. Deelnamekosten
Te bepalen door de NBF.
4.1.9. Prijzen
Te bepalen door het NBF Bondsbureau. Na de laatste serie van deze Nederlandse Kampioenschappen
Jeugd Singles en Doubles zijn de Nederlandse Kampioenen Singles en de Nederlandse Kampioenen
Doubles bekend. De aan deze titels verbonden prijzen worden uitgereikt tijdens de Nederlandse
kampioenschappen Jeugd All Events.
4.1.10. Uitslag
Wordt bekend gemaakt via de website van de Nederlandse Bowling Federatie http://nbf.bowlen.nl.
4.1.11. Overige bepalingen/opmerkingen:
 Voor de goede orde wordt er op gewezen dat de Nederlandse Kampioenschappen Jeugd los staan
van het verenigingskampioenschappen Jeugd en de Regionale Kampioenschappen Jeugd.
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Paragraaf 4.2

Nederlandse Kampioenschappen Jeugd All Events

Voor de Nederlandse Kampioenschappen Jeugd All Events in het seizoen 2016-2017 gelden de volgende
bepalingen met betrekking tot inrichting en uitvoering.
4.2.1. Organisatie
De Nederlandse Kampioenschappen voor de jeugdleden van de aangesloten leden-rechtspersonen worden
georganiseerd door het NBF Bondsbureau.
4.2.2. Datum / Speelperiode
Voor dit kampioenschap is een datum gereserveerd in de NBF wedstrijdkalender 2016-2017.
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 NBF Bondsbureau.
4.2.4. Speelwijze
De all events kwartfinales worden gespeeld over 4 games, met als aanvangsscore de totale pinfall behaald
in de single en double kampioenschappen. Er wordt gespeeld met 2 spelers per baan volgens het
Amerikaans systeem
Tijdens de beide kwartfinales spelen alle pupillen, aspiranten en junioren vier games
(2 spelers per baan). Na afloop van deze 4 games zijn alle All Events kampioenen Pupillen bij zowel jongens
als meisjes bekend. Uitsluitend de top 4 aspiranten (zowel jongens als meisjes) en de top 4 junioren (zowel
jongens als meisjes) plaatsen zich voor een zgn. Championship Final.
Tijdens een Championship Final speelt de als 1e geplaatste speler 1 game tegen degene die zich als 4 e
e
e
heeft geplaatst. Gelijktijdig speelt de als 2 geplaatste speler 1 game tegen degene die zich als 3 heeft
geplaatst.
De beide winnaars spelen vervolgens nog 1 game om het All Events kampioenschap.
De verliezer met de hoogste klassering na de kwartfinales (total pinfal over 12 games) behaald de 3 e plaats
NK Jeugd All Events.
4.2.5. Ex aequo
 Indien 2 of meer spelers gelijk eindigen in het single of double kampioenschap dan treedt artikel 218,
lid 3 sub a in werking.
 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.
 In alle overige gevallen dient gehandeld te worden overeenkomstig het bepaalde in artikel 218, lid 3
sub c.
4.2.6. Plaats
Het bowlingcentrum wordt vastgesteld door het NBF Bondsbureau.
4.2.7. Inschrijving
Geschiedt via plaatsing door deelname aan de Nederlandse Kampioenschappen Jeugd Singles en Doubles.
4.2.8. Deelnamekosten
Te bepalen door de NBF.
4.2.9. Prijzen
Te bepalen door de NBF.
4.2.10. Uitslag
Wordt bekend gemaakt via de website van de Nederlandse Bowling Federatie http://nbf.bowlen.nl.
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Hoofdstuk 5 Nederlandse Kampioenschappen Senioren A-Klasse
Paragraaf 5.1 Nederlandse Kampioenschappen Senioren A-Klasse
Voor de Nederlandse Kampioenschappen A-Klasse in het seizoen 2016-2017 gelden de volgende
bepalingen met betrekking tot inrichting en uitvoering.
5.1.1. Organisatie
De Nederlandse Kampioenshappen voor de leden van de aangesloten leden-rechtspersonen worden
georganiseerd door NBF Bondsbureau.
5.1.2. Datum / Speelperiode
Voor de kampioenschappen zijn data gereserveerd in de NBF wedstrijdkalender 2016-2017.
5.1.3. - Deelname
Mogelijk voor alle leden van de Nederlandse Bowling Federatie.
5.1.4. Speelwijze
De speelwijze wordt jaarlijks bepaald/aangepast door het NBF bondsbestuur in samenwerking met de
TopSport Commissie en gepubliceerd via een A-circulaire alsmede de website http://nbf.bowlen.nl
Dames spelen 8 games voorronde, single en double gecombineerd (mixed doubbels niet toegestaan)
Tijdens het gehele toernooi wordt gespeeld volgens het Amerikaanse systeem.
Finales:
 De score van de 8 games voorronde bepalen de plaatsing de top 32 heren. De 32 hoogst geplaatste
heren spelen 4 games. De pinfall uit de voorronde wordt WEL meegenomen.
 De score van de 8 games voorronde bepalen de plaatsing voor de top 16 dames. De 16 hoogst
geplaatste dames spelen 6 games. De pinfall uit de voorronde wordt WEL meegenomen.
 De 16 hoogst geplaatste heren na de kwartfinale spelen 4 games. De pinfall uit de voorronde +
kwartfinale wordt WEL meegenomen.
 De 8 hoogstgeplaatste heren en dames spelen kwartfinale over 2 games (totale pinfall na top 16
bepaald plaatsing, nummer 1 speelt tegen nummer 8 enzovoorts, hoogste pinfall over 2 games gaat
door).
 De top 4 heren en dames spelen halve finale over 2 games (totale pinfall na top 16 bepaald
plaatsing, nummer 1 speelt tegen nummer 4 enzovoorts, hoogste pinfall over 2 games gaat door).
De top 2 heren en dames spelen finale over 2 games. De winnaar is Nederlands kampioen All
Events.
5.1.5. Ex-aequo
 Indien 2 of meer spelers gelijk eindigen op een plaats die bepalend is voor plaatsing in een volgende
finale ronde dan treedt artikel 218, lid 3 sub b van het NBF Sportreglement in werking.
 In alle overige gevallen dient gehandeld te worden in overeenstemming met het bepaalde in artikel
218, lid 3 sub c van het NBF Sportreglement.
5.1.6. Plaats
Het bowlingcentrum wordt vastgesteld door het NBF Bondsbureau.
5.1.7. Inschrijving
Dient te geschieden op de wijze die door het NBF Bondsbureau wordt vastgesteld.
5.1.8. Deelnamekosten
Te bepalen door de NBF.
5.1.9. Prijzen
Te bepalen door de NBF.

Pagina 25 van 55

EVENEMENTENPLAN NBF 2016-2017
5.1.10. Uitslag
Wordt bekend gemaakt via de website van de Nederlandse Bowling Federatie http://nbf.bowlen.nl.

Hoofdstuk 6 Nederlandse Kampioenschappen B,C,D klasse
Paragraaf 6.1

Nederlandse Kampioenschappen B,C,D klasse

Voor de Nederlandse Kampioenschappen in de B, C en D Klassen in het seizoen 2016-2017 gelden de
volgende bepalingen met betrekking tot inrichting en uitvoering.
6.1.1. Organisatie
De Nederlandse Kampioenschappen in de B, C en D klassen voor leden van de aangesloten ledenrechtspersonen worden georganiseerd door NBF Bondsbureau.
6.1.2. Datum / Speelperiode
Voor de kampioenschappen zijn data gereserveerd in de Nationale Wedstrijdkalender van de NBF.
6.1.3. - Deelname
Deelname is mogelijk voor alle leden van de Nederlandse Bowling Federatie met een pasgemiddelde in de
senioren B, C of D-klasse.
Deelnemende jeugdleden worden met hun actuele pasgemiddelde ingedeeld volgens de indeling van de
klassen voor de senioren (zie ook artikel 3089 van het sportreglement van de NBF.
De klasse-indeling voor heren is
 B klasse: 175 tot en met 189,99
 C klasse: 160 tot en met 174,99
 D klasse: tot en met 159,99
De klasse-indeling voor dames is
 B klasse: 1605 tot en met 1749,99
 C klasse: 14550 tot en met 15964,99
 D klasse: tot en met 1494,99
6.1.4. Speelwijze
De speelwijze wordt jaarlijks bepaald/aangepast door het NBF bondsbestuur en gepubliceerd via een Acirculaire alsmede de website http://nbf.bowlen.nl
Met opmaak: Standaard

Alle deelnemers spelen een voorronde van 6 games scratch met 2 spelers per baan. Tijdens het gehele
toernooi wordt gespeeld volgens het Amerikaanse systeem.
De NBFstelt 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.
De NBF 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.
Het aantal deelnemers in een klasse in de halve finale en de finale zal nooit minder dan drie bedragen.
Wanneer het aantal deelnemers in een klasse minder dan drie bedraagt bepaalt de NBF hoe de verdere
speelwijze zal zijn. Tevens geldt voor zowel de halve finale als de finale dat open plaatsen worden opgevuld
met deelnemers uit dezelfde klasse.
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6.1.5. Ex-aequo
 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.
 In alle overige gevallen dient gehandeld te worden in overeenstemming met het bepaalde in artikel
218, lid 3 sub c.
6.1.6. Plaats
Het bowlingcentrum wordt vastgesteld door het NBF Bondsbureau.
6.1.7. Inschrijving
Dient te geschieden op de wijze die door het NBF Bondsbureau wordt vastgesteld.
6.1.8. Deelnamekosten
Te bepalen door de NBF.
6.1.9. Prijzen
Te bepalen door de NBF.
6.1.10. Uitslag
Wordt bekend gemaakt via de website van de Nederlandse Bowling Federatie http://nbf.bowlen.nl.
6.1.11. Dag der Kampioenen 2017
De Kampioen in de verschillende klassen hebben recht op deelname aan de Dag der Kampioenen 2017.
Vervanging door een speler die geen kampioen is geworden is niet toegestaan.
6.1.12. Aanmelding Dag der Kampioenen 2017
 De betrokken kampioenen worden hiervoor door het Bondsbureau van de NBF benaderd.
 Voor de aanmelding wordt, uiterlijk 2 maanden voorafgaand aan het evenement, door de NBF een
circulaire gepubliceerd en verspreid onder de aangesloten leden-rechtspersonen.
6.1.13. Overige bepalingen/opmerkingen
Geen
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Hoofdstuk 7

Nederlandse Kampioenschappen Schoolbowlen

Paragraaf 7.1

Voorronden Nederlandse Kampioenschappen Schoolbowlen

Voor de Nederlandse Kampioenschappen Schoolbowlen in het seizoen 2016-2017 gelden de volgende
bepalingen met betrekking tot inrichting en uitvoering.
7.1.1. Organisatie
De Nederlandse Kampioenschappen Schoolbowlen worden georganiseerd door de Nederlandse Bowling
Federatie (NBF).
7.1.2. Datum / Speelperiode
Teams van deelnemende scholen spelen hun voorronden in de weken 1 t/m 5 van het kalenderjaar 2017 in
het door hen gekozen bowlingcentrum. De deelnemende bowlingcentra zijn herkenbaar door de aan hen
toegezonden posters/flyers.
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.
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 2016-2017.
7.1.4. Speelwijze
De deelnemende teams (trio’s) spelen een voorronde van drie games scratch.
7.1.5. Inschrijving
Dient te geschieden op de wijze die door het bondsbureau wordt vastgesteld.
7.1.6. Deelnamekosten
Te bepalen door het NBF Bondsbureau.
Van ieder team wordt een kleine bijdrage gevraagd. De resterende kosten zijn voor rekening van de NBF.
7.1.7. Prijzen
Te bepalen door het NBF Bondsbureau.
7.1.8. Uitslag
Een compleet overzicht van de scores van de deelnemende teams dient zo spoedig mogelijk na de
gespeelde voorronde naar het NBF bondsbureau te worden gezonden.
7.1.9. Finale NK Schoolbowlen
Voor deelname aan de finale van het NK Schoolbowlen worden uitgenodigd:
 Per bowlingcentrum wordt de kampioen uitgenodigd.
 De overige rechthebbende teams door het bondsbureau van de NBF uitgenodigd afhankelijk van het
aantal beschikbare finaleplaatsen en naar rato van het aantal teams per bowlingcentrum.
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Paragraaf 7.2 Finale Nederlandse Kampioenschappen Schoolbowlen
Voor de Finale van de Nederlandse Kampioenschappen Schoolbowlen in het seizoen 2016-2017 gelden de
volgende bepalingen met betrekking tot inrichting en uitvoering.
7.2.1. Organisatie
De finale van de Nederlandse Kampioenschappen Schoolbowlen wordt georganiseerd door de Nederlandse
Bowling Federatie (NBF).
7.2.2. Datum
Voor de finale van de Nederlandse Kampioenschappen Schoolbowlen is een datum gereserveerd op de
NBF wedstrijdkalender 2016-2017.
7.2.3. Deelname
Het NBF Bondsbureau 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
NBF Bondsbureau vast te stellen aantal teams een finale van drie games scratch.
7.2.5. Plaats
Wordt door het NBF Bondsbureau vastgesteld.
7.2.6. Inschrijving
Loopt via plaatsing uit de voorronden.
7.2.7. Deelnamekosten
Gratis.
7.2.8. Prijzen
Te bepalen door het NBF Bondsbureau.
7.2.9. Uitslag
De einduitslag wordt op de website van de NBF http://nbf.bowlen.nl gepubliceerd.
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Hoofdstuk 8

Nederlandse Kampioenschappen G-Bowlen

Paragraaf 8.1

Nederlandse Kampioenschappen G-Bowlen

Voor de Nederlandse Kampioenschappen G-bowlen in het seizoen 208-2017 gelden de volgende
bepalingen met betrekking tot inrichting en uitvoering.
8.1.1. Organisatie
De Nederlandse Kampioenschappen voor de leden van de aangesloten verenigingen worden georganiseerd
door NBF Bondsbureau. Bij de organisatie van de regionale voorrondes krijgt NBF Bondsbureau
ondersteuning van lokale organisaties.
8.1.2. Datum / Speelperiode
Voor de kampioenschappen zijn data gereserveerd in de NBF wedstrijdkalender 208-2017.
8.1.3. - Deelname
Mogelijk voor alle leden van de Nederlandse Bowling Federatie.
8.1.4. Speelwijze
De speelwijze wordt jaarlijks bepaald/aangepast door het NBF bondsbestuur in samenwerking met de
werkgroep G-bowlen en gepubliceerd via een A-circulaire alsmede de website http://nbf.bowlen.nl.
8.1.5. Ex-aequo
 Indien 2 of meer spelers gelijk eindigen op een plaats die bepalend is voor plaatsing in een volgende
finale ronde dan treedt artikel 218, lid 3 sub b van het NBF Sportreglement in werking.
 In alle overige gevallen dient gehandeld te worden in overeenstemming met het bepaalde in artikel
218, lid 3 sub c van het NBF Sportreglement.
8.1.6. Plaats
De bowlingcentra worden vastgesteld door het NBF Bondsbureau.
8.1.7. Inschrijving
Dient te geschieden op de wijze die door het NBF Bondsbureau wordt vastgesteld.
8.1.8. Deelnamekosten
Te bepalen door de NBF.
8.1.9. Prijzen
Te bepalen door de NBF.
8.1.10. Uitslag
Wordt bekend gemaakt via de website van de Nederlandse Bowling Federatie http://nbf.bowlen.nl.
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Hoofdstuk 9

Dag der Kampioenen

Paragraaf 9.1

Inleiding

Het recht op deelname aan de Dag der Kampioenen is een door een bowler persoonlijk verworven recht via
het behalen van een kampioenschap. Het is geen recht voor het lid-rechtspersoon of het RCT werkgebied
van het betreffende lid.
Wanneer een kampioen verhinderd is om deel te nemen aan het toernooi mag deze vanwege het
voorgaande niet worden vervangen. De Dag der Kampioenen is geen “vertegenwoordigingstoernooi”.
Organisatoren van evenementen die recht op deelname opleveren bepalen evenwel zelf of de kampioen hun
deelnamekosten daar kunnen declareren en stellen hen dan uiteraard van die mogelijkheid in kennis.

Paragraaf 9.2

Dag der Kampioenen Jeugd

Voor de Dag der Kampioenen Jeugd in het seizoen 2016-2017 gelden de volgende bepalingen met
betrekking tot inrichting en uitvoering.
9.2.1. Organisatie
De dag der Kampioenen jeugd voor jeugdkampioenen van leden-rechtspersonen en regionale
jeugdkampioenen wordt georganiseerd door het NBF Bondsbureau.
9.2.2. Datum / Speelperiode
Voor de Dag der Kampioenen zijn data gereserveerd in de NBF Wedstrijdkalender 2016-2017.
9.2.3. Deelname
Mogelijk voor alle jeugdleden van de Nederlandse Bowling Federatie die:
 Een jeugdkampioenschap hebben behaald bij hun lid-rechtspersoon hetzij als hoofdlid hetzij als
dubbellid.
 Een regionaal kampioenschap hebben behaald als lid van een lid-rechtspersoon in het werkgebied
van een regionaal coördinatieteam of als dubbellid van een dergelijk lid-rechtspersoon.
 Leden van de teams die Kampioen zijn geworden tijdens de Finale Jeugd Trio League 2015-2016.
 Leden van het pupillen-, aspiranten- of juniorenteam dat het kampioenschap heeft behaald tijdens
de Finale Stedenontmoeting Jeugd 2017.
 De kampioenen in alle leeftijdscategorieën van de Nederlandse Kampioenschappen Jeugd 2016.
De All-Events kampioenen mogen gratis deelnemen!
 De bowlers en bowlsters van het jaar van het seizoen 2015-2016
 De DDK Jeugd kampioenen van het seizoen 2015-2016.
 Voor alle bovenstaande kampioenen geldt dat deelname alleen mogelijk is mits zij in het seizoen
2016-2017 nog steeds jeugdlid zijn.
Het recht op deelname aan de Dag der Kampioenen is een individueel recht en geen recht v an het lidrechtspersoon of het RCT werkgebied van het betreffende lid. Wanneer een kampioen verhinderd is om deel
te nemen aan het toernooi mag deze daarom niet worden vervangen.
9.2.4. 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.
De NBF 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.
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9.2.5. Ex aequo-regeling
Zonder nadere vaststelling door het NBF Bestuur is artikel 219 van het sportreglement van de NBF van
kracht.
9.2.6. Plaats
Het bowlingcentrum wordt vastgesteld door het NBF Bondsbureau.
9.2.7. Inschrijving
Dient te geschieden op de wijze die door het NBF Bondsbureau wordt vastgesteld.
9.2.8. Deelnamekosten
Te bepalen door de NBF.
9.2.9. Prijzen
Te bepalen door de NBF.
9.2.10. Uitslag
Wordt bekend gemaakt via de website van de Nederlandse Bowling Federatie http://nbf.bowlen.nl.
9.2.11. Overige bepalingen/opmerkingen

Paragraaf 9.3

Dag der Kampioenen Senioren

Voor de Dag der Kampioenen Senioren in het seizoen 2016-2017 gelden de volgende bepalingen met
betrekking tot inrichting en uitvoering.
9.3.1. Organisatie
De Dag der Kampioenen Senioren wordt georganiseerd door het NBF Bondsbureau.
9.3.2. Datum / Speelperiode
Voor de Dag der Kampioenen zijn data gereserveerd in de NBF Wedstrijdkalender 2016-2017.
9.3.3.A Deelname
Deelname is mogelijk voor leden van de Nederlandse Bowling Federatie die:
 Een senioren kampioenschap hebben behaald bij hun lid-rechtspersoon hetzij als hoofdlid hetzij als
dubbellid van dat lid-rechtspersoon.
 Een regionaal senioren kampioenschap hebben behaald als lid van een lid-rechtspersoon in het
werkgebied van een regionaal coördinatieteam of als dubbellid van een dergelijk lid-rechtspersoon.
 Leden van de teams die Kampioen zijn geworden in de eredivisies van de Nationale Dames Trio
League 2016-2017 en de Nationale Mixed Trio League 2016-2017.
 Leden van het team dat het kampioenschap heeft behaald tijdens de Finale Stedenontmoeting
Senioren 2017.
 Leden van de team dat het scratchkampioenschap heeft behaald tijdens de Finale Ton Zandboer
Cup 2017.
 De kampioenen van alle klassen van de Nederlandse Kampioenschappen 50+ Handicap Singles &
Dubbels.
9.3.3.B
 Nederlands Kampioen zijn geworden in de A klasse tijdens de Nederlandse kampioenschappen
senioren A-klasse of in de B klasse, de C klasse of de D klasse tijdens de Nederlandse Klassen
Kampioenschappen 2017.
 De kampioenen van alle klassen van de Nederlandse Kampioenschappen 50+ Scratch Singles &
Dubbels.
 De bowler en bowlster van het jaar van het seizoen 2016-2017.
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De DDK Senioren kampioenen van het seizoen 2015-2016

Het recht op deelname aan de Dag der Kampioenen is een individueel recht en geen recht van het lidrechtspersoon of het RCT werkgebied van het betreffende lid. Wanneer een kampioen verhinderd is om deel
te nemen aan het toernooi mag deze daarom niet worden vervangen.

9.3.4. Speelwijze
Alle deelnemers spelen een voorronde van 6 games scratch met 2 spelers per baan. Gespeeld wordt
volgens het Amerikaanse systeem.
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 9 spelers. In elke poule wordt een Round Robin gespeeld
zonder positieronde. De score uit de voorronde wordt niet meegenomen naar de Round Robin.
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 spelen om de 3e en 4e 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 wedstrijd
20 punten
Gelijkgespeelde wedstrijd
10 punten
Game van 200 t/m 249
5 punten
Game 250 en hoger
10 punten
9.3.5. Ex aequo-regeling
Tot aan de finale is wanneer geen verdere aankondiging plaats vindt, artikel 219 van het sportreglement van
de NBF van kracht.
9.3.6. Plaats
Het bowlingcentrum wordt vastgesteld door het NBF Bondsbureau.
9.3.7. Inschrijving
Dient te geschieden op de wijze die door het NBF Bondsbureau wordt vastgesteld.
9.3.8. Deelnamekosten
Te bepalen door de NBF.
Voor de deelnemers als vermeld bij punt 9.3.3.B (deelname) komt de deelname voor rekening van de NBF.
Alle overige deelnemers als vermeld 9.3.3.A dienen altijd persoonlijk de deelnamekosten te voldoen op de
wijze die het NBF Bondsbureau vast stelt.
9.3.9. Prijzen
Te bepalen door de NBF.
9.3.10. Uitslag
Wordt bekend gemaakt via de website van de Nederlandse Bowling Federatie http://nbf.bowlen.nl.
9.3.11. Overige bepalingen/opmerkingen
Wanneer een van de hiervoor bedoelde kampioenen een jeugdlid is dan is deze gerechtigd deel te nemen
aan de Dag der Kampioenen Senioren.
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Hoofdstuk 10

Nationale Leagues

Paragraaf 10.1

Nationale Leagues

Voor de Nationale Leagues die in het seizoen 2016-2017 worden gespeeld gelden de volgende bepalingen
met betrekking tot inrichting en uitvoering.
10.1.1. Organisatie
Alle Nationale Leagues worden door de NBF of namens de NBF door Regionale Coördinatie Teams
georganiseerd. Alle bepalingen van het NBF sportreglement zijn hierbij van toepassing.
10.1.2. Datum / speelperiode
Voor Nationale Leagues zijn een aantal weekenden gereserveerd in de NBF Wedstrijdkalender 2016-2017.
Het aantal te spelen speeldagen is afhankelijk van het aantal deelnemende teams van de betreffende
league.
10.1.3. Bowlingcentra
Wedstrijden van Nationale Leagues worden uitsluitend gespeeld in bowlingcentra waarvan de banen zijn
goedgekeurd door het Nationaal Bowling Instituut.
10.1.4. Inschrijving
Dient te geschieden op de wijze die door het NBF bestuur of het betreffende regionale coördinatieteam wordt
vastgesteld.
10.1.5. Deelname
Deelname is mogelijk voor teams van maximaal 6 personen die door of met goedkeuring van hun lidrechtspersoon zijn aangemeld voor een bepaalde league.
Gedurende het gehele seizoen kunnen extra spelers worden aangemeld tot het maximale aantal van zes
spelers is bereikt. Uitsluitend spelers die nog geen enkele game hebben gespeeld mogen worden vervangen
door een andere speler. Alle spelers die voor een team worden aangemeld moeten echter altijd lid te zijn
van het lid-rechtspersoon waarvoor het team uitkomt. Conform artikel 410 van het NBF sportreglement is het
aanmelden van extra spelers mogelijk tot vier dagen voorafgaand aan de betreffende speeldag.
Ter voorkoming van mogelijk spelbederf mogen gedurende het seizoen uitsluitend extra spelers worden
aangemeld waarvan het scratch seizoengemiddelde 2015-2016 niet hoger is dan 15 pins boven het NL
Poulegemiddelde van de poule waarin het betreffende team actief is.
10.1.6. Poule indelingen
Alle teams die zich aanmelden voor een Nationale League seizoen 2016-2017 worden, voor zover zij eerder
in de betreffende league actief zijn geweest, ingedeeld in een bepaalde klasse op basis van het door het
team behaalde eindresultaat na afloop van het seizoen 2015-2016. Nieuwe teams worden in principe in de
laagste klasse ingedeeld die de betreffende league kent.
Wanneer er in hogere klassen plaatsen vrijvallen door teams die zich niet meer hebben ingeschreven voor
deze league mogen deze plaatsen worden opgevuld met nieuw aangemelde teams of bestaande teams mits
zij zich daarmee akkoord verklaren. De betreffende teams maken naar hoogte van scratch teamgemiddelden
recht op indeling in de hoogste klasse waarin plaatsen zijn vrijgevallen.
10.1.7. Speelwijze en puntentelling.
Alle leagues spelen hun wedstrijden volgens Amerikaans systeem.
De speelwijze en puntentelling wordt jaarlijks bepaald/aangepast door het NBF Bondsbestuur en vermeld op
het aanmeldingsformulier voor de betreffende competitie alsmede de website http://www.bowlen.nl
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10.1.8. Promotie en degradatie
De promotie- degradatieregeling wordt jaarlijks bepaald/aangepast door het NBF Bondsbestuur en vermeld
op het aanmeldingsformulier voor de betreffende competitie alsmede de website http://www.bowlen.nl
10.1.9. One-Lane Courtasy
Ter voorkoming van onnodige uitloop van de speeldagen dient er tijdens alle wedstrijden van alle leagues
een strikte one-lane courtasy te worden gehanteerd.
De vuistregel waarop toegezien dient te worden is dat een speler de approach betreedt en direct klaar gaat
staan om zijn/haar worp uit te voeren op het moment dat de speler op de baan rechts naast hem zijn bal aan
de foutlijn heeft losgelaten en er geen speler klaar staat om de worp uit te voeren op de baan direct links van
hem/haar.
10.1.10. Deelnamekosten
Te bepalen door het NBF bestuur of het betreffende regionale coördinatieteam.
10.1.11. Uitslagen
Alle uitslagen worden door de betreffende wedstrijdleider, bij voorkeur direkt online, verwerkt waarna de
wedstrijdleider een voorlopige tussenstand bekend zal maken.
Alle bescheiden van de betreffende league dienen zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen een week na afloop
van de speeldag naar het NBF bondsbureau te worden gezonden.
Na controle van de ontvangen wedstrijdpapieren worden de uitslagen als definitief aangemerkt en
gepubliceerd op de website van de NBF http://nbf.bowlen.nl .
10.1.12. Prijzen
Te bepalen door het NBF bestuur of het betreffende regionale coördinatieteam.
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Hoofdstuk 11

Landelijke finale Nationale Jeugd Trio League

Paragraaf 11.1

Finale toernooi

11.1.1. Algemeen
In de werkgebieden van de regionale coördinatieteams worden voorronden van de (Mixed) Nationale Jeugd
Trio League georganiseerd. Deze voorronden zijn in feite volledige competities op regionaal 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.
11.1.1. Organisatie
De landelijke finale van de Nationale Jeugd Trio League wordt georganiseerd door het NBF Bondsbureau.
11.1.2. Datum
Voor het finaletoernooi wordt een datum gereserveerd in de Nationale Wedstrijdkalender van het seizoen
11.1.3. Deelname
Deelname is mogelijk voor alle poulekampioenen van de regionale voorronden van de Nationale Jeugd Trio
League van het seizoen 2016-2017
11.1.4. Speelwijze
De te volgen speelwijze wordt vastgesteld door het NBF Bondsbureau zodra het aantal deelnemende teams
bekend is.
11.1.5. Plaats
Het bowlingcentrum voor het toernooi wordt vastgesteld door het NBF Bondsbureau.
11.1.6. Inschrijving
Deelname is alleen mogelijk via plaatsing in de regionale Trio leagues.
11.1.7. Deelnamekosten
Te bepalen door de NBF.
11.1.8. Prijzen
Te bepalen door de NBF.
11.1.9. Uitslag
Wordt bekend gemaakt via de website van de Nederlandse Bowling Federatie http://nbf.bowlen.nl.
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Hoofdstuk 12

Landelijke finale Regionale Trio Leagues

Paragraaf 12.1

Finale toernooi

12.1.1. Algemeen
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.
12.1.2. Organisatie
De landelijke finale Regionale Trio Leagues wordt georganiseerd door het NBF Bondsbureau.
12.1.3. Datum
Voor het finaletoernooi is een datum gereserveerd in de NBF Wedstrijdkalender 2016-2017.
12.1.4. Deelname
Deelname is mogelijk voor:
 De kampioenen van de Regionale Trio Leagues van het seizoen 2016-2017.
 De landelijk kampioen van het seizoen 2015-2016:
12.1.5. Speelwijze
De deelnemende teams spelen een Round Robin competitie zonder positieronde.
12.1.6. Plaats
Het bowlingcentrum voor het toernooi wordt vastgesteld door het NBF Bondsbureau.
12.1.7. Inschrijving
Deelname is alleen mogelijk via plaatsing in de Regionale Trio Leagues.
12.1.8. Deelnamekosten
Te bepalen door de NBF.
12.1.9. Prijzen
Te bepalen door de NBF.
12.1.10. Uitslag
Wordt bekend gemaakt via de website van de Nederlandse Bowling Federatie http://nbf.bowlen.nl.
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Hoofdstuk 13

Ton Zandboer Cup

Paragraaf 13.1

Voorronden

Voor de wedstrijden om de Ton Zandboer Cup in het seizoen 2016-2017 gelden de volgende bepalingen
met betrekking tot inrichting en uitvoering
13.1.1. Inleiding
De wedstrijden voor de Ton Zandboer Cup worden gespeeld door verenigingteams die uitkomen in een
scratch of handicap competitie. Afhankelijk van het aantal deelnemende teams worden er een aantal
voorronden gespeeld volgens het “knock-out” principe. De winnaars plaatsen zich voor een volgende
speelronde en uiteindelijk voor de finale.
13.1.2. Organisatie
Wedstrijden voor de Ton Zandboer Cup worden georganiseerd door het NBF Bondsbureau.
13.1.3. Datum / Speelperiode
Voor de voorronden van de Ton Zandboer Cup worden tussen januari en juni 2017 een aantal speelperiodes
vastgelegd. Voorafgaand aan iedere speelperiode wordt door middel van loting bepaald wie de tegenstander
wordt en welk team een thuiswedstrijd zal spelen. Omdat dit team verantwoordelijk is voor de
wedstrijdleiding van de betreffende speelronde ontvangt de contactpersoon van het thuisspelende team van
het Bondsbureau een Excel bestand voor de scoreverwerking.
13.1.4. Deelname
De wedstrijden voor de Ton Zandboer Cup worden gespeeld door verenigingteams van minimaal 4 en
maximaal 8 hoofdleden van de betreffende lid-rechtspersoon.
Alleen de spelers wiens naam voorkomt in het aangeleverde Excel bestand zijn speelgerechtigd voor de
betreffende speelronde. Het is dus niet mogelijk om tijdens de speeldag spelers toe te voegen.
Zodra extra of vervangende spelers voor een team worden aangemeld ontvangt het thuisspelende team een
nieuw Excel bestand met de vanaf dat tijdstip speelgerechtigde spelers.
13.1.5. Speelwijze
De deelnemende teams (4 men) spelen per speelronde een uit- en een thuiswedstrijd van drie games,
Amerikaanse speelwijze.
Het team met de hoogste pinfall (scratch competitie) of de hoogste pinfall incl. handicap (handicap
competitie) na afloop van beide wedstrijden van drie games plaatst zich voor een volgende speelronde of
finale.
13.1.6. Inschrijving
Dient te geschieden op de wijze die door het bondsbureau wordt vastgesteld.
13.1.7. Deelnamekosten
Te bepalen door de NBF.
13.1.8. Uitslag
Het aangeleverde Excel bestand dient, na het invullen van de behaalde scores, zo spoedig mogelijk na de
gespeelde voorronde naar het bondsbureau te worden gezonden waarna de uitslag op de website van de
NBF zal worden gepubliceerd.
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Paragraaf 13.2 Landelijke Finale Ton Zandboer Cup.
Voor de finale van de Ton Zandboer Cup in het seizoen 2016-2017 gelden de volgende bepalingen met
betrekking tot inrichting en uitvoering.
13.2.1. Organisatie
De finale van de Ton Zandboer Cup wordt georganiseerd door het NBF Bondsbureau.
13.2.2. Datum / Speelperiode
Voor de landelijke finale van de Ton Zandboer Cup is een datum gereserveerd in de NBF Wedstrijdkalender
2016-2017.
13.2.3. Deelname
De deelname is mogelijk door teams die zich voor deze finale hebben geplaatst. Het aantal finalisten wordt
bepaald door het aantal inschrijvingen voor de scratch of handicap competitie.
13.2.4. Speelwijze
De deelnemende teams (4 men) spelen één of meerdere finalerondes van drie games, Amerikaanse
speelwijze. Het team met de hoogste pinfall (scratch competitie) of de hoogste pinfall incl. handicap
(handicap competitie) na drie games wint de wedstrijd.
13.2.5. Prijzen
Te bepalen door de NBF.
13.2.6. Inschrijving
Dient te geschieden op de wijze die door het bondsbureau wordt vastgesteld.
13.2.7. Deelnamekosten
Te bepalen door de NBF.
13.2.8. Uitslag
De uitslag wordt zo spoedig mogelijk na afloop gepubliceerd op de website van de NBF.
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Hoofdstuk 14

NBF 50+ evenementen ESBC

Paragraaf 14.1

Nederlands Kampioenschap 50+ Scratch

Voor de Nederlands Kampioenschappen 50+ Scratch voor de senior leden ouder dan 50 jaar in het seizoen
2016-2017 gelden de navolgende uniforme bepalingen met betrekking tot inrichting en uitvoering.
14.1.1. Organisatie
De Nederlandse Kampioenschappen 50+ Scratch wordt georganiseerd door ESBC (European Senior
Bowlers Committee) Nederland.
14.1.2. Datum / speelperiode
Voor de Nederlandse Kampioenschappen 50+ Scratch is een weekend gereserveerd in de NBF
Wedstrijdkalender 2016-2017.
14.1.3. Deelname
Deelname aan de Nederlandse Kampioenschappen 50+ Scratch is mogelijk door alle dames en heren
(hoofd- en dubbelleden) van de leden-rechtspersonen met een sportpas en alle buitenlandse deelnemers
met een geldige bowlingpas van de NBF of een bowlingpas van hun nationale federatie, mits men ouder is
dan 50 jaar bij aanvang van de Nederlandse kampioenschappen 50+ Scratch.
14.1.4. Speelwijze
 Tijdens de voorronden worden een bepaald aantal games gespeeld met 2 spelers per baan,
Europese speelwijze
 Er zijn aparte klassen voor dames en heren, namelijk A klasse 50 – 57 jaar, B klasse 58 – 64 jaar, C
klasse 65 jaar en ouder
 Spelers in de C-klasse krijgen een bonus van 1 pin voor ieder jaar dat zij ouder zijn dan 65 jaar.
 Voor de finales plaatsen zich een vooraf bepaald aantal spelers De scores uit de voorronden
worden meegenomen.
 Indien een speler zich voor aanvang van de finale afmeldt, zal deze finaleplaats worden opgevuld.
 Het aantal finalisten per klasse wordt bepaald, door het aantal inschrijvingen per klasse. Minimaal 3
finalisten per klasse.
 Per klasse ontvangen de op de eerste drie plaatsen geëindigde spelers een sportprijs. Voor elke
speler en finalist is er een herinnering.
14.1.5. Inschrijving
Dient te geschieden op de wijze die door ESBC Nederland wordt vastgesteld.
14.1.6. Deelnamekosten
Te bepalen door ESBC Nederland.
14.1.7 Reglement
 Er wordt gespeeld volgens het NBF sportreglement en de aanvullende regels van het reglement van
de 50plus Master Tour. In alle gevallen waarin dit niet voorziet, beslist bestuur van ESBC Nederland.
 Voor toegestane ball cleaners tijdens de wedstrijd is de betreffende lijst van de USBC lijst van
toepassing.
 Indien een deelnemer naast een gemiddelde uit Nederlandse bowlingactiviteiten, beschikt over één
of meer geldige buitenlandse bowlingpassen, is deze speler verplicht dit voor aanvang te melden.
 Conform het sportreglement van de NBF zal de pas met het hoogste gemiddelde worden
aangehouden als bepalend voor de deelname en indeling aan deze Nederlandse
Kampioenschappen.
 In geval van een ex-aequo voor de plaatsing in de finales, geldt artikel 218 lid 1 en lid 2 vervolgens
lid 3b van het NBF sportreglement. Er wordt een hele game gespeeld voorafgaande aan de finale
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In geval van een ex-aequo na de finales op de plaatsen 1, 2 en 3, geldt eveneens artikel 218 lid 1 en
lid 2. Indien dit geen uitkomst biedt wordt een hele game gespeeld voor het bepalen van de
eindstand.
Inschrijving verplicht, conform artikel 532, lid 4 van het sportreglement van de NBF, in alle gevallen
tot betaling van het inschrijfgeld.
Voor de toernooien aangesloten bij de 50plus Master Tour is een bepaalde regeling voor het
afmelden van of het niet opkomen bij het toernooi van toepassing. (zie art. 4 Master tour 50+
reglement).
Re-entry is niet toegestaan
Door deelname aan deze NK 50+ Scratch is men gerechtigd deel te nemen aan de Europese
Kampioenschappen 50-plus. De voorwaarden kunnen worden opgevraagd bij het bestuur van ESBC
Nederland. Deze voorwaarden zijn beschikbaar tijdens alle toernooien.
De ranking points voor de 50plus Master Tour worden voor zowel de dames als de heren toegekend
over het overall klassement. In deze standen tellen alle deelnemers, dus ook buitenlandse
deelnemers mee.
In het inschrijfgeld is een bedrag verwerkt voor de organisatie en de baanhuur van de Master finale.
Deelname aan de Master Finale is voor de finalisten die zich hebben geplaatst daardoor gratis.

14.1.8. Plaats
Te bepalen door ESBC Nederland.
14.1.9. Uitslag
Een complete uitslag met de eindstanden in alle klassementen dient zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 30
dagen na afloop van de kampioenschappen naar het NBF bondsbureau te worden gezonden.
14.1.10. Inlevering sportresultaten
De scores van de Nederlandse Kampioenschappen 50+ Scratch 2017 dienen voor verwerking in het
pasgemiddelde voor het seizoen 2017-2018 te worden aangeleverd als beschreven in hoofdstuk 14 van dit
evenementenplan.

Paragraaf 14.2

Nederlands Kampioenschap 50+ Handicap

Voor de Nederlands Kampioenschappen 50+ Handicap voor de senior leden ouder dan 50 jaar in het
seizoen 2016-2017 gelden de navolgende uniforme bepalingen met betrekking tot inrichting en uitvoering.
14.2.1. Organisatie
De Nederlandse Kampioenschappen 50+ Handicap wordt georganiseerd door ESBC (European Senior
Bowlers Committee) Nederland.
14.2.2. Datum / speelperiode
Voor de Nederlandse Kampioenschappen 50+ Handicap is een weekend gereserveerd in de NBF
Wedstrijdkalender 2016-2017.
14.2.3. Deelname
Deelname aan de Nederlandse Kampioenschappen 50+ Scratch is mogelijk door alle dames en heren
(hoofd- en dubbelleden) van de leden-rechtspersonen met een sportpas en alle buitenlandse deelnemers
met een geldige bowlingpas van de NBF of een bowlingpas van hun nationale federatie, mits men ouder is
dan 50 jaar bij aanvang van de Nederlandse kampioenschappen 50+ Handicap.
14.2.4. Speelwijze
 Tijdens de voorronden worden een bepaald aantal games gespeeld met 2 spelers per baan,
Europese speelwijze
 De handicapberekening is 80% van 220. De maximale handicap is 60 per game
 Er zijn aparte klassen voor dames en heren, namelijk A klasse 50 – 57 jaar, B klasse 58 – 64 jaar, C
klasse 65 jaar en ouder
 Spelers in de C-klasse krijgen een bonus van 1 pin voor ieder jaar dat zij ouder zijn dan 65 jaar.
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Voor de finales plaatsen zich een vooraf bepaald aantal spelers De scores uit de voorronden
worden meegenomen.
Indien een speler zich voor aanvang van de finale afmeldt, zal deze finaleplaats worden opgevuld.
Het aantal finalisten per klasse wordt bepaald, door het aantal inschrijvingen per klasse. Minimaal 3
finalisten per klasse.
Per klasse ontvangen de op de eerste drie plaatsen geëindigde spelers een sportprijs. Voor elke
speler en finalist is er een herinnering.

14.2.5. Inschrijving
Dient te geschieden op de wijze die door ESBC Nederland wordt vastgesteld.
14.2.6. Deelnamekosten
Te bepalen door ESBC Nederland.
14.2.7 Reglement
 Er wordt gespeeld volgens het NBF sportreglement en de aanvullende regels van het reglement van
de 50plus Master Tour. In alle gevallen waarin dit niet voorziet, beslist bestuur van ESBC Nederland.
 Voor toegestane ball cleaners tijdens de wedstrijd is de betreffende lijst van de USBC lijst van
toepassing.
 Spelers met een gemiddelde dat hoger is dan 220 zijn uitgesloten van deelname aan alle handicap
toernooien binnen de 50plus Master Tour.
 Indien er geen gemiddelde op de bowlingpas staat, moet de deelnemer een gemiddelde verklaring
van zijn lid-rechtspersoon afgeven (of van de organisatie van de league waarin als recreatiebowler
wordt gespeeld) met daarop het gemiddelde van alle gespeelde games, met een minimum van
2136. Deze verklaring mag niet ouder zijn dan 14 dagen.
 Indien een deelnemer naast een gemiddelde uit Nederlandse bowlingactiviteiten, beschikt over één
of meer geldige buitenlandse bowlingpassen, is deze speler verplicht dit voor aanvang te melden.
Conform het NBF-sportreglement zal de pas met het hoogste gemiddelde worden aangehouden.
 In geval van een ex-aequo voor de plaatsing in de finales, geldt artikel 218 lid 1 en lid 2, de hogere
scratch score gaat voor en vervolgens lid 3b van het sportreglement van de NBF. Er wordt een hele
game gespeeld voorafgaande aan de finale.
 In geval van een ex-aequo na de finales op de plaatsen 1, 2 en 3, geldt eveneens artikel 218 lid 1 en
lid 2. Indien dit geen uitkomst biedt wordt een hele game gespeeld voor het bepalen van de
eindstand.
 Re-entry is niet toegestaan.
 Door deelname aan deze NK-handicap is men gerechtigd deel te nemen aan de Europese
Kampioenschappen 50-plus. De voorwaarden zijn op te vragen bij het bestuur van ESBC Nederland
en zijn tijdens alle toernooien aanwezig.
 De ranking points voor de 50plus Master Tour worden voor zowel de dames als de heren toegekend
over het overall klassement, inclusief de handicap. In deze standen tellen alle deelnemers, dus ook
buitenlandse deelnemers mee.
 In het inschrijfgeld is een bedrag verwerkt voor de organisatie en de baanhuur van de Master finale.
Deelname aan de Master Finale is voor de finalisten die zich hebben geplaatst daardoor gratis
14.2.8. Plaats:
Te bepalen door ESBC Nederland.
14.2.9. Uitslag
Een complete uitslag met de eindstanden in alle klassementen dient zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 30
dagen na afloop van de kampioenschappen naar het NBF bondsbureau te worden gezonden.
14.2.10. Inlevering sportresultaten:
De scores van de Nederlandse Kampioenschappen 50+ Handicap 2016 dienen voor verwerking in het
pasgemiddelde voor het seizoen 2017-2018 te worden aangeleverd als beschreven in Hoofdstuk 14 van dit
evenementenplan
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Paragraaf 14.3

Nederlands Kampioenschap 50+ Dubbels

Voor de Nederlands Kampioenschappen 50+ Dubbels voor de senior leden ouder dan 50 jaar in het seizoen
2016-2017 gelden de navolgende uniforme bepalingen met betrekking tot inrichting en uitvoering.
14.3.1. Organisatie
De Nederlandse Kampioenschappen 50+ Dubbels wordt georganiseerd door ESBC (European Senior
Bowlers Committee) Nederland.
14.3.2. Datum / speelperiode
Voor de Nederlandse Kampioenschappen 50+ Dubbels is een weekend gereserveerd in de Nationale
Wedstrijdkalender van de NBF.
14.3.3. Deelname
Deelname aan de Nederlandse Kampioenschappen 50+ Scratch is mogelijk door alle dames en heren
(hoofd- en dubbelleden) van de leden-rechtspersonen met een sportpas en alle buitenlandse deelnemers
met een geldige bowlingpas van de NBF of een bowlingpas van hun nationale federatie, mits men ouder is
dan 50 jaar bij aanvang van de Nederlandse kampioenschappen 50+ Dubbels.
.
14.3.4. Inschrijving
Dient te geschieden op de wijze die door ESBC Nederland wordt vastgesteld.
14.3.5. Deelnamekosten
Te bepalen door ESBC Nederland.
14.3.6. Speelwijze
 Tijdens de voorronden worden een bepaald aantal games gespeeld met 2 spelers per baan,
Europese speelwijze
 Mixed dubbels zijn toegestaan. Er zijn twee aparte dubbel klassen, Scratch en Handicap.
 Er hoeft geen keuze te worden gemaakt tussen scratch of handicap spelen. Na afloop van de
voorronden wordt eerst het scratch klassement opgemaakt en de eerste 14 dubbels plaatsen zich
voor de scratch finale. Vervolgens wordt het handicap klassement opgemaakt en de eerste 14
dubbels van deze klasse plaatsen zich voor de handicap finale. Men kan dus nooit in 2 finales
spelen.
 Dames krijgen in de scratch klasse een bonus van 10 pins per game.

In de handicap klasse is de volgende handicap formule van toepassing op alle spelers 80% van
220, maximale handicap 60 per game
 Voor de finale over 5 games plaatsen zich 14 dubbels op scratch basis en 14 dubbels op handicap
basis. Scores uit de voorronden worden meegenomen. Indien een dubbel zich voor aanvang van de
finale afmeldt, zal deze finaleplaats worden opgevuld.
 Per klasse ontvangen de op de eerste drie plaatsen geëindigde dubbels een beker. Voor elke speler
en elke finalist is er een attentie.
 Net als bij de andere NK’s krijgt elke deelnemer dubbele ranking punten. Uiteraard worden nu de
punten per dubbel toegekend. Dus beide spelers van het dubbel krijgen dezelfde punten.
14.3.7 Reglement
 Er wordt gespeeld volgens het NBF sportreglement en de aanvullende regels van het reglement van
de 50plus Master Tour. In alle gevallen waarin dit niet voorziet, beslist bestuur van ESBC Nederland.
 Voor toegestane ball cleaners tijdens de wedstrijd is de betreffende lijst van de USBC lijst van
toepassing.
 Spelers met een gemiddelde dat hoger is dan 220 zijn uitgesloten van deelname aan alle handicap
toernooien binnen de 50plus Master Tour.
 Indien er geen gemiddelde op de bowlingpas staat, moet de deelnemer een gemiddelde verklaring
van zijn lid-rechtspersoon afgeven (of van de organisatie van de league waarin als recreatiebowler
wordt gespeeld) met daarop het gemiddelde van alle gespeelde games, met een minimum van
2136. Deze verklaring mag niet ouder zijn dan 14 dagen.
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Indien een deelnemer naast een gemiddelde uit Nederlandse bowlingactiviteiten, beschikt over één
of meer geldige buitenlandse bowlingpassen, is deze speler verplicht dit voor aanvang te melden.
Conform het NBF-sportreglement zal de pas met het hoogste gemiddelde worden aangehouden.
In geval van een ex-aequo voor de plaatsing in de finales, geldt artikel 218 lid 1 en lid 2, de hogere
scratch score gaat voor en vervolgens lid 3b van het sportreglement van de NBF. Er wordt een hele
game gespeeld voorafgaande aan de finale.
In geval van een ex-aequo na de finales op de plaatsen 1, 2 en 3, geldt eveneens artikel 218 lid 1 en
lid 2. Indien dit geen uitkomst biedt wordt een hele game gespeeld voor het bepalen van de
eindstand.
Re-entry is niet toegestaan.
Door deelname aan deze NK-handicap is men gerechtigd deel te nemen aan de Europese
Kampioenschappen 50-plus. De voorwaarden zijn op te vragen bij het bestuur van ESBC Nederland
en zijn tijdens alle toernooien aanwezig.
De ranking points voor de 50plus Master Tour worden voor zowel de dames als de heren toegekend
over het overall klassement, inclusief de handicap. In deze standen tellen alle deelnemers, dus ook
buitenlandse deelnemers mee.
In het inschrijfgeld is een bedrag verwerkt voor de organisatie en de baanhuur van de Master finale.
Deelname aan de Master Finale is voor de finalisten die zich hebben geplaatst daardoor gratis

14.3.8. Plaats
Te bepalen door ESBC Nederland.
14.3.9. Uitslag
Een complete uitslag met de eindstanden in alle klassementen dient zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen drie
weken na afloop van de kampioenschappen naar het bondsbureau te worden gezonden.
14.3.10. Inlevering sportresultaten:
De scores van de Nederlandse Kampioenschappen 50+ Dubbels 2016 dienen voor verwerking in het
pasgemiddelde voor het seizoen 2017-2018 te worden aangeleverd als beschreven in hoofdstuk 14 van dit
evenementenplan

Paragraaf 14.4

50+ Master Tour

Voor de Master Tour 50+ voor de senior leden ouder dan 50 jaar in het seizoen 2016-2017 gelden de
navolgende uniforme bepalingen met betrekking tot inrichting en uitvoering.
14.4.1 Inleiding
Jaarlijks vinden er in Nederland een aantal toernooien plaats voor seniorleden die ouder zijn dan 50 jaar. De
meeste van deze 50+ toernooien hebben zich aangesloten bij de Master Tour 50+.
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 bij de
afzonderlijke toernooien tellen mee bij de Master Tour 50+.





De Tour bestaat feitelijk uit een aanvullende competitie in de vorm van een ranking in twee klassen:
dames en heren.
Deelnemers aan de tour strijden tijdens de deelnemende toernooien om ranking in hun eigen klasse
met als doel plaatsing op de finale dag.
Het is voor deelnemers aan de Master Tour 50+ niet verplicht om aan alle toernooien deel te nemen.
Voor plaatsing in de finale dienen deelnemers uit de klassen 1 en 2 voldoende ranking points
behaald hebben.
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14.4.2 Deelnemende toernooien
Organisatoren van 50+ toernooien die belangstelling hebben voor deelname aan de tour kunnen dit bij
ESBC Nederland melden.
14.4.3. Organisatie
De Master Tour 50+ wordt georganiseerd door ESBC (European Senior Bowlers Committee) Nederland.
14.4.4. Reglement Master Tour 50+
Het bondsbureau publiceert aan het begin van elk speelseizoen een lijst van spelers die met een
buitenlandse bowlingpas hebben deelgenomen aan toernooien in Nederland. Voor elke speler wordt een
gewogen ”toernooigemiddelde” berekend, waarbij de behaalde resultaten in Nederland zijn opgeteld bij de
gegevens zoals deze door de buitenlandse federatie zijn verstrekt.
Een toernooiorganisator dient, zodra een speler zich aanmeldt voor een toernooi, te controleren of deze
speler voorkomt op de bedoelde lijst. Is dat het geval dan moet voor die speler het op die lijst vermelde
toernooigemiddelde worden gebruikt. Zie voor overige spelers art. 1
Art. 1. Pasgemiddelde.
Indien een deelnemer beschikt over 2 of meerdere bowlingpassen, zal de pas met
het hoogste gemiddelde worden aangehouden, conform het NBF Sportreglement.
Spelers met een pasgemiddelde boven 220 kunnen alleen deelnemen aan een scratch toernooi of
de toernooien met een scratch klassement.
Het recente NBF Sportreglement en het reglement van de 50plus Master Tour staat gepubliceerd
op de website van de NBF.
Art. 2. Handicapformule.
Voor de berekening van de handicapformule zal voor alle deelnemers het van toepassing zijnde
pasgemiddelde het uitgangspunt zijn.
De handicapbasis is 80% van 220 met een maximum van 60 pins per game.
Art. 3. Handicap en Bonus syteem.
Als in een toernooi een handicap of bonus wordt toegekend, zal de Ranking ten behoeve van de 50+
Master Tour Ranking List worden bepaald in overeenstemming met Art. 6, Ranking Punten.
Art. 4. Regeling voor het afmelden van of niet op komen bij het toernooi.
A. Als de speler de organisatie informeert dat hij/zij verhinderd is te spelen, in de periode van 30 tot
15 dagen voor de eerste dag van het toernooi. De speler is 50% van het maximum inschrijfgeld
verschuldigd en zal daarvoor een factuur ontvangen.
B. Als de speler de organisatie informeert dat hij/zij verhinderd is te spelen, in de periode van 15
dagen tot de eerste dag van het toernooi. De speler is het maximum inschrijfgeld verschuldigd
en zal daarvoor een factuur ontvangen. Bovendien vervallen de helft van de tot dan toe
behaalde Ranking Punten.
C. Als de speler niet komt opdagen, zonder daarvan de organisatie voor de eerste dag toernooi op
de hoogte te stellen, is het volledige inschrijfgeld verschuldigd en zal de speler daarvoor een
factuur ontvangen. Van de speler vervallen alle tot dan toe behaalde Ranking Punten.
D. Indien de betaling van deze factuur genoemd in art. 4. sub A, B en C binnen de daarvoor
gestelde termijn van 14 kalenderdagen door de toernooi organisatie is ontvangen zullen de
bijbehorende Ranking Punten behouden blijven.
Een uitzondering hierop vormt de speler, zoals genoemd in art. 4 sub C, waarvan ook na
betaling alle tot dan toe behaalde Ranking Punten vervallen.
E. Indien een of meerdere facturen niet zijn betaald binnen 30 dagen na de verzending hiervan, de
factuur uit handen worden gegeven aan het incassobureau van de NBF.
Art. 5. Re-entry.
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Wanneer een toernooi re-entry toestaat dan geldt voor de standenlijst het reglement zoals dat is
opgenomen in het toernooireglement van het desbetreffende toernooi.
Art. 6. Ranking Points.
De Ranking Points worden voor zowel de dames als de heren toegekend over het overall
klassement, inclusief handicap en/of de bonus als deze worden toegekend in het toernooi. In deze
standen tellen alle deelnemers, dus ook buitenlandse deelnemers mee.
Indien een toernooi op scratch basis wordt gespeeld zullen de ranking punten worden
toegekend op scratch basis, inclusief de eventuele bonus zoals deze wordt toegekend in een
toernooi.
Indien een toernooi wordt gespeeld met teams (dubbels, trio’s, viermans- c.q.
vijfmans) zullen de ranking punten worden toegekend aan het team en dus krijgen alle spelers in het
team dezelfde ranking punten.
Als een toernooi twee klassementen kent, scratch en handicap, zullen voor beide klassementen
punten worden toegekend, mits alle spelers c.q. teams in dit klassement
worden gerangschikt. (Zie ook 15.3.1. Punten overzicht).
Art. 7

Bowler/Bowlster van het jaar.
De speler en speelster die na het laatst gespeelde toernooi in de 50plus Master Tour het hoogste
aantal ranking punten hebben behaald wordt Bowler en Bowlster van het jaar.
Zij zullen worden gehuldigd op de finaledag van de 50plus Master Tour.

Art. 8. Bijdrage voor de 50plus Master Tour
In het inschrijfgeld van elk toernooi dat deelneemt aan de 50plus Master Tour is een bedrag ad €
1,50 verwerkt voor de organisatie en de baanhuur Master finale. In een toernooi waarbij re-entry is
toegestaan wordt de afdracht berekent over iedere deelneming, dus niet per deelnemer.
Deelname aan de Master finale is voor de finalisten die zich hebben geplaatst gratis.
Art. 9. 50plus Master Finale.
De finaledag wordt gehouden op een nader te bepalen tijdstip en bowlingcentrum door ESBC
Nederland . Er zijn een bepaald aantal plaatsen beschikbaar voor de voorronden op de finaledag. In
de verdeling zijn in elk geval 40 plaatsen voor zowel dames als heren gegarandeerd. De overige
plaatsen worden naar rato van het aantal mannelijke en vrouwelijke finalisten verdeeld. Voor de TOP
16 plaatsen zich in elk geval 16 dames en 16 heren.
Een speler die volgens de Ranking in aanmerking komt om de finaledag te spelen krijgt hiervoor een
uitnodiging via ESBC Nederland. De speler krijgt 10 dagen de tijd zich op te geven. Wanneer er nog
plaatsen open zijn zullen deze worden opgevuld met de eerstvolgende personen op de Ranking lijst.
Een en ander net zo lang tot 128 finalisten zijn geplaatst.
Er worden 5 games gespeeld volgens Europees Systeem, met 2 personen op één baan.
De handicapformule is dezelfde als die welke gedurende de gehele tour van toepassing is geweest,
namelijk 80% van 220, met een maximum van 60 pins per game.
De behaalde scores uit de ranking gaan niet mee naar de finale. De finalisten zullen naar rato van
reisafstand worden ingedeeld in de finale series. Er worden in de Top 16 ook 5 games gespeeld
volgens Europees Systeem, met 2 personen op één baan op handicapbasis. De score behaald in de
voorafgaande finale series gaan mee.
Art 10. NBF sportreglement.
Het toernooi wordt gespeeld volgens dit reglement en het NBF sportreglement. In alle gevallen
waarin deze beide reglementen niet voorzien, beslist de toernooiorganisator. Voor toegestane ball
cleaners tijdens de wedstrijd is de USBC lijst van toepassing.
Art. 11. Bowling licenties.
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Indien een deelnemer naast een gemiddelde uit Nederlandse bowlingactiviteiten, beschikt over één
of meer geldige buitenlandse bowlingpassen, is deze speler verplicht dit voor aanvang te melden.
Het pasgemiddelde dat wordt aangehouden
staat beschreven in artikel 1. Indien een buitenlandse speler niet beschikt over een bowling licentie,
waarop een pasgemiddelde staat, dan zal deze speler een verklaring
moeten kunnen overleggen waarop zijn gemiddelde over 2136 games staat genoteerd.
Art. 12. Ex aequo
In geval van een ex-aequo voor de plaatsing in de finales, geldt artikel 218 lid 1 en lid 2 van het NBF
Sportreglement. Of er wanneer dit geen uitkomst biedt een 9e en 10e frame gespeeld wordt of een
hele game is ter vrije keuze van de organisator en kan dus per aangesloten toernooi anders zijn.
Art. 13 Opvullen finaleplaatsen
De organisatoren van de toernooien die zijn aangesloten bij de 50+ Master
Tour mogen vrijgevallen finaleplaatsen opvullen, mits zij dit hebben opgenomen in hun
toernooireglement en indien de speler zich vóór aanvang van de finale heeft afgemeld.
Art. 14 Melden bij wedstrijdtafel
Alle spelers dienen een half uur voor aanvang van hun serie en, indien voor hen van toepassing,
voor aanvang van de finale en de Top 16 aanwezig te zijn en zich gemeld te hebben bij de
wedstrijdtafel.
Art. 15. Kledingvoorschrift
Het spelen in korte broek is voor heren niet toegestaan.
Art. 16. Algemeen
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met dit reglement.
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Hoofdstuk 15

Rankings

Paragraaf 15.1

Bowlster en bowler van het jaar senioren

15.1.1. 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 waarin punten behaald
kunnen worden loopt parallel met het speelseizoen.
15.1.2. Evenementen en punten
Punten voor Bowlster respectievelijk Bowler van het Jaar Senioren kunnen alleen worden behaald door
deelnemers die in de hoogste klasse van het betreffende toernooi hebben meegespeeld.
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.
15.1.3. Puntenverdeling bij de Nederlandse Kampioenschappen A klasse
Plaats
1
2
3
4
5
6
7
8

=
=
=
=
=
=
=
=

Punten
48
40
36
32
28
24
20
18

Plaats
9
10
11
12
13
14
15
16

=
=
=
=
=
=
=
=

Punten
16
14
12
10
8
6
4
2

=
=
=
=
=
=
=
=

Punten
10
8
6
5
4
3
2
1

=
=
=
=
=

Punten
8
7
6
5
4

15.1.4. Puntenverdeling bij A Toernooien
Plaats
1
2
3
4
5
6
7
8

=
=
=
=
=
=
=
=

Punten
32
27
24
21
18
16
14
12

Plaats
9
10
11
12
13
14
15
16

15.1.5. Puntenverdeling bij B Toernooien
Plaats
1
2
3
4
5

=
=
=
=
=

Punten
24
20
18
16
14

Plaats
9
10
11
12
13
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6
=
12
14
=
7
=
10
15
=
8
=
9
16
=
15.1.6. Puntenverdeling bij Nationale leagues

3
2
1

Zowel tijdens de Nationale Dames Trio League als de Nationale Mixed Trio League zijn onderstaande
punten te behalen door spelers die gedurende het seizoen 2016-2017 minimaal 36 games hebben gegooid.
De speler met het hoogste individuele gemiddelde over alle klassen van zowel de NDTL als NMTL ontvangt
het maximale puntenaantal.
Plaats
1
2
3
4
5
6
7
8

=
=
=
=
=
=
=
=

Punten
32
27
24
21
18
16
14
12

Plaats
9
10
11
12
13
14
15
16

=
=
=
=
=
=
=
=

Punten
10
8
6
5
4
3
2
1

15.1.6. Prijzen
Te bepalen door de NBF.
De winnaars worden op een jaarlijks vast te stellen moment op passende wijze gehuldigd.

Paragraaf 15.2

Bowlster en bowler van het jaar jeugd

15.2.1. Algemeen
Jeugdleden ontvangen punten voor het klassement bowler/bowlster van het Jaar tijdens alle handicap- of
scratch jeugdtoernooien alsmede de Nederlandse Kampioenschappen Jeugd. De details:






Alle deelnemers aan scratchtoernooien en de NK Jeugd, ontvangen dubbele punten t.o.v.
deelnemers aan handicaptoernooien.
De punten worden berekend over de behaalde scratchscore tijdens de voorronde van zowel
handicap- als scratchtoernooien.
Er zijn klassementen voor pupillen, aspiranten en junioren van zowel meisjes als jongens.
Organisatoren die hun toernooi op basis van pasgemiddelden organiseren moeten voor de bepaling
van de punten hun deelnemers indelen in leeftijdscategorieën.
Als van een deelnemer het gegooide gemiddelde tijdens de voorronde hoger is dan zijn
pasgemiddelde ontvangt de speler bonuspunten en wel:

Scratchscore gelijk aan of t/m 10 punten boven pasgemiddelde:
Scratchscore hoger dan 10 punten boven pasgemiddelde:

5 punten bonus
10 punten bonus

Bowler/ster van het jaar Junioren, Aspiranten en Pupillen jongens en meisjes.
Teneinde de titel Bowler/ster van het jaar, nog meer cachet te geven zal door de NBF het
inschrijfgeld voor de NK Jeugd 2018 worden betaald. De NBF zal bovendien 1 jeugd A toernooi (naar eigen
keuze) voor haar rekening nemen.
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Indien een juniorenkampioen 2016-2017 bij de start van het seizoen 2017-2018 ouder is dan 18 jaar zal door
de NBF het inschrijfgeld voor de NK A,B,C of D-klasse 2018 worden betaald. De NBF zal bovendien 1 Btoernooi (naar eigen keuze) voor haar rekening nemen.
Het volledige puntenoverzicht:
Deelname aan scratch jeugdtoernooien & NK Jeugd
Deelname aan handicap jeugdtoernooien
1e plaats
64 pnt + eventuele bonus
1e plaats 32 pnt + eventuele bonus
2e plaats
54 pnt + eventuele bonus
2e plaats 27 pnt + eventuele bonus
3e plaats
46 pnt + eventuele bonus
3e plaats 24 pnt + eventuele bonus
4e plaats
40 pnt + eventuele bonus
4e plaats 20 pnt + eventuele bonus
5e plaats
36 pnt + eventuele bonus
5e plaats 18 pnt + eventuele bonus
6e plaats
32 pnt + eventuele bonus
6e plaats 16 pnt + eventuele bonus
7e plaats
28 pnt + eventuele bonus
7e plaats 14 pnt + eventuele bonus
8e plaats
24 pnt + eventuele bonus
8e plaats 12 pnt + eventuele bonus
9e plaats
20 pnt + eventuele bonus
9e plaats 10 pnt + eventuele bonus
10e plaats
16 pnt + eventuele bonus
10e plaats 8
pnt + eventuele bonus
11e plaats
12 pnt + eventuele bonus
11e plaats 6
pnt + eventuele bonus
12e plaats
10 pnt + eventuele bonus
12e plaats 5
pnt + eventuele bonus
13e plaats
8
pnt + eventuele bonus
13e plaats 4
pnt + eventuele bonus
14e plaats
6
pnt + eventuele bonus
14e plaats 3
pnt + eventuele bonus
15e plaats
4
pnt + eventuele bonus
15e plaats 2
pnt + eventuele bonus
16e plaats en lager 2
pnt + eventuele bonus
16e plaats en lager 1
pnt + eventuele bonus

Paragraaf 15.3

Bowlster en bowler van het jaar 50+

15.3.1. Punten overzicht
De ranking points voor de 50plus Master Tour worden voor zowel de dames als de heren toegekend over
het overall klassement. In deze standen tellen alle deelnemers, dus ook buitenlandse deelnemers mee.

Plaats
1e plaats
2e plaats
3e en 4e plaats
e
e
5 en 6 plaats
7e en 8e plaats

Ranking Points
80
60
45
40
35

Plaats
Ranking points
9e tot en met 11e plaats
30
12e tot en met 16e plaats
25
17e tot en met 24e plaats
20
e
25e tot en met 32 plaats
15
33e tot en met 48e plaats
10
Alle overige deelnemers
05
Deelnemers aan de NK Handicap en de NK Scratch krijgen dubbele ranking points

De speler en speelster die na het laatst gespeelde toernooi in de 50plus Master Tour het hoogste aantal
ranking points hebben behaald worden Bowler en Bowlster van het jaar. Zij zullen worden gehuldigd na
de finale van de 50plus Master Tour.
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Hoofdstuk 16

Aanlevering scores

Paragraaf 16.1

Algemeen

Voor de verwerking van gerealiseerde scores van erkende evenementen dienen bestanden met de
gegevens van de scores te worden aangeleverd. De aanlevering dient binnen 30 dagen na afloop van het
betreffende evenement plaats te vinden.
Organisatoren zijn VERPLICHT de resultaten van alle deelnemers uit binnen- en buitenland door te geven
aan het NBF bondsbureau.
16.4.1 Type bestand
De scores kunnen op een van de volgende twee manieren worden aangeleverd:
1.
Een Excel bestand volgens onderstaande kolom indeling:
Pasnummer

Toernooicode

Games

Pinfall

Spelersnaam

0000001
0000002
0000003
0000004

A001
C002
H003
V004

001
002
003
004

000100
000200
000300
000400

Speler 1
Speler 2
Speler 3
Speler 4

2.

Een TXT bestand (bv. met het programma EasyNBF)

De gegevensbestanden bestaan alle uit records, gescheiden door een komma, met de volgende vaste
indeling:
 Pasnummer
veldlengte: 7 posities (indien het nummer korter is dan 7 posities dan dienen er
zogenaamde “voorloopnullen” te worden opgenomen Voorbeeld: 1234 wordt dan 0001234.
 Toernooicode veldlengte 4 posities. Dit veld heeft een vaste lay-out met op positie 1 een letter en
op de andere drie posities een volgnummer.
 Totaal aantal gespeelde games: veldlengte: 3 posities met voorloopnullen. Voorbeeld: 3 wordt 003.
 Totale pinfall 6 posities met voorloopnullen. Voorbeeld: 543 wordt 000543.
Voorbeeld van een bestand:

0000001,A001,001,000100
0000002,C002,002,000200
0000003,H003,003,000300
0000004,V004,004,000400
16.1.2 Re-entry
Voor evenementen / toernooien waar re-entry toegestaan is dienen alle gespeelde games te worden
opgegeven, ook de games die niet meetellen in de (eind)rangschikking(en) van het evenement / toernooi.
16.1.3 Toernooicodes
Voor alle evenementen worden per seizoen vooraf toernooicodes vastgesteld. Deze codes kunnen altijd een
zelfde vaste waarde hebben of een per seizoen vast te stellen waarde.
1. Vaste toernooicodes worden behandeld in paragraaf 2 van dit hoofdstuk.
2. Jaarlijks vast te stellen toernooicodes worden behandeld in paragraaf 3 van dit hoofdstuk.
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16.1.4 Buitenlandse deelnemers
In dit verband wordt ook verwezen naar artikel 309 van het sportreglement van de NBF voor spelers die
naast een Nederlandse bowlingpas ook in het bezit zijn van een buitenlandse pas. De scores dienen op het
Nederlandse pasnummer te worden doorgegeven ongeacht welke pas bepalend is voor de deelname en/of
indeling in het toernooi.
.

Paragraaf 16.2

Vaste toernooicodes voor leden-rechtspersonen

Voor de volgende evenementen binnen leden-rechtspersonen gelden vaste, elk speelseizoen dezelfde,
toernooicodes. Elke toernooicode bestaat , afhankelijk van het soort event, uit een bepaalde letter gevolgd
door een driecijferig verenigingsnummer. (verenigingsnummer 1 is dus 001)
16.2.1. Verenigingskampioenschappen jeugd
Deze toernooicode is opgebouwd uit de letter J gevolgd door het verenigingsnummer.
Voorbeeld: J044 voor de verenigingskampioenschappen Jeugd van de BV Arnhem.
16.2.2. Verenigingskampioenschappen senioren
Deze toernooicode is opgebouwd uit de letter V gevolgd door het verenigingsnummer.
Voorbeeld: V088 voor de verenigingskampioenschappen Senioren van de BV Rijssen.

16.2.3. Huisleagues
Deze toernooicode is opgebouwd uit de letter H gevolgd door het verenigingsnummer.
In het transportbestand dienen de scores per, samengevoegd lid (dus één regel per lid) van alle
huisleagues, te worden opgenomen. Zowel Jeugd als senioren leden dienen in dit bestand te worden
opgenomen.
Voorbeeld: H135 voor de huisleague van de BV Volendam.

Pagina 53 van 55

EVENEMENTENPLAN NBF 2016-2017
Paragraaf 16.3

Toernooicodes voor regionale coördinatieteams

Voor de volgende evenementen, georganiseerd door regionale coördinatieteams, gelden voor de periode
van dit evenementenplan de volgende toernooicodes:
16.3.1. Regionale Kampioenschappen Senioren
regionaal coördinatieteam Noord Nederland................................... R101
regionaal coördinatieteam Drenthe .................................................. R102
regionaal coördinatieteam Oost Nederland ..................................... R103
regionaal coördinatie team Utrecht .................................................. R104
regionaal coördinatieteam Noord Holland ....................................... R105
regionaal coördinatieteam Zuid Holland .......................................... R106
regionaal coördinatieteam Zeeland .................................................. R107
regionaal coördinatieteam Noord Brabant ....................................... R108
regionaal coördinatieteam Limburg .................................................. R109
16.3.2. Regionale Kampioenschappen Jeugd
regionaal coördinatieteam Noord Nederland................................... R110
regionaal coördinatieteam Drenthe .................................................. R111
regionaal coördinatieteam Oost Nederland ..................................... R112
regionaal coördinatie team Utrecht .................................................. R113
regionaal coördinatieteam Noord Holland ....................................... R114
regionaal coördinatieteam Zuid Holland .......................................... R115
regionaal coördinatieteam Zeeland .................................................. R116
regionaal coördinatieteam Noord Brabant ....................................... R117
regionaal coördinatieteam Limburg .................................................. R111
16.3.3. Regionale Stedenontmoeting jeugd
regionaal coördinatieteam Noord Nederland................................... R119
regionaal coördinatieteam Drenthe .................................................. R120
regionaal coördinatieteam Oost Nederland ..................................... R121
regionaal coördinatie team Utrecht .................................................. R122
regionaal coördinatieteam Noord Holland deeel Noord.................. R123
regionaal coördinatieteam Noord Holland deel Zuid ....................... R124
regionaal coördinatieteam Zuid Holland deel Noord ....................... R125
regionaal coördinatieteam Zuid Holland deel Zuid.......................... R126
regionaal coördinatieteam Zeeland .................................................. R127
regionaal coördinatieteam Noord Brabant ....................................... R128
regionaal coördinatieteam Limburg .................................................. R129
16.3.4. Regionale Stedenontmoeting Senioren
regionaal coördinatieteam Noord Nederland................................... R130
regionaal coördinatieteam Drenthe .................................................. R131
regionaal coördinatieteam Oost Nederland ..................................... R132
regionaal coördinatie team Utrecht .................................................. R133
regionaal coördinatieteam Noord Holland deel Noord .................... R134
regionaal coördinatieteam Noord Holland deel Zuid ....................... R135
regionaal coördinatieteam Zuid Holland deel Noord ....................... R136
regionaal coördinatieteam Zuid Holland deel Zuid.......................... R137
regionaal coördinatieteam Zeeland .................................................. R138
regionaal coördinatieteam Noord Brabant ....................................... R139
regionaal coördinatieteam Limburg .................................................. R140
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16.3.5. Regionale Stedenontmoeting 50 Plus
regionaal coördinatieteam Noord Nederland................................... R141
regionaal coördinatieteam Drenthe .................................................. R142
regionaal coördinatieteam Oost Nederland ..................................... R143
regionaal coördinatie team Utrecht .................................................. R144
regionaal coördinatieteam Noord Holland deel Noord .................... R145
regionaal coördinatieteam Noord Holland deel Zuid ....................... R146
regionaal coördinatieteam Zuid Holland deel Noord ....................... R147
regionaal coördinatieteam Zuid Holland deel Zuid.......................... R148
regionaal coördinatieteam Zeeland .................................................. R149
regionaal coördinatieteam Noord Brabant ....................................... R150
regionaal coördinatieteam Limburg .................................................. R151
16.3.6. Regionale Trio League en Nationale Jeugd Trio League
Als een RCT zelf tijdens het seizoen alle scores beheerd dienen zij, na afloop van de competities, bij het
NBF Bondsbureau per competitie een toernooicode op te vragen.

Paragraaf 16.4

Toernooicodes voor landelijke evenementen

Voor de landelijke evenementen, georganiseerd door het NBF Bestuur via het NBF Bondsbureau. worden
ieder seizoen nieuwe toernooicodes aangemaakt.
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