Beste bowler,
als gevolg van het coronavirus zijn bowlingbanen lange tijd gesloten. Ook jij kijkt er
vast naar uit om de baan weer op te gaan en die 10 pins steeds weer om te gooien.
Zodra er weer gebowld kan worden, moeten we nog steeds rekening houden met de
gevolgen van het coronavirus. Zo zijn er nog diverse regels die we moeten naleven
met het oog op de volksgezondheid.
Een gevolg is dat het voorlopig nog niet mogelijk is om wedstrijden te organiseren
zoals we gewend zijn. Daarom hebben wij nagedacht over enkele alternatieve
wedstrijdvormen om binnen de vereniging toch een league te organiseren. Je vindt
ze op de volgende pagina.
Natuurlijk hopen we dat de situatie snel weer als vanouds is, maar hopelijk kunnen
we met elkaar tot die tijd toch mooie wedstrijdvormen spelen.
We weten dat verenigingen zelf ook vaak erg creatief kunnen zijn met alternatieve
competitievormen! Heb jij zelf of jouw vereniging nog een leuke wedstrijdvorm die
hier niet tussen staat, mail ons dan via info@bowlen.nl en wij voegen jullie
wedstrijdvorm toe aan deze lijst.
Samen blijven we genieten van onze sport!
Succes,
Nederlandse Bowling Federatie

Huisleagues opgesplitst
Zolang de maatregelen met betrekking tot het coronavirus nog van kracht zijn, is het niet mogelijk om
met teveel spelers tegelijk op de baan te staan. We moeten nadenken over een alternatief. Zo kan de
oorspronkelijke huisleague toch georganiseerd worden, wanneer de teams worden opgesplitst over
meerdere leagues.
Vijfmansleague:
Deze leaguevorm kan opgedeeld worden in 1 trio- en 1 double league of 2 dubbelleagues en 1 single
league.
Viermansleague:
Deze leaguevorm kan opgedeeld worden 4 single leagues of 2 double leagues.
Trio league:
Deze leaguevorm kan opgedeeld worden in 3 singleleagues of 1 dubbelleague en 1 single league.
Voor alle leagues geldt:
Individuele puntentelling (speler tegen directe tegenstander) blijft of is aan te raden om zoveel
mogelijk wedstrijdelement te behouden.
Het doel is dat alle scores en punten van alle spelers van het team, net zoals voorheen, bij elkaar
worden geteld. Zodra er weer gebowld kan worden als vanouds, kan men gewoon verder gaan met de
originele league.
Het voorstel is een gewijzigde spelvorm toe te passen over een cyclus van enkele weken. De cyclus
maakt men af als er versoepeling van regels komt waarna bij het begin van de volgende cyclus de
versoepelingen worden toegepast.
Bijkomend voordeel van deze opzet: nieuwe leden en/of geïnteresseerde leden zijn gemakkelijk in te
passen en kunnen zo op een laagdrempelige manier ervaring opdoen met bowlen in een huisleague.
Voorbeeld Trioteam opgedeeld in single league systeem
1 speler bowlt
1 speler moedigt hem aan achter de baan
1 speler wacht aan de bar/ in andere ruimte
Iedere speler speelt al zijn/haar games van de speeldag achter elkaar
Na het spelen van het aantal games (bijvoorbeeld 3 games) rouleert men
Na afloop worden de scores bij elkaar opgeteld
Speeltijd 1.40/1.45 met wisselen en ingooien meegeteld.
Alle beschikbare banen van het bowlingcentrum kunnen worden gebruikt mits men geen
contact heeft met de baan ernaast.
Looproutes bepalen bij wisselen van banen. Kan de speler die van de baan komt veilig
toekijken? Nee, dan moet hij/zij een geschikte plek zoeken of toch het bowlingcentrum
verlaten.
Dubbel en trio systeem
Bij double- of trioteams wordt bij voorkeur gespeeld middels het Amerikaans systeem. Men
hoeft dan niet op de eigen baan terug te lopen.
Een roulatie systeem van bijvoorbeeld 4 spelers waarbij er bij de foutlijn en achter de
spelersruimte tegen de klok in wordt gerouleerd.
Rouleren gebeurt steeds na elke frame.
Per bowlinghuis zal bekeken worden of het in een trio verband, dus met 6 spelers in een
spelersruimte, gedaan kan worden. Ook rekening houdend met het banenpaar ernaast m.b.t.
de 1 ½ meter regel.
Eventueel kunnen er schermen of banners tussen de banenparen in geplaats worden.
Klik hier ter inspiratie voor een video van onze collega’s uit Italië

