Geachte betrokkenen,
Reactie op de aangifte van NBF wedstrijdzaken, dd. 24 oktober 2017, betreffende “niet
goedgekeurde bowlingballen”.
De volgende punten zullen worden besproken:
1. De wijze van berichtgeving naar de leden omtrent wijzigingen in het sportreglement.
2. Toepassing sportreglement na uitsluiten van speler tijdens een wedstrijd.
3. Reactie tuchtcommissie aan dhr. 1
4. Reactie tuchtcommissie aan dhr. 2
1. De NBF plaatst veranderingen in het sportreglement op de website. Het sportreglement zelf is
beschikbaar op de site en er wordt een mededeling geplaatst op de startpagina dat er wijzigingen
zijn, met korte inhoud. De tuchtcommissie is van mening dat spelers van de NMTL zelf
verantwoordelijk zijn zich op de hoogte te houden van het geldende sportreglement. Op het moment
van de overtreding was de wijziging omtrent de bowlingballen beschikbaar voor alle bowlers.
2. Het sportreglement artikel 239 lid 5 beschrijft dat wanneer een speler zich niet houdt aan het
reglement hij kan worden bestraft met het uit de wedstrijd nemen van deze speler. De speler mag
hierna niet worden vervangen door een andere speler om de game uit te gooien. De wedstrijdleider
heeft na contact te hebben gehad met wedstrijdzaken van de NBF de game wel uit laten spelen door
een andere speler. De tuchtcommissie is van mening dat hier niet correct gehandeld is en vraagt
aandacht van de wedstrijdleiders om een eenduidige uitvoering van het sportreglement.
3. Dhr. 1 is tijdens de NMTL wedstrijd zelf verteld dat hij met een bal speelde met teveel gaten
erin en is daarna uit de wedstrijd gehaald. De tuchtcommissie is van mening dat hier correct
gehandeld is en er geen verdere sancties nodig zijn buiten deze notitie. Dhr. 1 zal voor de toekomst,
ervoor moeten zorgen dat zijn materiaal op orde is (of beslissen te spelen met 3 vingers). Aan de
wedstrijdleiding het verzoek het materiaal en speelwijze van dhr. 1 extra te controleren bij zijn
eerstvolgende NMTL deelname, en ook extra alert te zijn op het materiaal en speelwijze van de
andere spelers.
4. Dhr. 2 is tijdens de NMTL wedstrijd zelf verteld dat hij met een bal speelde met teveel gaten erin
en is daarna uit de wedstrijd gehaald. De tuchtcommissie is van mening dat hier correct gehandeld is
en er geen verdere sancties nodig zijn buiten deze notitie. Dhr. 2 zal voor de toekomst, ervoor
moeten zorgen dat zijn materiaal op orde is (of beslissen te spelen met 3 vingers). Aan de
wedstrijdleiding het verzoek het materiaal en speelwijze van dhr. 2 extra te controleren bij zijn
eerstvolgende NMTL deelname, en ook extra alert te zijn op het materiaal en speelwijze van de
andere spelers.
Dhr. 2 heeft op het wedstrijdverslag en bij zijn protest bewust een foutieve naam opgegeven. De
wedstrijdleider en diverse getuigen bevestigen dit.
De tuchtcommissie vindt dit een kwalijke zaak. Deze overtreding valt onder artikel 239 lid 4,
aangezien het opgeven van een verkeerde naam om een straf te ontlopen geschaard kan worden als
'wangedrag'.
Naar aanleiding van bovenstaande heeft de tuchtcommissie besloten dat dhr. 2 geschorst zal worden
voor de aankomende 2 NMTL speeldagen.
Voorzitter,
M. van de Louw

