Bowlen.nl is een gezamenlijk merk van de NBF en de NVB

Informatie over de Nationale Trioleagues
seizoen 2019-2020

Aanmelding van een team voor de Nationale Trio League seizoen 2019-2020 is mogelijk middels het
specifieke inschrijfformulier waarbij, inzake de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG),
jouw toestemming wordt gevraagd om de noodzakelijke gegevens van alle teamleden te mogen gebruiken en
te publiceren. Lees, alvorens het formulier in te sturen, de volgende informatie goed door.

NIEUW: Alle teams in alle klassen spelen
6 reguliere speeldagen en 2 playoff speeldagen.
Speeldata seizoen 2019-2020
1e speeldag

29 september 2019

5e speeldag

1 maart 2020

2e speeldag

20 oktober 2019

6e speeldag

15 maart 2020

3e speeldag

24 november 2019

7e speeldag

5 april 2020

4e speeldag

26 januari 2020

8e speeldag

26 april 2020

Speelwijze & Bonuspunten:
Het NTL-seizoen bestaat voor alle leagues in ALLE klassen uit 8 speeldagen. De eerste zes zijn reguliere
speeldagen waarbij de teams in totaal 7 games spelen (één tegen elke tegenstander uit de poule).Bij winst
ontvangen de teams 2 wedstrijdpunten waarbij er tevens bonuspunten worden toegekend voor de hoogste
teampinfall van de gehele speeldag.
De twee laatste speeldagen zijn zgn. playoff’s. Tijdens een playoff speeldag spelen alle teams twee
wedstrijden tegen de drie andere teams in de promotiepoule (nrs. 1 t/m 4) of degradatiepoule (nrs. 5 t/m 8).
Tijdens de beide playoff’s ontvangen de teams 3 punten per gewonnen game/wedstrijd en ontvangen teams
zowel in de degradatie- als promotiepoule maximaal 4 punten voor de hoogste dagpinfall.
PS: Tijdens elke speeldag betekent een gelijk geëindigde wedstrijd 1 wedstrijdpunt voor beide teams.
Als voor de bonusbepaling de teampinfall gelijk is krijgen beide teams het hoogste aantal punten die voor die
pinfall geldt (bv. 8,7,6,5,5,3,2,1). Het eerstvolgende bonusgetal (4 in dit voorbeeld) vervalt.
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De Nationale Trio League
De NTL zal ook tijdens het seizoen 2019-2020 bestaan uit de onderstaande klassen:
Eredivisie
1e Divisie Poule A

1e Divisie Poule B

Hoofdkl. Poule A

Hoofdkl. Poule B

1e kl. Poule A

1e kl. Poule B

1e kl. Poule C

1e kl. Poule D

1e kl. Poule E

1e kl. Poule F

2e kl. Poule A

2e kl. Poule B

2e kl. Poule C

2e kl. Poule D

2e kl. Poule E

2e kl. Poule F

3e kl. Poule A

3e kl. Poule B

3e kl. Poule C

3e kl. Poule D

3e kl. Poule E

3e kl. Poule F

Alle leagues van de NTL worden gespeeld conform het RoundRobin principe (alle teams spelen een game
tegen elke tegenstander uit de poule) en spelen tevens alle games volgens Amerikaans systeem.
De deelnamekosten
Deelname aan de NTL Eredivisie
Deelname aan alle overige klassen (1e Divisie t/m de laagste klasse)

€ 110,00
€ 106,00

Vooruitbetalen van leaguekosten
Teneinde contant geld zoveel mogelijk te vermijden willen we je in de gelegenheid stellen de deelnamekosten
voor het gehele seizoen in één keer te voldoen. Teams die van deze gelegenheid gebruik willen maken
ontvangen dan een factuur. Je wordt vriendelijk verzocht uw voorkeur op het inschrijfformulier kenbaar te
maken.
Promotie/degradatie na afloop van het seizoen 2019-2020
 Uit de NTL Eredivisie degraderen de nrs. 7 en 8. De kampioenen van beide 1e Divisies promoveren
naar de Eredivisie.
 Uit de beide NTL 1e Divisies degradeert de nr 8 naar de NTL Hoofdklassen. De beide kampioenen van
de NTL Hoofdklassen promoveren naar de NTL 1e Divisie.
 Uit de beide NTL Hoofdklassen degraderen de nrs. 6 t/m 8 naar de NTL 1e klasse. Alle kampioenen
van de NTL 1e klasse promoveren naar de NTL Hoofdklasse.
 Uit de NTL 1e klasse t/m de laagste klasse degradeert het team dat op de laatste plaats is geëindigd.
De kampioenen van elke poule promoveren.
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Poule indelingen
Nieuwe teams worden in principe in de laagste klassen ingedeeld. Alleen als deze teams dit aangeven kunnen
zij, alsmede alle teams die als nr. 2 tijdens het seizoen 2018-2019 zijn geëindigd, eventueel vrijgekomen
plaatsen in een hogere klasse innemen.
Het NBF –bondsbureau zal te allen tijde trachten een zodanige indeling te maken dat voor de deelnemende
teams de reisafstanden zo klein mogelijk zullen zijn. Naarmate er minder teams in een klasse uitkomen
moeten zij, i.v.m. een grotere geografische spreiding van teams, altijd rekening houden met grotere
reisafstanden.
Procedure opgegeven spelers bij seizoenstart
Alle verenigingen die teams hebben aangemeld voor de Nationale Leagues ontvangen, in verband met de
seizoenswisseling, na 1 september per mail een overzicht van de voor hun teams aangemelde spelers waarbij
wordt aangegeven of de spelers wel of niet tijdens de 1e speeldag speelgerechtigd zijn. De vermelde
teamcaptains ontvangen een CC van deze mail.
Doordat spelers die op 1 september 2019 nog geen lid zijn van de vereniging waarvoor het team zal uitkomen
tijdens een Nationale League niet aan het onlinesysteem kunnen worden toegevoegd zal de aanmelding van
deze spelers vervallen!
Zodra de speler door de ledenadministratie van de betreffende vereniging als lid is aangemeld bij de NBF kan
de speler opnieuw voor het gewenste team worden opgegeven. Deze (her)aanmeldingen zijn echter
uitsluitend per mail mogelijk (wedstrijdzaken@bowlen.nl).
Van elke teamcaptain wordt verwacht dat, om verwarring m.b.t. de speelgerechtigheid tijdens de 1e speeldag
te voorkomen, hij/zij minimaal één week voor aanvang van de 1e speeldag controleert of alle opgegeven
spelers daadwerkelijk voor het team mogen uitkomen.
Aanmelden extra spelers na de seizoenstart
Van ieder team zal een gemiddelde worden berekend op basis van het actuele pasgemiddelde van de drie
beste spelers. Samen met de gemiddelden van de overige teams in die poule wordt het NL poulegemiddelde
berekend.
Na de speeldag op 26 januari 2020 mogen uitsluitend nog spelers worden aangemeld waarvan het dan
actuele pasgemiddelde niet hoger is dan 15 pins boven het NL poulegemiddelde dat voor de betreffende poule
is vastgesteld. Tot die speeldag is deze restrictie nog niet van kracht en mag dus elke speler, ongeacht
zijn/haar pasgemiddelde voor een team worden aangemeld.
MijnNBF
Ook tijdens komend seizoen zullen teamcaptains, wanneer het team nog niet uit 6 spelers bestaat, in de
gelegenheid worden gesteld om via MijnNBF extra spelers toe te voegen t/m de woensdag voor de
betreffende speeldag mits zij daarvoor van de vereniging toestemming hebben gekregen. De handelwijze:






Log in op MijnNBF
Klik op “mijn gegevens”
Klik op “mijn leaguegegevens”
Klik op de teamnaam
Klik op “bewerk teamleden

Kan/mag een teamcaptain zelf geen spelers toevoegen dan is een mail naar wedstrijdzaken@bowlen.nl
voldoende. Na verwerking wordt naar de aanvrager een bevestiging verstuurd.
Uitsluitend spelers wiens namen op de wedstrijdformulieren zijn geprint zijn speelgerechtigd voor het team.
Staat een spelersnaam niet op het formulier dan speelt hij/zij voor eigen risico en loopt het team de kans dat
zijn/haar score niet zal worden meegeteld.
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Teams aanmelden tijdens speeldag
Deelnemers aan de Nationale Leagues zijn sinds de introductie van de digitale bowlingpas niet meer verplicht
zich voor aanvang van elke speeldag bij de wedstrijdleider aan te melden. Zij zijn echter wel verplicht, na
verzoek van een wedstrijdleider, hun bowlingpas (plastic, geprint of via de NBF app*) te tonen. Voor het niet
kunnen tonen van de bowlingpas wordt de speler bestraft met een geldboete van € 10,00.
Aangepaste eisen m.b.t. oliepatronen
Afhankelijk van het niveau van de competitie waarin het team zal uitkomen worden er tijdens het seizoen
2019-2020 bepaalde eisen gesteld aan het te gebruiken oliepatroon tijdens jouw thuiswedstrijd.
Eredivisie en 1e Divisies: Er moet een keuze worden gemaakt uit de Kegel Sport- of Challenge
database.
Hoofdklassen

: Er moet een keuze worden gemaakt uit de Kegel Challenge database.

Teamcaptains dienen tot uiterlijk 2 weken voor de betreffende speeldag een oliepatroon van hun keuze
door te geven naar wedstrijdzaken@bowlen.nl .
Niet (tijdig) opgegeven? Er moet worden gespeeld op “Beaten Path”.
1e klasse of lager

: Elk huisleaguepatroon, recreatie- of Challenge oliepatroon is toegestaan!

Teamcaptains dienen tot uiterlijk 2 weken voor de betreffende speeldag alleen de lengte van het door hen
gekozen oliepatroon door te geven naar wedstrijdzaken@bowlen.nl .

Wedstrijdleiders
Heeft de vereniging zelf geen wedstrijdleider dan wordt 50 euro per wedstrijd in rekening gebracht, zodat
een externe wedstrijdleider kan worden aangesteld om deze wedstrijd te begeleiden.
NBF App
Gebruik ook de NBF app voor het bijhouden van al je scores! In de statistieken zie je in welk bowlingcentrum
je goed uit de voeten kunt, met welke bal je het beste speelt en hoeveel strikes en spares je hebt gegooid.
Je vindt in de app je eigen digitale ledenpas, je pasgemiddelde, jouw
persoonlijke seizoenscore en al het bowlingnieuws.
Je kan de NBF app downloaden via de Apple App Store of Google Play Store
en zoek op “Bowling NBF”.
Afsluitend
Zijn er nog onduidelijkheden of vragen? Wij beantwoorden ze graag!
Namens de Nederlandse Bowling Federatie,
Ronald de Groot, NBF Wedstrijdzaken
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Inschrijfformulier Nationale Trio League seizoen 2019-2020
Teamnaam:
Dit team heeft tijdens het seizoen 2018-2019 gespeeld met teamnummer ………. onder de
Teamnaam * : ………………….………………………………………………………………………………………..
(* s.v.p. invullen indien van toepassing!)
Dit team heeft nog niet eerder deelgenomen aan de Nationale Trio League en wenst, indien mogelijk, op basis
van gemiddelde in een hogere klasse te worden ingedeeld. JA / NEE*
Dit team heeft vorig seizoen de 2e plaats behaald in klasse …………………en wenst, indien mogelijk, op basis
van gemiddelde in een hogere klasse te worden ingedeeld. JA / NEE*

Teamcaptain
Emailadres :
Pasnr:

Tel:

GSM:

De bovenstaande telefoonnummers en het mailadres zullen worden gebruikt om het betreffende team
op een snelle en adequate wijze te kunnen informeren indien dit noodzakelijk is.
Volledig teamoverzicht:
Voorl. Naam

M / V Pasnummer

1
2
3
4
5
6
Voor de Nationale Trio Leagues moeten minimaal 3 spelers worden opgegeven. Deze spelers moeten per 1
september 2019 lid zijn van de betreffende vereniging waarvoor het betreffende team uitkomt.

Vul ook de gegevens op de volgende pagina in!
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Aanmelding & bevestiging
Zodra het bondsbureau jouw aanmelding heeft ontvangen wordt dit op de website http://nbf.bowlen.nl vermeld
en ontvangt de vereniging (na het sluiten van de inschrijvingstermijn) conform art. 407 lid 4 van het NBF
Sportreglement, een bevestiging. Vanaf 10 dagen na dagtekening van deze bevestiging wordt de inschrijving
als definitief aangemerkt en zijn de spelers van het team c.q. de vereniging waarvoor dit team uitkomt verplicht
de speelgelden van het volledige seizoen te voldoen (art. 421 lid 1 van het NBF Sportreglement).
LET OP: Wanneer het team tijdens een speeldag niet verschijnt moet er, naast de reguliere deelnamekosten
ook een boete worden betaald die gelijk is aan de deelnamekosten. Je moet die speeldag dus dubbel betalen!

Vereniging: ………………………………………………………………………..
De teamcaptain van dit team krijgt van de bowlingvereniging WEL / GEEN toestemming om
persoonlijk extra spelers toe te voegen aan het team.
Wij willen onze thuiswedstrijd spelen in : ………………………..…………………………………
De wedstrijdleider van onze vereniging die zich beschikbaar stelt voor het leiden van
wedstrijden van Nationale Leagues is:
………………………………………………………………
Wilt u, voorafgaand aan de 1e speeldag, de gehele competitie in één keer betalen en hiervoor een
factuur ontvangen van de NBF?
JA / NEE *
Hierbij verklaart de teamcaptain, mede namens alle teamleden, zich akkoord met het NBF
Privacy beleid conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zoals dit
is gepubliceerd op de website nbf.bowlen.nl en gaat akkoord met het verwerken en
publiceren van gegevens van alle teamleden in de betreffende klassementen.
Hierbij geeft de teamcaptain, mede namens alle teamleden, toestemming voor het maken
en publiceren van foto’s en/of beeldmateriaal tijdens de competitie voor promotionele
doeleinden.
Teamcaptain: ……….…………………………… Handtekening: ………………………………….
Bestuurslid:

……….…………………………… Handtekening: ………………………………….

Voor deelname aan de Nationale Trio League zijn beide handtekeningen vereist !

Uw inschrijvingsformulier ontvangen wij graag via onderstaande contactmogelijkheden:
Postadres:
Email:

NBF Bondsbureau, Postbus 326, 3900 AH Veenendaal
wedstrijdzaken@bowlen.nl

Inschrijving is mogelijk t/m zondag 30 juni 2019!
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