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Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen.
Artikel 100. Inhoud en reikwijdte.
1. Dit sportreglement bevat de sportregels en wedstrijdregels, alsmede andere op de bowlingsport
betrekking hebbende bepalingen, welke van toepassing zijn op de beoefening van de bowlingsport door
de leden van de Nederlandse Bowling Federatie en voor zover deze beoefening verder nog onder haar
toezicht en/of goedkeuring valt.
2. De verenigingen kunnen voor hun interne wedstrijden afwijkende en/of aanvullende reglementen
hanteren, zoals voor huisleagues de z.g. huisleague reglementen. Onder een interne wedstrijd wordt
verstaan een wedstrijd waaraan uitsluitend en alleen door leden van één en dezelfde bowlingvereniging
kan worden deelgenomen. Onder een interne wedstrijd wordt voor recreatiesportleden verstaan een
wedstrijd waaraan uitsluitend en alleen door leden van één bowlingcentrum kan worden deelgenomen.
Voor nadere bepalingen voor een intern toernooi, zie artikel 503.
3. De artikelen in dit Sportreglement die in interne wedstrijden mogen afwijken, zijn aangegeven met (*)
achter het artikelnummer.
4. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet en in die gevallen waarin op enig moment de strikte
toepassing van dit reglement naar de mening van het bondsbestuur, schadelijk is voor de NBF en/of haar
leden, beslist het bondsbestuur. Het bondsbestuur doet dit in voorkomende gevallen met grote
terughoudendheid en in de geest van dit reglement.
Artikel 101. Begripsbepalingen.
1. De Nederlandse Bowling Federatie wordt verder in dit reglement aangeduid met NBF cq. bondsbureau.
2. Als leden van de NBF worden in dit reglement aangemerkt de verenigingen, stichtingen en individuele
leden van de ledenrechtspersonen, zoals bedoeld in artikel 3 van de statuten van de NBF en die
ressorteren onder de provinciale afdelingen zoals bedoeld in artikel 13 van de statuten van de NBF, en
artikel 1 van het afdelingsreglement.
3. Het begrip wedstrijd geldt in dit reglement als algemene aanduiding voor bowlingwedstrijden, leagues,
bowlingcompetities, bowlingtoernooien, bowlingkampioenschappen en overige bowlingevenementen,
waarbij sprake is van het op enigerlei wijze beoefenen van de bowlingsport.
4. Een wedstrijd is gesanctioneerd indien deze wedstrijd op de voorgeschreven wijze is aangemeld en door
de NBF is erkend.
5. Alle wedstrijden die buiten de eigen vereniging gespeeld worden, worden externe wedstrijden genoemd.
6. Daar waar in dit sportreglement gesproken wordt van het bondsbestuur, moet gelezen worden het
afdelingsbestuur indien de betreffende activiteit tot de competentie van het afdelingsbestuur behoort.
7. Het speelseizoen valt samen met het contributiejaar en loopt van 1 september tot en met 31 augustus
daaropvolgend.
8. Waar in dit reglement gesproken wordt van een speler, wordt daarmee tevens een speelster bedoeld.
9. Waar in dit reglement gesproken wordt van een wedstrijdleider wordt hiermee een door de NBF opgeleide
wedstrijdleider bedoeld. In die wedstrijden waarin geen wedstrijdleider aanwezig is moet hier
wedstrijdleiding gelezen worden. Onder wedstrijdleiding wordt verstaan die NBF leden die individueel of
gezamenlijk leiding geven aan een wedstrijd.
10. a) Een geldige bowlingpas is een op naam gestelde bowlingpas met het officiële gemiddelde.
b) Legitimatie kan door de wedstrijdleiding verlangd worden. De jeugdspelers die geen legitimatieplicht
kennen, dienen met de bijgeleverde plakstrip een goed gelijkende pasfoto op de bowlingpas te
bevestigen.
c) Het bondsbestuur bepaalt vanaf welke datum de nieuwe bowlingpassen geldig zijn en de oude hun
geldigheid verliezen.
Artikel 102. Event.
1. Een event is de aanduiding van een bepaald sportnummer, wedstrijdtype of wedstrijdonderdeel. Een
single event is de benaming van een wedstrijd voor individuele spelers. Een double event is een wedstrijd
voor teams van twee spelers, een trio event is een wedstrijd voor drie spelers. Evenzo heet een wedstrijd
voor teams van vier spelers een four-men teamevent, terwijl een wedstrijd voor teams van vijf spelers een
five-men teamevent genoemd wordt.
2. Bij elk van de hiervoor genoemde teamevents is voorts nog de toevoeging "mixed" mogelijk, hetgeen wil
zeggen dat in het betreffende team zowel mannelijke als vrouwelijke spelers mogen worden opgenomen,
tenzij anders bepaalt in artikel 402. Een event kan verder worden gespecificeerd door toevoegingen als
scratch en handicap.
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Artikel 103. Serie.
Met een serie worden twee of meer games bedoeld, die direct opeenvolgend en zonder pauzeren door een
speler of team worden gespeeld, en die tot een en hetzelfde event behoren. Bij onbetwistbare overmacht
en/of in geval van het bepaalde in artikel 223 kan van dit zonder pauze spelen worden afgeweken, echter
voor zo kort mogelijke tijd.
Artikel 104. Toernooien.
1. Een toernooi is een bowlingwedstrijd, die gekenmerkt wordt door het spelen van een voorronde, waarna
een bepaald aantal spelers zich kan kwalificeren voor een of meerdere finaleronden, of door het spelen
van één ronde, wanneer direct een eindklassement wordt opgesteld.
2. In artikel 514 is vastgelegd wie gerechtigd zijn een toernooi te organiseren.
3. Toernooien, behoudens de toernooien genoemd in artikel 510, lid 6, moeten na aanmelding op de
Wedstrijdkalenderontmoeting, zie Hoofdstuk VI, een NBF-erkenning aanvragen volgens Hoofdstuk V.
4. Alleen scores behaald in NBF-erkende toernooien komen in aanmerking voor erkenning als
sportresultaat, zie Hoofdstuk III.
Artikel 105. Leagues.
1. Een league is een competitie waarbij spelers of teams op meerdere speeldagen een wedstrijd tegen
andere spelers of teams spelen. Tegen elke tegenstander worden een vooraf bepaald aantal wedstrijden
gespeeld op vooraf bepaalde speeldagen in zoveel mogelijk verschillende bowlingcentra, indien het geen
huisleague betreft.
2. De door de NBF georganiseerde landelijke competities worden nationale leagues genoemd, zie verder
Hoofdstuk IV.
3. De door de NBF aan de provinciale afdelingen gedelegeerde regionale competities worden
districtsleagues genoemd.
4. De door de bij de NBF aangesloten verenigingen georganiseerde plaatselijke competities worden
huisleagues genoemd. Deze worden in één bowlinghuis gespeeld.
5. Alle door de verenigingen georganiseerde huisleagues kunnen een NBF-erkenning aanvragen, een
zogenaamde H-erkenning.
6. Alleen de scores behaald in huisleagues met NBF-erkenning en de leagues genoemd in lid 2 en lid 3,
komen in aanmerking voor erkenning als sportresultaat.
Artikel 106. Kampioenschappen.
1. De NBF kent de volgende, in Hoofdstuk VII genoemde, kampioenschappen:
a) Verenigingskampioenschappen, single-, double- en/of all- events;
b) Provinciale kampioenschappen, single-, double- en/of all- events;
b) Nederlandse klassekampioenschappen;
d) Nederlandse kampioenschappen, single-, double- en/of all-events;
e) Stedenkampioenschappen, ook wel stedenontmoetingen genoemd.
2. Behoudens de in lid 1c genoemde kampioenschappen kunnen al deze kampioenschappen georganiseerd
worden voor zowel senioren als voor de jeugd.
3. De winnaar van een kampioenschap zoals genoemd in lid 1 mag zich respectievelijk verenigings-,
provinciaal, Nederlands- of stedenkampioen in het gewonnen event noemen.
Artikel 107. Soorten lidmaatschappen en speelgerechtigheid.
1. De NBF kent voor al haar leden de lidmaatschappen goud, zilver en brons.
2. Het soort lidmaatschap is bepalend voor de wedstrijden waaraan een NBF-lid kan deelnemen.
3. Bronzen NBF-leden hebben het recht deel te nemen aan:
a. alle huisleagues en interne toernooien van de vereniging(en) en/of stichting(en) waarvan zij lid zijn;
b. alle externe toernooien die door de vereniging(en) en/of stichtingen waarvan zij lid zijn worden
georganiseerd;
c. de verenigingskampioenschappen, de stedenkampioenschappen ook wel stedenontmoetingen
genoemd en de dag der kampioenen, mits zij hiervoor in aanmerking komen en alle RS-evenementen.
d. Alle jeugdwedstrijden zijn bronzen evenementen.
4. Zilveren en gouden NBF-leden hebben het recht deel te nemen aan alle bowlingwedstrijden.
5. Voor opname in de nationale selecties is een gouden lidmaatschap vereist.
Artikel 108. RS-evenementen.
1. De bronzen leden kunnen zelfstandig of gezamenlijk met de recreatiesportvereniging en/of –stichting
waartoe zij behoren, wedstrijden organiseren met als doelgroep de recreatiesportleden.
2. Alle NBF-leden zijn gerechtigd deel te nemen aan deze evenementen, mits zij tot die doelgroep behoren.
Een dergelijk evenement wordt kortweg aangeduid als RS-evenement.
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Hoofdstuk II. Algemene regels.
Paragraaf 1. Algemene spelregels.
Artikel 200. Een frame en een game.
1. Een game bestaat uit 10 frames. De eerste 9 frames bestaan elk uit maximaal 2 worpen. Wanneer in een
van deze frames met een eerste worp een strike wordt gegooid, dan vervalt de tweede worp van dat
frame. De 10e frame bestaat eveneens uit twee worpen, behoudens in geval van een strike of spare.
2. De eerste worp in elk frame wordt gericht op een volledige en correcte opstelling van 10 pins, terwijl de
tweede worp in elk frame gericht wordt op de pins, die na de eerste worp van dat frame zijn blijven staan
en/of volgens dit reglement behoren te blijven staan.
3. Wanneer in het 10e frame een strike wordt gegooid, dan dienen op dezelfde baan onmiddellijk nog twee
extra worpen te worden gedaan. De eerste van deze twee worpen wordt gericht op de volledige en
correcte opstelling van 10 pins. De tweede extra worp wordt gericht op de pins, die na de eerste extra
worp zijn blijven staan en/of volgens dit reglement behoren te blijven staan. Wordt met de eerste extra
worp een strike gegooid, dan wordt ook de tweede worp gericht op de volledige en correcte opstelling van
10 pins.
4. Wanneer in het 10e frame een spare wordt gegooid, dan dient op dezelfde baan onmiddellijk nog een
extra worp te worden gedaan. Deze extra worp wordt gericht op de volledige en correcte opstelling van 10
pins.
5. De eventuele extra worp(en) in het 10e frame dient (dienen) onmiddellijk te worden benut, en wel voordat
een andere speler of een medespeler aan de volgende beurt begint. Wordt hieraan niet voldaan dan komt
(komen) de extra worp(en) te vervallen.
Artikel 201. Strike.
1. Er is sprake van een strike, wanneer een speler de volledige en correcte opstelling van 10 pins met een
eerste en tevens geldige worp heeft omgegooid.
2. De met een strike behaalde score is gelijk aan 10 plus het aantal pins, dat door de speler met zijn
daaropvolgende twee worpen wordt omgegooid.
3. Een strike wordt genoteerd door het symbool (X) of () te plaatsen in het linker scorevakje van het
betreffende framevak.
4. De totaalstand in elke frame, waarin een strike is gegooid moet worden opengelaten, totdat de speler zijn
daaropvolgende twee worpen heeft gedaan.
5. Dubbele strike.
Wanneer een speler twee strikes na elkaar heeft gegooid, dan spreken we van een dubbele strike. In
geval van een dubbele strike bedraagt de score voor de eerste strike 20 plus het aantal pins, dat met de
eerste worp van het derde, daaropvolgende frame wordt omgegooid.
6. Drievoudige strike.
Wanneer een speler drie strikes in successie heeft gegooid, dan spreken we van een drievoudige strike.
De score voor de eerste van deze drie strikes is dan gelijk aan 30. In een game, van 10 frames, moet een
speler dus 12 strikes gooien om een game van 300 te realiseren.
1

2

X
30

3

X
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9

10

Totaal

X

Artikel 202. Spare.
1. Er is sprake van een spare, wanneer een speler met zijn tweede en tevens geldige worp in een frame alle
pins omgooit, die na zijn eerste worp zijn blijven staan.
2. De met een spare behaalde score is gelijk aan 10 plus het aantal pins dat door de speler met zijn eerste
daaropvolgende worp wordt omgegooid.
3. Een spare wordt genoteerd door het symbool (/) of () te plaatsen in het rechter scorevakje van het
betreffende framevak.
4. Het aantal pins, dat met de eerste worp in een frame omgegooid wordt, en wel voordat de speler een
spare gooit, wordt genoteerd in het linker scorevakje van het betreffende framevak.
5. De totaalstand in elke frame, waarin een spare is gegooid, moet worden opengelaten, totdat de speler zijn
daaropvolgende worp heeft gedaan.
1

X
30
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Artikel 203. Misser.
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b) wanneer pins, waarop een speler zijn worp richt, op de een of andere wijze worden bewogen of
omgestoten, terwijl de speler met zijn worp bezig is en voordat de bal de pins bereikt;
c) wanneer een speler op de verkeerde baan of niet op zijn beurt gooit met behoud van het bepaalde in
artikel 221, respectievelijk 222;
d) wanneer een pinopzetter pins verwijdert of aanraakt, terwijl deze pins nog rollen of voordat de bal de
pins bereikt;
e) wanneer tijdens een worp blijkt dat een of meerdere pins op de baan of in de goot lagen ofwel tegen
een van de kickbacks aanleunden (deadwood).
2. In de navolgende gevallen kan de speler zelf beslissen of zijn worp ongeldig moet worden verklaard. Hij
moet deze beslissing echter wel onmiddellijk na de betreffende worp nemen:
a) wanneer het lichaam van de speler door een andere speler, door een toeschouwer of door een
bewegend voorwerp wordt aangeraakt, terwijl hij met zijn worp bezig is en voordat de bal de pins
bereikt;
b) wanneer de bal van de speler met enig vreemd obstakel in aanraking komt.
3. Een worp kan alleen dan ongeldig worden verklaard indien de grond of de gronden daarvoor, zoals in lid 1
en 2 genoemd met zekerheid is of zijn waargenomen door tenminste een ander niet belanghebbende
aanwezig persoon dan de betrokken speler zelf. De beslissing van de wedstrijdleider is in deze
doorslaggevend.
4. Wanneer een worp overeenkomstig het bovenstaande ongeldig is verklaard, dient allereerst de oorzaak
daarvan te worden verholpen. Vervolgens dienen de pins, waarop de ongeldig verklaarde worp was
gericht en/of had moeten zijn gericht, opnieuw te worden opgezet, waarna de speler verplicht is om zijn
worp opnieuw te doen.
Artikel 208. De opstelling van de pins.
1. De correcte en volledige opstelling van 10 pins is aangegeven in Hoofdstuk VIII, artikel 812 van dit
reglement.
2. Het is de verantwoordelijkheid van iedere speler om voor het gooien van zijn bal vast te stellen of de
opstelling van de pins correct en volledig is. Hij zal er op staan, dat niet correct opgestelde pins correct
worden opgezet, voordat hij zijn worp doet anders geeft hij stilzwijgend toe dat de opstelling van de pins
naar genoegen is.
3. In twijfelgevallen beslist de wedstrijdleider of de pins correct staan.
4. Wanneer een pin, die na de eerste worp in een frame is blijven staan, zich niet meer op de
oorspronkelijke plaats in de pinopstelling bevindt, kan in de plaatsing van die pin ten behoeve van de
tweede worp van dat frame geen wijziging worden aangebracht, tenzij de pinopzetter die pin ten onrechte
heeft verplaatst of niet heeft teruggezet op de plaats, waar deze na de eerste worp is blijven staan.
Artikel 209. Het vervangen van beschadigde pins.
1. Wanneer tijdens een game een pin zwaar beschadigd raakt, moet deze onmiddellijk worden vervangen
door een andere pin, die zo dicht mogelijk het gewicht en conditie benadert van de overige pins in de set
die in gebruik is. De beslissing hierover ligt bij de wedstrijdleiding.
2. Een zwaar beschadigde pin brengt geen verandering in de tot dan toe behaalde score van een speler. Het
aantal omgegooide pins wordt geteld, waarna de zwaar beschadigde pin wordt vervangen.
Artikel 210. Geldige pinfall.
1. Geldige pinfall bestaat alleen uit die pins, die werkelijk zijn omgegooid of die tengevolge van een geldige
worp geheel van het baanoppervlak zijn verwijderd.
2. In de hierna te noemen gevallen is overeenkomstig lid 1 sprake van geldige pinfall:
a) wanneer een of meer pins door een of meer andere pins worden omgegooid, welke laatste
terugkaatsen vanaf een der kickbacks (tussenschotten) of vanaf de rearcushion (achter bufferwand) of
vanaf het neergelaten veeghek, zolang dit nog niet in een vegende beweging is;
b) wanneer een of meer pins met een geldige worp zijn omgegooid en op de baan of in de goot blijven
liggen ofwel tegen een van de kickbacks aan blijft leunen. De hier bedoelde pins noemen we dood
hout (dead wood). Deze pins moeten worden verwijderd, voordat de volgende worp wordt gedaan;
c) indien tijdens een worp onmiddellijk na het gooien van de bal wordt ontdekt, dat een of meer pins niet
op de juiste plaats staan doch niet ontbreken, dan is de betreffende worp niettemin geldig en wordt de
daarmee behaalde pinfall geteld zulks overeenkomstig artikel 208.
Artikel 211. Ongeldige pinfall.
1. In de navolgende omstandigheden is de betreffende worp weliswaar geldig maar is er sprake van
omgegooide pins die niet mogen worden geteld:
a) wanneer een of meer pins worden omgegooid of van hun plaats worden gezet door een bal, die voor
het bereiken van die pin of pins de baan heeft verlaten;
b) wanneer een of meer pins worden omgegooid door een bal die terugkaatst van de rearcushion;
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c) wanneer een of meer pins worden omgegooid door een of meer andere pins die in aanraking zijn
gekomen met het lichaam van een pinopzetter en zijn teruggekaatst;
d) wanneer een nog overeind staande pin omvalt doordat deze wordt aangeraakt door de mechanische
pinopzetter, of doordat deze worden aangeraakt door het veeghek en/of door weggeveegde
omgevallen pins, dan mag de aldus omgevallen pin niet worden geteld en moet deze zonodig voor de
tweede worp van het betreffende frame weer worden opgezet, en wel op de oorspronkelijke plaats in
de pinopstelling (voor de eerste worp van dat frame).
e) Een pin, die van de baan af is gegooid en door terugkaatsing weer op de baan is komen te staan, moet
als een niet omgegooide pin worden beschouwd;
f) wanneer bij een worp de foutlijn wordt overschreden, mogen de met die worp omgegooide pins niet
worden geteld.
2. Indien de in lid a, b en f beschreven ongeldige pinfall zich voordoet bij de eerste worp, moet voor de
tweede worp de volledige pinopstelling aanwezig zijn.
Artikel 212. Overschrijding van de foutlijn.
1. Er is sprake van een foutlijnoverschrijding, indien een speler zolang de bal in het spel is met enig deel van
zijn lichaam en/of met wat zich daarop bevindt de foutlijn aanraakt en/of enig ander onderdeel van de
banen, de bowlingaccommodatie of het gebouw aanraakt, dat op de foutlijn ligt of voorbij de foutlijn aan
de kant van de pins. Voor een definitie van de foutlijn wordt verwezen naar artikel 803.
2. Een bal is in het spel zodra de bal geworpen is en totdat dezelfde of een volgende speler op de approach
stapt voor zijn volgende worp. Wanneer, zolang de bal in het spel is, de foutlijn wordt overschreden, wordt
de worp als geldig aangemerkt maar is de daarmee behaalde pinfall ongeldig en dus gelijk aan nul.
3. In geval van foutlijnoverschrijding dient als volgt te worden gehandeld:
a) wanneer bij de eerste worp van een frame de foutlijn wordt overschreden dienen alle daarmee
omgegooide pins weer te worden opgezet, en mogen alleen de met de tweede geldige worp van dat
frame omgegooide pins worden geteld;
b) wanneer met de in sub a bedoelde tweede worp alle 10 pins worden omgegooid, moet zulks als een
spare worden genoteerd;
c) wanneer met de in sub a bedoelde tweede worp minder dan 10 pins worden omgegooid, wordt het
aantal omgegooide pins genoteerd in het rechter scorevakje van het betreffende framevak;
d) wanneer bij de tweede worp van een frame de foutlijn wordt overschreden wordt alleen de met de
eerste worp van dat frame behaalde pinfall genoteerd en geteld, vooropgesteld dat bij deze worp geen
foutlijnoverschrijding plaats had;
e) wanneer bij de eerste worp van het 10e frame de foutlijn wordt overschreden en met de in sub a
bedoelde tweede worp alle 10 pins worden omgegooid, doet de betreffende speler een extra worp en
behaalt hij de score voor een spare plus het aantal pins dat hij met zijn extra worp heeft omgegooid;
f) wanneer de foutlijn wordt overschreden bij de eventuele derde worp van het 10e frame, dan tellen
alleen de pins, die met de eerste twee worpen van dat frame zijn omgegooid.
4. Een foutlijnoverschrijding wordt genoteerd door het symbool (F) te plaatsen in het betreffende scorevakje
van het betreffende framevak.
1
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5. Wanneer een speler de foutlijn opzettelijk overschrijdt, tijdens of na de worp dan ontvangt die speler een
rode kaart en voor de desbetreffende frame een score van nul punten en mag hij in dat frame geen
enkele worp meer doen. Ook bij herhalingen ontvangt de speler telkens een rode kaart en wordt voor het
betreffende frame een nul score genoteerd.
6. Wanneer een speler de foutlijn overschrijdt zonder een worp te verrichten, zijn daar geen gevolgen aan
verbonden en mag hij zijn beurt opnieuw beginnen. Bij herhalingen dient door de wedstrijdleider de gele
kaart te worden getoond. Indien volgende overtredingen als wangedrag aangemerkt kunnen worden,
wordt conform artikel 239 lid 6 gehandeld.
Artikel 213. Het vaststellen van een foutlijnoverschrijding.
1. Voor het vaststellen van foutlijnoverschrijdingen wordt bij elke wedstrijd gebruik gemaakt van door de NBF
goedgekeurde automatische detectors.
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2. Wanneer de in het vorige lid bedoelde apparatuur niet aanwezig en/of niet in werking is of wegens
ondeugdelijkheid door de wedstrijdleider buiten werking moet worden gesteld, dienen een of meer
foutlijnrechters te worden aangewezen, die een zodanige plaats moeten innemen dat hun zicht op de
foutlijn niet wordt belemmerd.
3. Voor het geval geen foutlijnrechters zijn aangewezen:
a) dienen in een league de teamcaptains van de tegen of naast elkaar bowlende teams de taak van
foutlijnrechter op zich te nemen, of moeten deze teamcaptains gezamenlijk iemand aanwijzen, die als
foutlijnrechter zal fungeren;
b) dient in overige wedstrijden de wedstrijdleiding de scorekeeper te belasten met de taak van
foutlijnrechter, en wel voor de baan of banen, waarvan hij de score bijhoudt.
4. Waar dit voor het vaststellen van de foutlijnoverschrijding noodzakelijk wordt geacht, kan de
wedstrijdleiding de betreffende bowlingondernemer vragen om de foutlijn duidelijk aan te geven op de
muren, kolommen of op enig andere structuur in het bowlingcentrum.
5. Het vaststellen van de foutlijnoverschrijding moet duidelijk waarneembaar geschieden, tijdens de periode
dat de bal overeenkomstig Artikel 212, lid 2 in het spel is.
6. Wanneer een speler de foutlijn overschrijdt, en dit is duidelijk waargenomen door beide teamcaptains of
door een of meer leden van de teams, of individuele spelers die in een wedstrijd op het zelfde banenpaar
tegen elkaar spelen, als waarop de foutlijnoverschrijding wordt begaan, of dit is duidelijk waargenomen
door de scorekeeper of door een wedstrijdofficial, terwijl de automatische detector of de in lid 2 bedoelde
foutlijnrechter zulks niet heeft aangegeven, dan moet desalniettemin foutlijnoverschrijding worden
vastgesteld en genoteerd.
7. Wanneer een automatische detector of een in lid 2 bedoelde foutlijnrechter foutlijnoverschrijding heeft
aangegeven dan is daartegen geen protest mogelijk, tenzij het aantoonbaar is dat de automatische
detector niet correct werkt of wanneer het duidelijk is dat de speler in kwestie de foutlijn niet heeft
overschreden.
8. Wanneer er in wedstrijden niet overeenkomstig lid 1 of lid 2 van dit artikel op foutlijnoverschrijding is gelet,
kunnen de daarin behaalde scores niet in aanmerking komen voor erkenning door de NBF als bijzonder
sportresultaat.

Paragraaf 2. Score bepalingen.
Artikel 214. Scratch.
Wanneer de aan een game toegekende score gelijk is aan de totale in die game behaalde geldige pinfall,
welke geheel is berekend volgens de in artikel 201 t/m 205 aangegeven regels, en wanneer geen extra, niet
in die game gegooide pinfall noch anderszins extra punten zijn toegevoegd, wordt dit gameresultaat als
scratch betiteld.
Artikel 215. Handicap.
1. Onder handicap worden de extra punten verstaan, die op grond van een vastgesteld gemiddelde van de
speler in kwestie worden berekend, en die worden toegevoegd aan de door die speler in een game
behaalde scratch-score, teneinde aldus het gameresultaat te bepalen. De berekening van het aantal hier
bedoelde punten geschiedt aan de hand van een daarvoor opgestelde handicapformule.
Het karakter van deze formule is als volgt:
De per game aan een speler toe te kennen handicap is gelijk aan een bepaald percentage van het
verschil tussen een bepaald richtgetal en het vastgestelde gemiddelde van die speler. Als
handicappercentage wordt in de regel 70 %, 80 % of 90 % aangehouden. Als richtgetal in de
handicapformule dient het hoogste gemiddelde (scratch) te worden aangehouden, dat in de betreffende
wedstrijd t.a.v. enige deelnemer is vastgesteld. Dit richtgetal wordt in de regel naar boven afgerond tot
een veelvoud van tien is verkregen. Als handicaprichtgetallen zijn gebruikelijk: 170, 180, 190, 200 of 210.
De berekende handicap dient op een heel getal uit te komen; eventuele cijfers achter de komma komen
te vervallen en worden dus niet naar boven afgerond.
• Voorbeeld:
De gekozen handicapformule luidt: 70 % van 200 scratch. Aan speler A, wiens gemiddelde 110
bedraagt, wordt per game een handicap toegekend, die gelijk is aan: 70 % van (200-110) = 70 % van
90 = 63. Speler B heeft een gemiddelde van 189,3. Hij krijgt per game een handicap van 70 % van
(200-189) = 70 % van 11 = 7,7 = 7. Voor de berekening van de handicap wordt altijd uitgegaan van
een heel getal. Alle eventuele cijfers achter de komma vervallen.
2. Aan een individuele wedstrijd mogen geen spelers deelnemen met een hoger startgemiddelde dan het
richtgetal uit de gekozen handicapformule.
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3. Aan een teamwedstrijd mogen spelers deelnemen met een hoger startgemiddelde dan het richtgetal uit
de gekozen handicapformule. Het teamgemiddelde mag echter niet hoger zijn dan het richtgetal uit de
gekozen handicapformule.
4. Indien een teamwedstrijd afgesloten wordt met een individuele finale, mag hieraan alleen worden
deelgenomen door spelers met een gemiddelde dat lager is dan het richtgetal uit de gekozen
handicapformule.
5. Het is toegestaan een grens te stellen aan de hoogte van de per game toe te kennen handicap, ook al zou
de gekozen handicapformule tot een hogere handicap leiden.
6. In geval van wedstrijden, waaraan door teams wordt deelgenomen kan de aan een team toe te kennen
handicap worden berekend door:
a) de handicap van de individuele spelers in een team bij elkaar op te tellen;
b) de gekozen handicapformule toe te passen op het vastgestelde teamgemiddelde. Het teamgemiddelde
wordt berekend door de som van de gemiddelden van de individuele teamleden te delen door het
aantal teamleden. Stel het gemiddelde is 160. De handicap voor het team wordt dan bijvoorbeeld 80 %
van (200-160) = 32 per game per speler. Voor het team wordt de handicap vastgesteld door de
handicap per speler te vermenigvuldigen met het aantal spelers.
Artikel 216. Wedstrijdpunten.
1. Wanneer een speler of een team een of meer games speelt tegen een directe tegenstander, dan dient dit
op een banenpaar te geschieden en kan het resultaat van elke game:
a) in zijn geheel worden uitgedrukt in een bepaald aantal wedstrijdpunten, dat verschillend is naarmate
die game op basis van de scratchscore of de scratch + handicap score werd gewonnen, gelijkgespeeld
of verloren;
het meest gebruikelijk is om daarbij de wedstrijdpunten als volgt toe te kennen:
gewonnen game:
2 punten
gewonnen game:
1 punt
gelijkgespeelde game:
1 punt
of
gelijkgespeelde game: ½ punt
verloren game:
0 punten
verloren game:
0 punten
b) worden behaald op de som van de scratch score of de scratch + handicapscore van die game en de
toe te kennen bonuspins;
het meest gebruikelijk is daarbij om de bonuspins als volgt toe te kennen:
gewonnen game:
10 pins
gewonnen game:
20 pins
gelijkgespeelde game:
5 pins
of
gelijkgespeelde game: 10 pins
verloren game:
0 pins
verloren game:
0 pins;
Verder kunnen dan nog bonuspins toegekend worden voor:
een game van 200 tot 250:
5 pins,
een game van 250 of hoger: 10 pins.

Artikel 217. Eindrangschikking.
1. Het vaststellen van de eindrangschikking, van de prijswinnaars en van de algemeen winnaar of kampioen
van ieder event en/of van de gehele wedstrijd dient te geschieden aan de hand van de gameresultaten,
als bedoeld in artikel 214, 215 en 216 met behoud van de navolgende bepalingen.
2. Bij het vaststellen van de eindrangschikking, van de prijswinnaars en van de algemeen winnaar of
kampioen van ieder event en/of van de gehele wedstrijd bestaan de navolgende mogelijkheden:
a) er is geen finale-event; in dat geval geschiedt de hier bedoelde vaststelling van de totale score, die per
speler is behaald over alle games van het betreffende event en/of over alle games van alle daartoe
aangewezen events van de gehele wedstrijd;
b) er is wel een finale-event of er zijn meerdere finale-events; in dat geval kan de hier bedoelde
vaststelling geschieden aan de hand van de totale score, die per speler is behaald over alle games van
alleen dat of die finale-events, of over alle games van
dik an altgele-e[(t)0.721099(a2(e)1.4984a)1.442
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a) aan de gelijk geëindigde spelers of teams wordt dezelfde positie toegewezen (zij worden bijvoorbeeld
gezamenlijk eerste, tweede, etc.), terwijl de opvolgende positie komt te vervallen, de bij deze posities
behorende prijzen mogen gelijkelijk over de gelijkgeëindigde spelers of teams worden verdeeld;
b) de gelijkgeëindigde spelers of teams spelen een extra game waarna de hoogste score recht geeft op
de hogere positie; indien dan ook nog geen beslissing is gevallen, treedt de bepaling sub c in werking;
c) de gelijkgeëindigde spelers of teams spelen een 9e en 10e frame, waarna de hoogste score over deze
twee frames recht geeft op de hogere positie; een en ander net zo lang, tot een beslissing is gevallen.
4. Indien de in het eerste lid genoemde beslissingsregel geen uitkomst biedt, dient de in het derde lid, sub c,
genoemde procedure te worden gevolgd, tenzij in het reglement van de betreffende wedstrijd gekozen is
voor de procedure in het derde lid, sub a of sub b.
5. Indien in een wedstrijd twee of meer spelers of teams gelijk eindigen na een voorronde en zich plaatsen
voor de volgende ronde kan de volgorde bepaald worden volgens de procedure in het derde lid sub c of
door het kleinste verschil te bepalen tussen de hoogste en de laagste game van de games welke voor
plaatsing in die voorronde van de betreffende spelers of teams bepalend zijn, als dit verschil ook gelijk is,
beslist de wedstrijdleiding door loting.
6. Een voorronde is die fase van de wedstrijd die voor de geplaatste deelnemers aan deze fase toegankelijk
is. Toelichting: dit houdt dus in dat onder het begrip voorronde ook de kwart finales en halve finales van
een wedstrijd worden verstaan.

Paragraaf 3. Speelwijze en baanindeling.
Artikel 219. Speelwijze.
1. Voor het spelen van bowlingwedstrijden mag gebruik gemaakt worden van de volgende speelwijzen:
a) de speelwijze, waarbij een game in zijn geheel op één en dezelfde baan van een banenpaar wordt
gespeeld, wordt aangeduid als de Europese Speelwijze of als Europees systeem.
b) de speelwijze, waarbij een game in zijn geheel op een en hetzelfde banenpaar wordt gespeeld en
waarbij na iedere frame van die game door de speler(s) van baan wordt gewisseld, wordt aangeduid
als de Amerikaanse speelwijze of Amerikaans systeem. In geval van de Amerikaanse speelwijze dient
het 10e frame van een game in zijn geheel, dat wil zeggen inclusief de eventuele extra worp(en), op
een en dezelfde baan te worden voltooid.
c) Match Play Style is een speelwijze, die in individuele events met een directe tegenstander per game,
kan worden gevolgd. Deze speelwijze is geheel gelijk aan de Amerikaanse speelwijze, met
uitzondering van het volgende: De speler, aan wie de linkerbaan van een banenpaar is toegewezen,
begint en speelt één frame, waarna zijn tegenstander twee frames achter elkaar speelt. Vervolgens
speelt elke speler, wanneer hij aan de beurt is, telkens twee frames achter elkaar. De speler die met
het spelen van één frame van start is gegaan, beëindigt zijn game tenslotte door eveneens één frame
te spelen, welke 10e frame hij in zijn geheel voltooit op de rechterbaan van het banenpaar.
2. Naast de wedstrijdvormen waarbij de rangschikking bepaald wordt aan de hand van de scratch-score of
de scratch + handicap-score over een van te voren bepaald aantal games, kunnen ook de volgende
wedstrijdvormen gehanteerd worden:
a) Een Round Robin is een wedstrijdvorm, waarbij alle spelers of teams, die zich voor deze ronde hebben
geplaatst of allen die zich voor een poule hebben geplaatst, een game tegen elke tegenstander uit die
ronde of poule spelen. Hieraan kan nog één game, een zogenaamde position-round worden
toegevoegd. In deze position-round speelt de als eerste geplaatste tegen de als tweede geplaatste, de
derde tegen de vierde, enzovoort. Hiervoor is de stand tot het moment van de position-round
bepalend. Voor een gewonnen of gelijkgespeelde wedstrijd, alsook voor hoge scores, kunnen
wedstrijdpunten en/of bonuspins worden toegekend overeenkomstig artikel 216. De eindrangschikking
wordt ook overeenkomstig artikel 216 bepaald.
b) Een Elimination Final is een wedstrijdvorm, waarbij in elke ronde alle spelers of teams een wedstrijd
over één of meer games tegen een directe tegenstander spelen. De verliezer(s) van een dergelijke
wedstrijd wordt/worden uit de wedstrijd geëlimineerd en de winnaars plaatsen zich voor de volgende
ronde. Het is ook mogelijk, dat de verliezers in een zogenaamde verliezersronde nog een herkansing
krijgen. Een tweede verlieswedstrijd betekent onherroepelijk eliminatie.
c) Een stepladder-finale is een finale, waarbij de laagst geklasseerde speler een of meerdere games
speelt tegen de juist daarboven geklasseerde speler. De winnaar van deze wedstrijd speelt daarna
tegen de daaropvolgende geklasseerde speler de volgende wedstrijd. Dit gaat zo door totdat
uiteindelijk een wedstrijd gespeeld wordt tegen de als eerste geklasseerde speler. De hoogst
geklasseerde speler mag steeds beslissen wie er op welke baan met de wedstrijd begint.
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d) De Baker-teamspeelwijze is een speelwijze waarbij iedere speler van een team (5-men, 4-men, trio- of
double-team) achtereenvolgens een volledige frame speelt, totdat een volledige game is gespeeld. De
speler van het 10e frame neemt ook de eventuele extra worpen voor zijn rekening. De speelvolgorde
dient voor aanvang van een game vastgesteld te worden. De Baker-teamspeelwijze wordt geheel
volgens Europees systeem gespeeld. Bij de Baker-teamspeelwijze mogen ook wedstrijdpunten en/of
bonuspins worden toegekend overeenkomstig artikel 216.
3. Bij een Stepladderfinale, een Round Robin en een Elimination Final mogen wedstrijdpunten en/of
bonuspins worden toegekend overeenkomstig artikel 216. Deze finales mogen naar keuze volgens de in
lid 1 genoemde speelwijzen gespeeld worden.
Artikel 220. Baanindeling.
1. De baanindeling dient steeds zodanig te zijn, dat elke speler of team:
a) in geval van Europese speelwijze na elke game van baan wisselt, en zoveel mogelijk op verschillende
banen speelt. Uitzondering hierop zijn wedstrijden waarbij op een banenpaar tegen een directe
tegenstander gespeeld wordt.
b) in geval van Amerikaanse speelwijze of Match Play Style na twee games van banenpaar wisselt,
waarbij zoveel mogelijk op verschillende banenparen gespeeld wordt.Uitzondering hierop zijn
wedstrijden waarbij op een banenpaar tegen een directe tegenstander gespeeld wordt.
c) in geval van een Stepladderfinale steeds op een en hetzelfde banenpaar speelt.
2. In geval van een single-event mogen maximaal twee spelers tegelijkertijd op dezelfde baan van start
gaan.
3. In geval van een teamevent mogen niet meer spelers tegelijkertijd op een baan van start gaan dan het
aantal spelers, dat één team bevat.
4. Bij een single-event, met twee spelers op een baan dienen te allen tijde twee spelers op een baan te
spelen. Bij het ontbreken van een tweede speler dient een zogenaamde pacer (een speler wiens score
niet meetelt) door de organisatie te worden ingezet of men dient de alleenstaande speler te koppelen aan
de eerste speler van een naastliggende baan.
Artikel 221. Het bowlen op de verkeerde baan.
1. Wanneer door slechts één speler of wanneer door de eerste spelers van beide teams die op het zelfde
banenpaar bowlen op de verkeerde baan wordt gebowld, en wanneer deze fout ontdekt wordt, voordat
een andere speler op de betreffende baan of banen heeft gebowld, worden de worpen in kwestie ongeldig
verklaard en is (zijn) de betreffende speler(s) verplicht op de juiste baan (banen) opnieuw te bowlen.
2. Wanneer de fout niet tijdig wordt ontdekt, blijft (blijven) de tot dan toe behaalde score(s) onveranderd
staan, en wordt (worden):
a) de game in geval van Amerikaanse speelwijze ongewijzigd uitgespeeld, terwijl de volgende game op
de daarvoor geplande baan wordt gestart;
b) de resterende frames in geval van Match Play Style onmiddellijk na het ontdekken van de fout op de
geplande banen verder gespeeld;
c) de game ingeval van Europese speelwijze onmiddellijk na het ontdekken van de fout op de geplande
baan verder gespeeld.
3. Wanneer een speler tijdens een game op een verkeerde baan gooit nadat hij oorspronkelijk op de
geplande baan gestart is, wordt zijn worp ongeldig verklaard en mag hij zijn worp herhalen op de geplande
baan. Zie Art. 207.
Artikel 222. Het spelen in volgorde.
1. Wanneer twee of meer spelers tegelijkertijd op dezelfde baan of hetzelfde banenpaar bowlen, dan spelen
zij frame voor frame na elkaar en doet iedere speler op zijn beurt het aantal worpen, waarop hij in zijn
frame recht heeft. De spelers bowlen daarbij steeds in de volgorde, zoals op het scoresheet voor de game
is aangegeven.
2. Laat de betreffende speler toch de op hem volgende speler voorgaan dan komt het betreffende frame te
vervallen.
3. Wanneer een speler voor zijn beurt gooit, zonder dat er sprake is van voor laten gaan dan wordt de worp,
van de speler die voor zijn beurt gooit, ongeldig verklaard. Zie artikel 207.De eventuele extra worp(en) in
het 10e frame dient (dienen) in dit geval onmiddellijk te worden benut, en wel voordat de volgende speler
aan zijn frame begint. Laat de betreffende speler toch de op hem volgende speler voorgaan, dan komt
(komen) zijn extra worp(en) te vervallen.
Artikel 223. Een onderbroken game.
Bij een machinestoring of een ander voorval met betrekking tot de betreffende baan of banen kan de
wedstrijdleider besluiten een game of serie op een andere baan respectievelijk op een ander banenpaar te
doen spelen of voltooien dan oorspronkelijk was gepland. Een reeds begonnen game of serie wordt hervat,
ook wanneer zulks op een andere datum geschiedt, op het punt waar deze was onderbroken.
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Artikel 224. Voorrang bij het bowlen.
1. Wanneer een speler op het punt staat om op de approach te stappen ten einde aan zijn worp te beginnen:
a) heeft hij voorrang op iedere andere speler van de baan direct links van hem, die tegelijkertijd op de
approach wil stappen om aan zijn worp te beginnen;
b) moet hij voorrang geven aan iedere andere speler van de baan direct rechts van hem, die tegelijkertijd
op de approach wil stappen om aan zijn worp te beginnen.
2. Een speler is verplicht voorrang te verlenen aan elke speler op de direct aangrenzende linker- en/of
rechterbaan, die reeds aan zijn worp begonnen is of die al eerder op de approach klaarstond om aan zijn
worp te beginnen. De eerstbedoelde speler moet in dit geval voor de approach wachten tot de speler
rechts of links van hem zijn worp heeft voltooid.
3. Een speler is verplicht na elke worp de approach zo spoedig mogelijk te verlaten en deze vrij te maken
voor andere spelers.
Artikel 225. Vertraging, langzaam bowlen.(*)
1. Er mag geen ongegronde vertraging ontstaan bij het begin noch in de voortgang van enige game of serie.
Indien een speler of team na een hiertoe gedane aanzegging door de wedstrijdleider weigert om met de
game verder te gaan en/of de vertraging op te heffen, moet door de wedstrijdleider de witte kaart worden
getoond. Bij het niet opheffen van de vertraging of bij een volgende overtreding wordt een gele kaart
getoond. Voor de derde overtreding wordt de rode kaart getoond en voor de frame in kwestie een score
van nul punten genoteerd. Bij een volgende overtreding van deze bepaling in hetzelfde blok of speeldag
wordt steeds een rode kaart getoond en voor het betreffende frame een nul score genoteerd.
2. Een speler moet op de approach klaar staan om te gaan bowlen en mag niet wachten met zijn aanloop of
worp, wanneer de baan direct rechts van hem en de baan direct links van hem vrij zijn. Wanneer een
speler zich niet houdt aan het zojuist gestelde, en mede gelet op artikel 224, lid 1, maakt hij zich schuldig
aan langzaam bowlen. Onder vrij wordt in deze verstaan, dat niemand op bedoelde baan of approach
zichtbaar aanwezig is.
3. In geval van het bowlen volgens de Amerikaanse Speelwijze hoeft een team (of de spelers van een baan)
pas te wisselen van baan en door te gaan met het volgende frame, indien alle spelers van dat team (of
van die baan) een frame hebben beëindigd.
In dit geval is lid 2 van dit artikel pas van toepassing, als alle spelers van een team klaar zijn met een
frame.
Artikel 226. Te laat aanwezig.(*).
Een speler of team die/dat te laat speelgereed op de baan staat, begint de desbetreffende wedstrijd bij het
frame van de game, dat volgt op het laatste frame, dat door de directe tegenstander of team in zijn geheel is
voltooid. De frames, games en/of wedstrijden, die door de verlate speler of door het verlate team niet zijn
gespeeld, kunnen niet worden ingehaald en krijgen een score van nul.
Artikel 227. Stoppen tijdens wedstrijd.(*).
1. Wanneer een speler een game niet kan uitspelen, omdat deze daartoe niet in staat is vanwege een
blessure of een niet voorziene noodtoestand, en voor deze speler is bij een team wedstrijd geen
speelgerechtigde vervanger voorhanden, dan telt voor die game de score over de reeds gespeelde
frames plus 9 pins voor elke nog niet gespeelde frame. Dit geldt niet voor opvolgende games. Deze speler
is gerechtigd in een volgende game weer te starten. Indien hij later weer geblesseerd uitvalt wordt voor
hem een 0 score genoteerd in de betreffende frames.
2. Indien wel een vervanger aanwezig is, wordt de individuele score over de game in kwestie toegekend aan
de speler, die met de game is begonnen, doch komt niet in aanmerking voor erkenning als bijzonder
sportresultaat.
3. Een vervangen speler is tijdens die wedstrijd of op die wedstrijddag in geval van een nationale league, niet
meer speelgerechtigd.
4. Wanneer een speler een game geheel uit vrije wil niet uitspeelt, dan telt voor die game alleen de score
over de reeds gespeelde frames en games.
5. Indien een speler uit vrije wil een game niet aanvangt of niet uitspeelt, is deze speler tijdens die wedstrijd
of wedstrijddag in geval van een nationale league, niet meer speelgerechtigd.
Artikel 228. Ingooien (*).
1. Voor aanvang van een wedstrijd of in geval van een Nationale league van een speeldag, heeft elke speler
recht op twee ingooiframes.
2. Verdere proefballen op de wedstrijdbanen zijn alleen toegestaan voor de aanvang van de eerste game
van de wedstrijd, echter alleen voor eigen rekening en/of indien het bowlingcentrum daarvoor de
gelegenheid geeft.
3. Indien naast de wedstrijdbanen nog banen vrij zijn, is het de buiten de opstelling gelaten spelers
toegestaan op deze banen in te gooien, echter alleen voor eigen rekening en/of indien het bowlingcentrum
daarvoor gelegenheid geeft.

Sportreglement NBF

Versie: 1 augustus 2006

pagina 17

4. Tijdens een nationale leaguedag is tussentijds ingooien alleen toegestaan wanneer er in het
bowlingcentrum geen ingooibanen (al of niet voor eigen rekening) beschikbaar zijn. Het tussentijds
ingooien mag dan alleen gedaan worden door nieuw op te stellen spelers en alleen op de baan (banen)
die het team verlaat. Er mogen niet meer dan twee frames worden ingegooid.

Paragraaf 4. Protesten.
Artikel 229. Mondelinge protesten (*).
1. Protesten kunnen alleen door de betrokken speler of in geval van een teamevent, door de betrokken
teamcaptain worden ingediend.
2. Protesten die het directe spel- en scoreverloop betreffen, dienen mondeling te worden ingediend bij de
wedstrijdleider.
3. Deze mondelinge protesten dienen te worden ingediend bij voorkeur onmiddellijk, maar in elk geval
binnen 15 minuten, nadat de aanleiding voor het protest zich heeft voorgedaan. Doet de aanleiding van
het protest zich tijdens een game voor, dan kan het protest nog uiterlijk binnen 15 minuten na afloop van
die game worden ingediend. Direct na afloop van een serie of event hebben de deelnemers 15 minuten
tijd, protest aan te tekenen tegen de gepubliceerde tussenstand of eindstand. Deze 15 minuten gaan in op
het moment van publikatie.
4. De wedstrijdleider stelt de overige betrokkenen van het protest op de hoogte.
5. Naar aanleiding van het bij hem ingediende protest neemt de wedstrijdleider, indien mogelijk een
beslissing, welke hij direct meedeelt aan de betrokkenen. Indien de wedstrijdleider niet onmiddellijk tot
een beslissing kan komen laat hij de wedstrijd zoveel mogelijk zodanig afspelen of vastleggen, dat hij na
afloop zonder bezwaar een verantwoorde beslissing kan nemen. Bijvoorbeeld in geval van een omstreden
foutlijnoverschrijding. Zie artikel 231.
6. Protesten die het directe spel- en scoreverloop betreffen maar die niet mondeling en/of binnen de
voorgeschreven tijd bij de wedstrijdleider zijn ingediend, kunnen niet later nog schriftelijk aanhangig
worden gemaakt.
7. De wedstrijdleider maakt van elk mondeling en reglementair bij hem ingediend protest een beknopt
verslag, waarin een korte omschrijving van het protest zelf is opgenomen, met zijn beslissing en de
motivering daarvoor, alsmede het(de) standpunt(ten) van betrokkene(n).
Artikel 230. Schriftelijke Protesten.(*)
1. Protesten, die niet het directe spel- en scoreverloop betreffen, alsmede protesten die betrekking hebben
op het niet speelgerechtigd zijn van spelers moeten schriftelijk, ondertekend en met redenen omkleed
worden ingediend bij het bondsbureau.
2. Deze schriftelijke protesten moeten uiterlijk 7 dagen nadat de aanleiding tot het protest zich heeft
voorgedaan, op het bondsbureau zijn ontvangen.
3. Schriftelijke protesten, mits reglementair ingediend, worden in behandeling genomen door het
bondsbestuur, tenzij daarbij sprake is van overtreding van de wedstrijdbepalingen of van een andere
overtreding.
4. Het bondsbestuur treedt bij zijn beslissing niet in de beslissing(en) van de wedstrijdleiders, behoudens in
het geval van het niet speelgerechtigd zijn van spelers.
5. De beslissing van het bondsbestuur inzake een schriftelijk protest is bindend en zal binnen 14 dagen na
het indienen van het schriftelijk protest worden bekendgemaakt aan betrokkenen.
Artikel 231. Voorlopige worp.
1. Wanneer er een protest bij de wedstrijdleider wordt ingediend inzake een foutlijnoverschrijding of de
geldigheid van pinfall, dat niet onmiddellijk kan worden opgelost, moet door de speler in kwestie een
voorlopige worp worden gedaan of zonodig een voorlopige frame worden gespeeld. Hierbij gelden de
volgende voorschriften;
a) wanneer het protest betrekking heeft op de eerste worp van een frame, moet de speler zijn frame
afmaken en daarna direct op dezelfde baan een geheel nieuwe frame spelen.
b) wanneer een protest betrekking heeft op de vraag of de speler voor zijn eerste worp een strike dan wel
een minder aantal pins mag noteren, moet(en) de omstreden pin(s) die volgens het protest had(den)
moeten blijven staan, weer worden opgezet en moet de speler zijn voorlopige worp op die pin(s)
richten.
c) wanneer het protest betrekking heeft op de tweede worp van een frame, moet de speler zijn voorlopige
worp richten op dezelfde pinopstelling als bij zijn tweede worp het geval was. Wanneer het hier
bedoelde protest een foutlijnoverschrijding betreft, dan is een voorlopige worp niet nodig.
2. In geval van een voorlopige worp of een voorlopige frame, moeten zowel de scores van de voorlopige
worp of frame worden opgeschreven als ook de scores van de oorspronkelijke worp of frame. Tezamen
met de aldus vastgestelde scores moet het protest vervolgens worden doorgegeven aan de
wedstrijdleiding, welke daarover direct een bindende beslissing neemt.
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Paragraaf 5. Bowlinguitrusting en vervuiling en beschadigingen banen.
Artikel 232. De (eigen) bowlingbal.
1. Behoudens de uitzonderingen die nadrukkelijk in dit reglement zijn vermeld is het ten strengste verboden
om:
a) aan, in of op een bowlingbal metaal of ander materiaal aan te brengen, dat niet vergelijkbaar is met het
oorspronkelijk materiaal waarvan die bal is gemaakt;
b) een bowlingbal -hoe dan ook- zodanig te veranderen, dat het gewicht of de onbalans groter wordt dan
krachtens dit reglement is toegestaan;
c) de hardheid van de oppervlakte van een bowlingbal te veranderen door chemicaliën, oplosmiddelen of
andere middelen te gebruiken
2. Het bepaalde in het voorgaande is zowel van toepassing bij het vervaardigen van de bal als bij het op
enigerlei wijze veranderen van een bal.
3. Het veranderen van het oppervlak van een bowlingbal door het gebruik van schuurmiddelen of enige
vloeistof tijdens het bowlen in een erkende wedstrijd is verboden. Alleen het gebruik van een erkende
balreinigende machine of een polijstmachine is tijdens een erkende wedstrijd toegestaan.
4. Wanneer de wedstrijdleider konstateert dat een speler de bepalingen uit lid 1, 2 overtreedt, wordt de
betreffende speler uit de wedstrijd genomen en wordt aangifte gedaan bij de Tuchtcommissie.
5. Wanneer de westrijdleider constateert dat een speler de bepalingen uit lid 3 overtreedt, wordt deze speler
een gele kaart getoond en dient/dienen de bowlingbal (len) uit de wedstrijde te worden geomen. Betreft
het een Nationale League wedstrijd, dan geldt de sanktie de gehele verdere speeldag.
6. Indien duidelijk is dat de overtreding gemaakt is terwijl de speler wist dat hij in strijd met de regels
handelde, worden de games waarin de overtreding gemaakt is vervallen verklaard en is de speler niet
meer speelgerechtigd.
7. Voor de overige bepalingen betreffende bowlingballen zie de betreffende artikelen in hoofdstuk VIII
paragraaf 4.
Artikel 233. Kleding.(*).
1. Heren dienen bij voorkeur te spelen in een lange (sport)broek.
2. Indien in teamverband gespeeld wordt zijn de spelers verplicht in bowlingshirts te spelen, die het als team,
qua kleur en qua opdruk, herkenbaar doen zijn. In een wedstrijd, zoals een dubbeltoernooi, waarin de
spelers, wel samen voor het resultaat spelen, maar zich niet als team aanmelden, is geen uniforme
kleding nodig.
3. Op de bowlingkleding mogen geen volgens algemeen geldende normen aanstootgevende of beledigende
teksten of afbeeldingen aangebracht zijn.
4. De in lid 2 genoemde overtredingen zijn ter beoordeling van de wedstrijdleider. De wedstrijdleider dient de
spelers die hieraan niet voldoen, een door het bondsbestuur vast te stellen boete op te leggen. De spelers
zijn niet gerechtigd in de bowlingkleding volgens lid 3. te spelen.
Artikel 234. Vervuiling en beschadiging van approaches en banen.
1. Niemand mag tekens of sporen aanbrengen op enig deel van de approach of van de baan, noch daarop
enige substantie brengen of gebruiken, waardoor beschadiging of misvorming zou kunnen optreden of
waardoor die approach of baan in een zodanige conditie zou kunnen worden gebracht, dat dit aan andere
spelers de mogelijkheid ontneemt om van normale baan- en approach-condities gebruik te maken.
2. Het gebruik van substanties als aristol, talkpoeder, puimsteen, hars en andere middelen op schoenen of
approaches en het gebruik van zachte rubberzolen en hakken, die afgeven en op welke manier dan ook
de normale conditie van de approach beïnvloeden, is strikt verboden.
3. Het is niet toegestaan in de spelersruimte losse poeders te hebben en/of te gebruiken.
4. Elke overtreden van de bepalingen uit lid 1 tot en met 3, kan door de wedstrijdleider aangemerkt worden
als wangedrag konform artikel 239.

Paragraaf 6. Spelersruimte en beperkingen in gebruik.
Artikel 235. Spelersruimte.(*), zie ook art. 836.
1. Onder de spelersruimte wordt verstaan de ruimte vanaf het begin van de approach tot en met het looppad
daarachter, waarbinnen de spelers o.a. kunnen wachten op hun beurt en waarin zich de scoretafel
bevindt.
2. Indien de spelersruimte aan de achterzijde eindigt met een ballenrek of met een muur waaraan of
waartegen een tafel of blad is aangebracht, behoren deze en de ruimte direct daarvoor, voor de spelers,
de coach en de scorekeeper niet tot de spelersruimte.
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3. Het is anderen dan de spelers in beginsel niet toegestaan zich in de spelersruimte te begeven. Per team
mag een coach in de spelersruimte aanwezig zijn. In geval van een single event met meerdere spelers
per baan is een coach per speler toegestaan. Daarnaast heeft de wedstrijdleider en hebben anderen die
hiervoor toestemming hebben van de wedstrijdleider toegang tot de spelersruimte.
4. Een coach is alleen in de spelersruimte toegestaan nadat de speler, of de teamcaptain bij een teamevent,
deze coach bij de wedstrijdleider heeft aangemeld.
5. Het is een ieder die zich in de spelersruimte bevindt, verboden aldaar te roken, te eten of te drinken.
6. Elke overtreding van de bepalingen uit lid 3 tot en met 5, kan door de wedstrijdleider aangemerkt worden
als wangedrag conform artikel 239.
Artikel 236. Roken door spelers.(*).
1. Het is de spelers verboden tijdens hun wedstrijd te roken.
2. Onder wedstrijd wordt hier verstaan, het blok van games dat aaneengesloten gespeeld wordt.
3. Onder wedstrijd wordt hier, voor een nationale league, verstaan de twee games die tegen een directe
tegenstander gespeeld worden.Toelichting: Nadat de laatste speler van de twee tegen elkaar spelende
teams zijn wedstrijd heeft beëindigd, is het spelers van deze twee teams toegestaan buiten de
spelersruimte te roken, totdat de wedstrijdleider het begin van de volgende wedstrijd aankondigt.
4. De bij team wedstrijden, zoals de N.L., buiten de opstelling gelaten spelers mogen tijdens hun wedstrijd
buiten de spelersruimte wel roken.
5. Bij langdurige storingen kan de wedstrijdleider toestemming geven buiten de spelersruimte te roken.
6. Wanneer de wedstrijdleider constateert dat iemand de bepaling uit lid 1 overtreedt, wordt hem de gele
kaart getoond. Elke volgende overtreding van dit artikel wordt aangemerkt als wangedrag volgens artikel
239.
7. Indien tijdens een wedstrijd in een bowlingcentrum een algeheel rookverbod van kracht is gaat dit verbod
boven dit sportreglement.
Artikel 237. Alcohol gebruik.(*).
1. Het is spelers, ook de conform artikel 414 buiten de opstelling gelaten spelers, verboden om vanaf een
half uur voor aanvang van de eerste game tot aan het eind van de laatste game van de wedstrijd alcohol
tot zich te nemen, ongeacht waar dit gebeurt.
2. Voor de N.L. staat wedstrijd hier voor alle games die op de betreffende speeldag gespeeld worden.
3. Voor toernooien staat wedstrijd hier voor de games in de serie of eventuele finales, waaraan de
betreffende speler deelneemt.
4. Overtreding van dit artikel wordt bestraft met het vervallen verklaren van de score van de betreffende
speler tijdens die wedstrijd en die speler is voor de verdere wedstrijd niet meer speelgerechtigd. Tevens
wordt aangifte gedaan bij de tuchtcommissie.
Toelichting: Teneinde enig misverstand te voorkomen is ook het gebruik van alcoholarm en alcoholvrij bier
evenals alcoholvrije/arme cocktaildrankjes verboden.

Paragraaf 7. Overtredingen en wangedrag.
Artikel 238. Valse naam, geschorste speler.
1. Niemand mag onder een valse naam noch onder de naam van een ander persoon, die voor een wedstrijd
staat ingeschreven, bowlen.
2. Wanneer een speler door de NBF is geschorst, geroyeerd of wanneer hem het lidmaatschap van de NBF
is ontzegd, is hij niet gerechtigd mee te spelen in een wedstrijd, en mag hij daarmee ook in
organisatorisch vlak en/of op enig andere wijze, geen enkele bemoeienis hebben. Deze bepaling is
overeenkomstig van kracht voor een lid van een buitenlandse bowlingorganisatie.
3. Overtreding van lid 1 of lid 2 van dit artikel wordt gestraft met het vervallen verklaren van alle games,
waarin betrokken speler in de betreffende wedstrijd was ingezet, terwijl aangaande hem en voorts allen
die terzake van de overtreding een strafbare handeling hebben begaan, te allen tijde een aangifte wordt
gedaan bij de tuchtcommissie.
Artikel 239. Oneerlijke praktijken.
1. Het is niet toegestaan te trachten op oneerlijke wijze voordeel te behalen:
a) door direct of indirect op zodanige wijze met banen, pins en/of ballen te knoeien, dat deze niet meer
voldoen aan de eisen van dit reglement;
b) door een verkeerd gemiddelde op te geven of te tonen, (ook al zou het bewijsstuk daarvan door een
ander zijn opgegeven) teneinde daardoor hetzij een grotere handicap te krijgen hetzij in een lagere
klasse te worden ingedeeld in een wedstrijd;
c) door bewust beneden het eigen kunnen te spelen, zodat met het op grond daarvan vastgestelde
gemiddelde op oneerlijke wijze voordeel wordt verkregen in wedstrijden.
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2. Het is niet toegestaan oneerlijke of schandelijke praktijken m.b.t. het bowlen uit te oefenen waardoor de
bowlingsport en/of de NBF geschaad dan wel aan oneerlijke kritiek blootgesteld kan worden.
3. Het is niet toegestaan het vereiste inschrijfgeld voor een wedstrijd niet of onvolledig te betalen.
4. Alle vormen van wangedrag, in woord of daad, ten opzichte van zowel funktionarissen, spelers en het
materiaal van het bowlingcentrum zijn niet toegestaan.
5. Overtreding van lid 1a wordt bestraft met het uit de wedstrijd nemen van de speler. Bij overtreding van lid
2 en lid 4 wordt aan de speler een sanktie opgelegd; de zwaarte van de sanktie is afhankelijk van de
zwaarte van de overtreding, dit ter beoordeling van de wedstrijdleider. Voor de mogelijke sankties zie
artikel 241. Voor de N.L. staat wedstrijd hier voor alle games die op de betreffende speeldag gespeeld
worden.
6. Indien een speler herhaaldelijk overtredingen tegen bepalingen van dit reglement blijft maken kan een
wedstrijleider overgaan tot uitsluiting, indien de overtreding(en) elke vorm van sportiviteit redelijkheid en
billijkheid te buiten gaan..
7. Van elke door een wedstrijdleider toegepaste sanktie moet schriftelijk melding gemaakt worden aan het
bondsbureau, middels een aantekening op het wedstrijdverslag formulier.
Artikel 240. Aangifte overtredingen.(*)
Overtreding van de wedstrijdbepalingen alsmede overtredingen in verband met een wedstrijd worden
aanhangig gemaakt, behandeld en beslist op de wijze als in het tuchtreglement aangegeven.
Artikel 241. Sancties.(*)
In geval van overtredingen van artikelen in dit Sportreglement genoemd, zijn de volgende sancties van
toepassing:
1. Boete.
Een door het bondsbestuur vast te stellen bedrag.
2. Kaarten:
a) witte kaart - eerste waarschuwing; alleen bij slow-bowlen;
b) gele kaart - 2e waarschuwing bij slow bowlen en verder een waarschuwing in alle overige gevallen;
c) rode kaart - frame nul punten;
3. Uitsluiting.
Bij een uitsluiting van een speler in een team-event, mag de speler in de betreffende wedstrijd niet
vervangen worden. Bij een eventueel volgende wedstrijd op dezelfde speeldag mag de speler wel
vervangen worden. Bij een uitsluiting van een speler komen alle in die wedstrijd behaalde scores te
vervallen.
4. Aangifte tuchtcommissie.
5. Mindering van wedstrijdpunten.
6. Overige sankties.
Van elke door een westrijdleider toegepaste sanktie moet schriftelijk melding gedaan worden bij het
bondsbureau via een aantekening op het wedstrijdverslag formulier.
Overzicht overtredingen en bijbehorende sankties:
1. Boete:
Artikel 233:
Artikel 311:
Artikel 407:
Artikel 415:
Artikel 528:

Geen juiste bowlingkleding.
Niet tonen van bowlingpas of ongeldige bowlingpas.
Niet tonen van bowlingpas of ongeldige bowlingpas.
Niet opkomen van team.
Niet tonen van bowlingpas of ongeldige bowlingpas.

2. Kaarten:
Witte kaart: Vermaning/waarschuwing
Artikel 225: Langzaam bowlen/vertraging
Gele kaart:
Artikel 212:
Artikel 225:
Artikel 232:
Artikel 234:
Artikel 235:
Artikel 235:
Artikel 236:
Artikel 239:

Waarschuwing.
Foutlijn, herhaling zonder worp.
Niet opheffen vertraging.
Bal reinigen.
Vervuiling/beschadiging approaches.
Ongeoorloofd in spelersruimte.
Roken in spelersruimte.
Roken door spelers.
Wangedrag.

Rode kaart: Frame nul punten.
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Artikel 212: Opzettelijke foutlijnovertreding.
Artikel 225: Herhaling langzaam bowlen/vertraging.
Artikel 239: Wangedrag.
3. Uitsluiting/vervallen score en aangifte tuchtcommissie.
Artikel 232+ 239
: Knoeien met ballen e.d.
Artikel 237
: Alcohol gebruik.
Artikel 239
: Wangedrag.
4. Aangifte tuchtcommissie:
Artikel 238: Valse naam; geschorste speler.
Artikel 239: Oneerlijke praktijken/verkeerd gemiddelde.
Artikel 306: Onjuiste opgaven sportresultaten.
Artikel 425: Terugtrekken team.
5. Punten in mindering/vervallen score:
Artikel 238: Valse naam; geschorste speler
Artikel 415: Niet opkomen team.
6. Overige sancties:
Artikel 550: Niet nakomen verplichtingen als toernooiorganisatie.
Artikel 242. Dispensatie.
1. Op het gestelde in artikel 206 wordt een uitzondering gemaakt voor diegenen, die hun hand of een groot
deel daarvan missen. Deze personen zijn gerechtigd speciale hulpmiddelen te gebruiken voor het werpen
van de bal voorzover deze hulpmiddelen de ontbrekende hand of het ontbrekende deel daarvan
vervangen. Deze hulpmiddelen dienen op het moment van gooien te worden losgelaten en/of een
bewegend deel in de bal te zijn tijdens de worp.
2. Wanneer een kunstmatig of medisch hulpmiddel noodzakelijk is voor het vasthouden en/of werpen van
een bal in verband met enige handicap van de arm of hand, wordt het gebruik daarvan door het
bondsbestuur toegestaan, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
a) het hulpmiddel mag geen mechanisch instrument bevatten met bewegende delen, die aan de bal
kracht of beweegkracht meegeven;
b) een beschrijving of tekening en een model van het hulpmiddel dienen aan de NBF te worden overlegd;
c) een doktersattest, waarin de handicap wordt omschreven en waarin de aanbeveling voor het gebruik
van het hulpmiddel wordt gedaan, dient aan de NBF te worden overlegd.
3. Indien geen toestemming wordt verleend om het hulpmiddel in kwestie te gebruiken, heeft de aanvrager
het recht om in beroep te gaan bij de Medische commissie van de NBF. Wanneer het gebruik van een
kunstmatig of medisch hulpmiddel wordt toegestaan, dient de aanvrager een speciale identiteitskaart te
worden verstrekt, waarop staat aangegeven dat de aanvrager het hulpmiddel in gesanctioneerde
wedstrijden mag gebruiken op voorwaarde dat hij bovendien een geldige bowlingpas kan overleggen. De
toestemming voor het gebruik van het hulpmiddel kan met redenen omkleed worden ingetrokken.
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Hoofdstuk III. Sportresultaten.
Paragraaf 1. Algemene bepalingen.
Artikel 300. Soorten sportresultaten.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen gewone-, bijzondere en record sportresultaten.
Artikel 301. Geldigheid.
1. Sportresultaten hebben voor de NBF geldigheid, indien en voorzover deze resultaten zijn behaald door
leden van de NBF in door de NBF gesanctioneerde bowlingwedstrijden;
2. Gedurende het behalen van die resultaten, alle bepalingen van de Statuten, het algemeen reglement en
de overige daarbij behorende reglementen, waaronder met name het Sportreglement, van kracht zijn
geweest.
Artikel 302. Wijze en tijdstip van aanmelding.
1. Sportresultaten moeten op de daartoe voorgeschreven wijze bij de NBF zijn aangemeld, met
inachtneming van de daarbij behoren de bepalingen.
2. De gewone sportresultaten dienen binnen 30 dagen na afloop van de wedstrijd aan het bondsbureau zijn
verzonden.

Paragraaf 2. Gewone sportresultaten.
Artikel 303. Soorten gewone sportresutaten.
Onder gewone sportresultaten worden verstaan,
1. de (eind-) uitslagen van de door de NBF gesanctioneerde bowlingwedstrijden, gebaseerd op:
- totale pinfall (scratch)
- totale pinfall, inclusief handicap
- een systeem van wedstrijdpunten, welke worden verkregen op basis van total pinfall (scratch of
scratch + handicap)
- een combinatie van wedstrijdpunten en total pinfall (scratch, of scratch + handicap)
2. de scores (scratch) van de games, die zijn gespeeld in bovengenoemde wedstrijden. Hierbij zijn ook die
scores inbegrepen, de tevens als bijzonder sportresultaat zouden kunnen gelden.
Artikel 304. Aanmelden scores.
1. Tenzij in het sportreglement of door het bondsbestuur anders is bepaald, dienen alleen de scores
(scratch) te worden aangemeld, zoals bedoeld in artikel 302, lid 2.
2. Deze scores dienen te worden aangemeld per event en per deelnemer.
3. Bij het aanmelden van de hier bedoelde sportresultaten wordt in elk geval vermeld,
- het codenummer of de aanduiding van de betreffende wedstrijd,
- het verenigings- of bowlingcentrumnummer, het lidnummer en de naam van de betreffende speler,
- diens totale pinfall (scratch)
- het aantal games, waarover die totale pinfall tot stand is gekomen.
Artikel 305. Aanmelden sportresultaten.
De verantwoordelijkheid voor het aanmelden van de hier bedoelde gewone sportresultaten ligt bij:
1. het bestuur van de NBF of zijn vertegenwoordiger, indien het gaat om rechtstreeks door de NBF
georganiseerde wedstrijden.
2. het bestuur van de provincie, indien de wedstrijd door een provincie wordt georganiseerd,
3. het bestuur van de bowlingvereniging, indien de wedstrijd door de vereniging wordt georganiseerd en/of
indien dat bestuur zich accoord heeft verklaard met de organisatie van de wedstrijd door een vereniging
binnen de vereniging of door individuele leden van de vereniging.
4. het bestuur van de recreatiesportvereniging of de recreatiesportstichting, indien de wedstrijd door de
vereniging of de stichting wordt georganiseerd en/of indien dat bestuur zich akkoord heeft verklaard met
de organisatie van de wedstrijd door een vereniging binnen de vereniging of stichting, of door individuele
leden van de vereniging.
Artikel 306. Onjuiste opgave.
Van elke opzettelijke, onjuiste opgave van sportresultaten, ten behoeve van zichzelf en/of anderen, wordt te
allen tijde aangifte gedaan bij de tuchtcommissie.
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Paragraaf 3. Gemiddelde en bowlingpas.
Artikel 307. Gemiddelde op de bowlingpas.
1. Jaarlijks wordt aan het einde van het seizoen het officiële gemiddelde van elk individueel lid berekend.
2. Het officiële gemiddelde is gebaseerd op tenminste 36 games.
3. Het officiële gemiddelde over het afgelopen seizoen wordt berekend op grond van de geldige
scratchscores van 1 september tot en met 30 juni van het hier in lid 1 bedoelde speelseizoen, indien en
zover de scores tijdig en op de voorgeschreven wijze bij de NBF zijn aangemeld. De geldige
scratchscores uit de maanden juli en augustus tellen mee bij de berekening van het officiële gemiddelde
aan het eind van het volgende seizoen. Scores behaald in de huisleague tellen slechts voor 25% mee.Het
op bovenstaande wijze berekende gemiddelde is het gemiddelde over het afgelopen seizoen.
4. Het officiële gemiddelde wordt afgedrukt op de bowlingpas die aan het begin van het nieuwe speelseizoen
wordt verstrekt en is gedurende dat gehele seizoen geldig. Het bondsbestuur zal jaarlijks aangeven
wanneer de nieuwe bowlingpas moet worden gehanteerd en vanaf welke datum de oude passen ongeldig
worden.
5. Wanneer een individueel lid, na aanvankelijke afmelding, in de loop van het nieuwe seizoen weer opnieuw
lid wenst te worden, dan krijgt hij het laatste bekende gemiddelde over het (de) voorafgaande seizoen(en).
6. Indien, op enig moment in het nieuwe seizoen, blijkt dat een speler een bowlingpas bezit met daarop een
gemiddelde dat aanzienlijk ligt onder het werkelijke gemiddelde van die speler op dat moment, kan het
bondsbestuur aan de betrokken speler een nieuwe bowlingpas uitreiken met daarop een gemiddelde van
190 voor heren, 180 voor dames en 170 voor de jeugd.
7. Het officiële gemiddelde van een speler, dat afgedrukt wordt op de bowlingpas, kan nooit meer dan 5 pins
dalen ten opzichte van het voorafgaande seizoen. Uitzonderingen, ter beoordeling van het bondsbestuur,
kunnen gemaakt worden voor spelers, die door een aantoonbare veranderde fysieke gesteldheid op een
aanzienlijk lager gemiddelde uitkomen. Voorwaarde hierbij is, dat deze veranderde fysieke gesteldheid
van langere duur (meerdere jaren) is.
Artikel 308. Gemiddelde verklaring.
1. Wanneer de bowlingpas geen gemiddelde vermeldt, dan heeft dat gemiddelde geldigheid, waarover door
de (wedstrijd)secretaris van de vereniging van de betreffende speler een zo recent mogelijke verklaring is
afgegeven. Het laatstbedoelde gemiddelde dient te zijn berekend over alle games, die door de betreffende
speler zijn gespeeld in alle wedstrijden van het lopende seizoen, met een minimum van 36 games. De
gemiddeldeverklaring mag niet ouder zijn dan 14 dagen.
2. Indien een speler minder dan 36 games heeft gespeeld in interne wedstrijden, maar wel in andere door de
NBF gesanctioneerde wedstrijden, kan hij een gemiddeldeverklaring aanvragen bij het NBF-bondsbureau.
Artikel 309. Indeling op gemiddelde en klasse. (*)
1. Op basis van het officiële gemiddelde, zie artikel 307, worden spelers ingedeeld in klassen:
De klasse-indeling voor heren is:
- A klasse: 190 en hoger
- B klasse: 175 t/m 189,99
- C klasse: 160 t/m 174,99
- D klasse: t/m 159,99
De klasse-indeling voor dames is:
- A Klasse: 180 en hoger
- B Klasse: 165 t/m 179,99
- C Klasse: 150 t/m 164,99
- D Klasse: t/m 149,99
De klasse indeling voor jeugdleden is:
- A klasse: 170 en hoger
- B klasse: 155 t/m 169,99
- C klasse: 135 t/m 154,99
- D klasse: t/m 134,99
Deze indeling geldt zowel voor pupillen, aspiranten en junioren en zowel voor meisjes als voor jongens.
2. Van de in lid 1 genoemde klasse-grenzen mag worden afgeweken, behalve bij de Nederlandse
Kampioenschappen en de eventueel daarbij behorende voorronden.
3. Bij het indelen van een speler in een klasse, alsmede bij het bepalen van een handicap van een speler
dient het gemiddelde te worden aangehouden dat op zijn bowlingpas staat vermeld.
4. Wanneer een bowlingpas van een speler geen gemiddelde vermeldt, dan dient het gemiddelde te worden
aangehouden, zoals in artikel 308 is aangegeven
5. Wanneer op de in lid 3 en 4 aangegeven wijze geen gemiddelde kan worden overlegd, dan geldt voor een
wedstrijd met een indeling in klassen automatisch een indeling in de hoogste klasse en kan er geen bonus
worden toegekend.
Deelname aan handicapwedstrijden moet worden geweigerd.
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6. Indien een wedstrijd verspeeld wordt in klassen op grond van gemiddelden, mogen de spelers altijd hoger
inschrijven dan de klasse die op hun bowlingpas is aangeven.
7. Indien in een RS-wedstrijd gespeeld wordt in leeftijdsklassen startende vanaf de leeftijd van 50 jaar, is de
leeftijd op de datum waarop het event aanvangt bepalend voor de indeling.
Artikel 310. Buitenlandse bowlingpas.
Indien een speler naast een gemiddelde uit Nederlandse bowlingactiviteiten beschikt over één of meerdere
geldige buitenlandse bowlingpassen of een geldige buitenlandse verklaring van zijn gemiddelde, dan is het
hoogste gemiddelde bepalend. De betreffende speler is verplicht te melden dat hij over meer dan een geldige
bowlingpas beschikt.
Artikel 311. Tonen van de bowlingpas.
1. Bij externe wedstrijden dient elke speler zijn geldige bowlingpas te tonen aan de wedstrijdleiding.
2. Indien een deelnemer aan een externe wedstrijd niet in staat is om zijn geldige bowlingpas te tonen, dan
dient hem een jaarlijks door het bondsbestuur vast te stellen boete te worden opgelegd, en mogen hem
en/of zijn team geen prijzen worden uitgereikt voordat is komen vast te staan of zijn deelname
gerechtvaardigd is geweest doordat hij zich door middel van een legitiem persoonsbewijs heeft kunnen
legitimeren.
3. Indien een buitenlandse deelnemer niet in staat is de vereiste bescheiden te tonen, dient hem een jaarlijks
door het bondsbestuur vast te stellen boete te worden opgelegd, en mogen hem en/of zijn team geen
prijzen worden uitgereikt voordat is komen vast te staan of zijn deelname gerechtvaardigd is geweest
doordat hij zich door middel van een legitiem persoonsbewijs heeft kunnen legitimeren.

Paragraaf 4. Bijzondere sportresultaten.
Artikel 312. Bijzondere sportresultaten.
1. Bijzondere sportresultaten (scratch) worden onderscheiden in:
a) hoge scores
b) speciale prestaties.
2. Bijzondere sportresultaten worden door de NBF officieel erkend, wanneer is voldaan het gestelde in artikel
301, als mede aan de hierna te noemen voorwaarden. Bij de erkenning wordt de overeenkomstig artikel
219 gevolgde speelwijze vermeld, bij de speelwijze volgens het Baker systeem worden geen bijzondere
sportprestaties erkend. In geval van een onderbroken game als bedoeld in artikel 223 kunnen geen
bijzondere sportresultaten worden erkend.
Artikel 313. Soorten bijzondere sportresultaten.
1. Voor erkenning als bijzonder sportresultaat komen in aanmerking de hierna volgende scores of hoger,
zoals behaald door een individuele speler en/of door een team, in een game en/of in een serie van drie
opeenvolgende games:
game
serie
individuele speler
296
780
(gemiddeld 260)
double
520 (gemiddeld 260)
1440 (gemiddeld 240)
trio
750 (gemiddeld 250)
2070 (gemiddeld 230)
four-men team
960 (gemiddeld 240)
2640 (gemiddeld 220)
five-men team
1150 (gemiddeld 230)
3150 (gemiddeld 210)
2. Om voor de erkenning van een hoge seriescore in aanmerking te komen dient:
a) de betreffende serie te bestaan uit drie opeenvolgende games, zijnde uit een reeks opeenvolgende
games.
b) de betreffende serie op dezelfde datum te zijn gespeeld en voor het overige te voldoen aan het
gestelde in artikel 103.
Artikel 314. Aanmelding bijzonder sportresultaat.
1. De verantwoordelijkheid voor het aanmelden van bijzondere sportresultaten is overeenkomstig artikel 305.
2. Het voor aanmelding verantwoordelijke bestuur dient er zo spoedig mogelijk van in kennis te worden
gesteld, dat een bijzonder sportresultaat als bedoeld in artikel 313 is behaald, doch niet later dan 24 uur
nadien.
3. Het voor aanmelding verantwoordelijke bestuur brengt de NBF van een bijzonder sportresultaat schriftelijk
op de hoogte en wel binnen 3 dagen nadat het bijzonder sportresultaat als bedoeld in artikel 313 is
behaald, onverminderd het bepaalde in artikel 315. Het (de) oorspronkelijke scoresheet(s) of een voor
echt afgegeven kopie daarvan, dient bij de aanmelding te worden gevoegd.
Artikel 315. Wat te doen voor een erkenning.
1. Van een hoge score als bedoeld in artikel 313, wordt de NBF onmiddellijk in kennis gesteld, via het
officiële telefonische meldpunt.
2. In geval van een hoge score, als bedoeld in artikel 313, dient de wedstrijdleider zo spoedig mogelijk het
organiserende bestuur hiervan in kennis te stellen.
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3. De specifieke kenmerken van de bal of ballen dienen genoteerd te worden. Het bondsbestuur kan een
pro-shop of een individu aanwijzen die de ballen inspecteert en weegt.
4. Het NBF bestuur doet binnen 14 dagen na het uitbrengen van het advies uitspraak over al of niet
erkennen van de hoge score.
5. Bij officiële erkenning van een bijzonder sportresultaat wordt aan betrokkene(n) een passend aandenken
ter hand gesteld.
Artikel 316. Beroep op afwijzing.
Wanneer de aanvraag om een erkenning van een bijzonder sportresultaat wordt afgewezen, dan
wordt(worden) betrokkene(n), binnen 14 dagen na indienen van de aanvraag, onder opgaaf van redenen
door het bondsbestuur schriftelijk in kennis gesteld. Na ontvangst van deze mededeling heeft(hebben)
betrokkene(n) het recht om binnen 15 dagen schriftelijk in beroep te gaan.
Het bondsbestuur wijst in geval van beroep een commissie aan, die een definitieve beslissing neemt.

Paragraaf 5. Recordresultaten.
Artikel 317. Nederlandse records.
Nederlandse records zijn records behaald door NBF leden met de Nederlandse nationaliteit of door niet
Nederlanders die wel ingezetenen zijn van Nederland, in de door de NBF gesanctioneerde wedstrijden
gespeeld in Nederland of in door de WTBA georganiseerde wedstrijden.
Artikel 318. Beperkingen voor records.
1. Record sportresultaten of Nederlandse records, zijn de hoogste sportresultaten (scratch), die behaald zijn
door individuele bowlers of teams.
2. Als team worden aangemerkt: doubles - trio's - four-men teams en five-menteams.
3. In een wedstrijd gespeeld volgens het Baker systeem kunnen geen records behaald worden.
4. Nederlandse records zijn sportresultaten met een gemiddelde score van minimaal 190 voor dames en
meisjes en minimaal 200 voor heren en jongens.
5. In geval van een onderbroken game als bedoeld in artikel 223 kunnen geen records erkend worden.
Artikel 319. Aanmelding records.
1. Records zijn officieel, als bij het aanmelden van de records de artikelen 301, 305, 314, 315 en 316 van het
sportreglement zijn opgevolgd, en de records erkend zijn door het bondsbestuur. In de artikelen 314, 315
en 316 dient i.p.v. bijzonder sportresultaat te worden gelezen: recordresultaat.
2. Voor wat betreft artikel 315 moeten de onder 3 genoemde inspekties steekproefsgewijs binnen 24 uur
plaatsvinden, terwijl de genoemde handelwijze van de wedstrijdleider zoals bedoeld in lid 4 van artikel 315
niet opgevolgd hoeft te worden.
Artikel 320. Soorten records.
In de navolgende onderdelen kunnen records worden behaald door de volgende categorieën:
Individueel:
Aparte records voor: meisjes - dames - jongens - heren,
over: 3 - 6 - 9 - 12 - 15 - 18 en 24 games.
Teams:
Aparte records voor: meisjes - dames - jongens/mixed en heren/mixed in team samenstellingen met 2, 3, 4
en 5 spelers over 1 - 3 en 6 games.
Artikel 321. Geldigheid records.
1. Een record over meerdere games heeft alleen geldigheid als dat record gevestigd is :
a) bij 1 game, tijdens elke game,
b) bij 3 games, tijdens elke serie van 3 games, die direct na elkaar en aaneengesloten zijn gegooid,
(bijvoorbeeld game 1+2+3, 4+5+6 enz.)
c) bij meer dan 3 games, indien het totaal de eerste games van een serie betreft, of het totaal van het
aantal gespeelde games tijdens een wedstrijd (all events) betreft. (bij voorbeeld een record over 6
games kan de score zijn over de 6 te spelen games of de eerste 6 games van een serie van 8 games.)
2. Een record gevestigd in een wedstrijd georganiseerd door de WTBA wordt door de NBF alleen erkend als
het ook door de WTBA is erkend.
Artikel 322. Officiële erkenning.
Bij officiële erkenning van een record wordt aan betrokkene(n) een passend aandenken aangeboden.
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Hoofdstuk IV. Nationale leagues.
Paragraaf 1. Algemene bepalingen en opzet.
Artikel 400. Wat is een nationale league .
1. Onder een nationale league (NL) worden die bowlingwedstrijden verstaan die in competitievorm, over
meerdere speeldagen, door de NBF worden georganiseerd. Het bondsbestuur kan de organisatie van een
nationale league of een deel hiervan aan de provinciale afdelingen delegeren.
2. Op een nationale league zijn alle bepalingen van het NBF sportreglement van toepassing. Hiervan kan
slechts worden afgeweken, indien en zover dit in of krachtens het bepaalde van dit hoofdstuk uitdrukkelijk
is toegestaan.
Artikel 401. Aanvullende bepalingen.
1. Eventuele aanvullende en/of uitvoeringsbepalingen, alsmede andere officiële mededelingen betreffende
een nationale league worden door of op gezag van het bondsbestuur aan de betrokkenen tijdig ter kennis
gebracht via hun bowlingverenigingen, en/of via het officiële NBF- orgaan en/of via de wedstrijdleiders.
2. Het bepaalde t.a.v. de nationale leagues is ook van toepassing op de nationale jeugd leagues.
3. De voorronden van de Nationale Jeugd Trio League worden door de provinciale afdelingen georganiseerd
en administratief verzorgd. De landelijke finales door het bondsbureau.
Artikel 402. Soorten nationale leagues.
Elke nationale league bestaat uit een event, zie ook artikel 102, en wordt gespeeld:
1. in klassen;
2. op door of vanwege het bondsbestuur vastgestelde speeldagen en tijden;
3. in of vanwege het bondsbestuur aangewezen bowlingcentra;
4. volgens een door het bondsbestuur vastgestelde speelwijze.
Voorbeelden van nationale leagues kunnen zijn:
1. de NL; nationale league voor mixed five-men teams,
2. de NDTL; nationale dames trio league,
3. de NHTL; nationale heren trio league.
4. de NJTL; nationale (mixed) jeugd trio league.
Artikel 403. Klasse en klasseindeling.
1. Onder een klasse worden, al naar gelang het betreffende event, de teams of spelers verstaan, die in een
nationale league gedurende het speelseizoen tegen elkaar uitkomen.
2. De onderverdeling van een nationale league in klassen geschiedt op zodanige wijze dat een piramidale
opbouw wordt verkregen. De piramidale opbouw van een nationale league wordt gekenmerkt door het
bestaan van: een eredivisie; twee hoofdklassen; vier 1e klassen; acht 2e klassen; zestien 3e klassen;
tweeëndertig 4e klassen; etc. of: een eredivisie; drie hoofdklassen; zes 1e klassen; twaalf 2e klassen;
vierentwintig 3e klassen; etc. In geval van onvoldoende aanmelding kan het aantal klassen met het
laagste rangordenummer minder bedragen dan de vereiste tweemaal het aantal klassen van het op een
na laagst bestaande rangordenummer.
3. Het bondsbestuur bepaalt welke piramidale opbouw wordt gebruikt.
4. Elke klasse van een nationale league bevat een even aantal teams in geval van een team-event, of een
even aantal spelers in geval van een single-event.
5. In elke nationale league worden uitsluitend wedstrijden tegen een directe tegenstander gespeeld.
6. Elke klasse van een nationale league bevat tenminste zes teams respectievelijk spelers, en ten hoogste
een zoveel groter, doch even, aantal als te dien aanzien door het bondsbestuur is bepaald. Het minimum
aantal teams, respectievelijk spelers in een single-event, in klassen waaraan volgens artikel 404, lid 3, 2
play-off speeldagen worden toegevoegd, bedraagt 8.
7. Wanneer een nationale league voor de eerste maal wordt georganiseerd, kan het bondsbestuur daarbij
afwijken van het bepaalde in de leden 2, 4 en 6 van dit artikel.
Artikel 404. Speeldagen en play-offs.
1. Een nationale league wordt in principe gespeeld in de periode van 1 september tot 1 juni van een lopend
speelseizoen.
2. Voor elke klasse van een nationale league dient een zodanig aantal speeldagen worden vastgesteld, dat
de teams in die klasse in het betreffende speelseizoen even vaak tegen elkaar uitkomen.
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3. Voor de eredivisie, de hoofd- en de 1e klassen kunnen boven het in lid 3 genoemde aantal speeldagen
nog twee extra speeldagen vastgesteld worden. In dat geval vormen, na het spelen van de in lid 3
genoemde speeldagen de hoogste vier geklasseerde teams een poule en spelen twee play-off
speeldagen om het kampioenschap; verder vormen ook de laagste vier geklasseerde teams een poule en
spelen twee play-off speeldagen om de degradatie. Op een play-off speeldag speelt elk team een
wedstrijd tegen elk ander team uit die poule. De eerder behaalde wedstrijdpunten en pinfall uit alle
wedstrijden van de in lid 3 genoemde speeldagen in die klasse blijven behouden en vormen de
beginstanden voor deze laatste speeldagen.
4. Het aantal games per wedstrijd, het aantal wedstrijden per team per speeldag, het aantal speeldagen en
de speelwijze wordt voor elke nationale league door het bondsbestuur vastgesteld.
Artikel 405. Bowlingcentra.
1. Voor het aanwijzen van bowlingcentra voor een nationale league kan het bondsbestuur normen opstellen,
die een aanvulling betekenen op de bepalingen van dit reglement.
2. Het bondsbestuur heeft de bevoegdheid om te bepalen dat wedstrijden in klasse met het laagste
bestaande rangordenummer van een nationale league op touwbanen kunnen worden gespeeld.

Paragraaf 2. Recht op een plaats en aanmelding.
Artikel 406. Recht op een plaats.
1. De plaats in een bepaalde klasse van een nationale league, waarop een team aan het einde van een
speelseizoen is geëindigd, zulks met inbegrip van eventuele promotie of degradatie overeenkomstig
artikel 421, geeft in het daaropvolgend speelseizoen recht op een gelijke plaats in een zelfde klasse van
een nationale league.
2. Het recht op een plaats in een klasse van een nationale league zoals in het vorige lid aangegeven, is
voorbehouden aan het team en de spelers van dat team, indien de meerderheid van die spelers zich voor
dat zelfde team voor het direct daaropvolgende seizoen aanmeldt, en zij lid blijven van de vereniging
welke in het voorafgaande seizoen recht op die plaats behaalde. Wordt hieraan niet voldaan, dan vervalt
het hier genoemde recht aan de vereniging, waartoe het team behoorde.
3. In geval van overschrijving van de meerderheid van de spelers van een team naar een andere vereniging,
blijft het recht op die plaats in een klasse van de een nationale league voor die spelers die overschrijving
naar een andere vereniging hebben verkregen, behouden, tenzij de vereniging waarvan de overschrijving
wordt verkregen bij het bondsbestuur aannemelijk kan maken dat dit onredelijk is. Voorwaarde tot het
behoud van het recht op de plaats is dan wel dat de betrokken spelers daadwerkelijk voordat team van de
nieuwe vereniging gaan spelen.
4. Wanneer van het recht op een plaats voor het sluiten van de aanmeldingstermijn geen gebruik is
gemaakt, is het vervallen, terwijl dit recht ook komt te vervallen indien artikel 425 lid 3 van toepassing is.
5. In het geval dat van het recht op een plaats geen gebruik wordt gemaakt of indien dit recht is vervallen
wordt versterkte promotie volgens artikel 421, lid 3 van toepassing.
Artikel 407. Deelname.
1. a. Deelname aan de Nationale League, de Nationale Dames Trio League en de Nationale Heren Trio
League is alleen mogelijk voor leden van de NBF, die daartoe door hun bowlingvereniging zijn
opgegeven, en voorzover zij het recht op deelname niet verloren hebben.
. b. Deelname aan de Nationale Jeugd Trio League is alleen mogelijk voor jeugdleden van de NBF, die
daartoe door hun bowlingvereniging zijn opgegeven, en voorzover zij het recht op deelname niet
verloren hebben.
2. In geval van een single-event kan aan de betreffende league alleen door individuele spelers worden
deelgenomen. In geval van een team-event kan aan de betreffende nationale league alleen worden
deelgenomen door teams, die uit het voor dat event vereiste aantal personen bestaan.
3. De bepalingen in dit hoofdstuk ten aanzien van teams zijn van overeenkomstige toepassing op de
individuele spelers in geval van een single-event.
4. Er kunnen per team niet minder spelers worden aangemeld dan het aantal, dat krachtens het event van
de nationale league is voorgeschreven. Dit minimum aantal bedraagt vijf in geval van een five-men team
event, vier in geval van een four-men team event, drie in geval van trio event, etc.
5. In geval van een team event kan per team naast het voor dat event vereiste aantal spelers een aantal
extra spelers worden aangemeld.
Bij een five-men team-event of bij een team met meer dan vijf spelers kunnen per team maximaal vijf
extra spelers worden aangemeld.
Bij een four-men team-event kunnen per team maximaal vier extra spelers worden aangemeld.
Bij een trio-event kunnen per team maximaal drie extra spelers worden aangemeld.
Bij een double-event kunnen per team maximaal twee extra spelers worden aangemeld.
Bij een single-event kunnen geen extra spelers worden aangemeld.
6. Voor spelers van een team in een nationale league geldt:
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a) dat zij in het bezit moeten zijn van een geldige, op naam gesteld, door de NBF uitgegeven bowlingpas,
die op verzoek van de wedstrijdleider moet worden getoond.
b) dat zij allen speelgerechtigd lid dienen te zijn van dezelfde bij de NBF aangesloten vereniging.
7. Aan deelname aan een nationale league kunnen door het bondsbestuur al naar gelang de aard van die
nationale league verdere voorwaarden worden gesteld.
Artikel 408. Aanmelding van een team.
1. De aanmelding van een team voor een nationale league dient schriftelijk en bij voorkeur aangetekend te
worden ingediend bij het bondsbureau door het bestuur van de betreffende bowlingvereniging, en wel voor
een door het bondsbestuur vast te stellen datum, voor het begin van het speelseizoen. Wanneer een niet
aangetekend verzonden aanmelding niet op het bondsbureau wordt ontvangen, is geen reclame mogelijk.
2. Tegelijk met de aanmelding van een team dienen de namen en bowlingpasnummers van de spelers,
teamcaptains, managers, coaches, verzorgers en eventuele administrateurs te worden opgegeven onder
vermelding van de teamnaam en functie binnen het team.
3. De teamcaptain kan een van de spelers zijn of een aan het team toegevoegde teamcaptain. Indien de
teamcaptain niet als speler aangemeld wordt, kan dit een dame of een heer zijn en geldt dat hij/zij in het
bezit moet zijn van een geldig, op naam gesteld, door de NBF uitgegeven bowlingpas, die op verzoek van
de wedstrijdleider moet worden getoond en dat hij/zij lid moet zijn van dezelfde bij de NBF aangesloten
vereniging als het team waarvan hij/zij teamcaptain is.
4. Voor de aanmelding van een team voor een nationale league dient gebruik te worden gemaakt van
speciale door de NBF daartoe verstrekte aanmeldingsformulieren.
5. Het bestuur van de bowlingvereniging ontvangt van de aanmelding van een team zo spoedig mogelijk na
sluitingsdatum bevestiging van ontvangst op het bondsbureau.
6. Tegelijk met het aanmelden van een team voor een nationale league moet de vereniging aangeven welke
wedstrijdleider beschikbaar is om de wedstrijden te leiden van het betreffende team in het bowlingcentrum
van de vereniging. De aanwijzing van de wedstrijdleider voor elke speeldag geschiedt door het
bondsbestuur. Het bondsbestuur kan eventueel de vereniging met de leiding belasten.
Artikel 409. Naam van het team.
1. Elk team in een nationale league speelt onder een vaste naam dat dit team duidelijk onderscheidt van
andere teams uit die gehele nationale league.
2. Aan deze vaste naam mag slechts één (1) andere naam of naamsaanduiding worden toegevoegd.
3. Dit toevoegsel aan de vaste naam kan van seizoen tot seizoen worden veranderd, maar blijft gedurende
het seizoen ongewijzigd.
4. De vaste naam mag alleen bij hoge uitzondering worden veranderd nadat hiervoor door het bondsbestuur
op speciaal en met redenen omkleed verzoek toestemming is verleend. De wijziging van de vaste naam
gaat eerst aan het begin van het seizoen in.
Artikel 410. Teamcaptain.
1. De in artikel 408 aangemelde teamcaptain fungeert het gehele seizoen als teamcaptain.
2. De teamcaptain is volledig verantwoordelijk voor de gedragingen van de spelers uit zijn team gedurende
een speeldag.
3. De teamcaptain draagt er zorg voor dat hij en zijn teamgenoten er in alles aan zullen meewerken om elke
speeldag zo correct mogelijk te laten verlopen.
4. Wanneer een teamcaptain op een speeldag niet aanwezig is, dan treedt een speler uit dat team op als
vervangend teamcaptain, en dient als zodanig bij de wedstrijdleider bekend te worden gemaakt.
5. Wanneer een team besluit om later een andere speler als teamcaptain aan te wijzen, dan dient dit
schriftelijk en ondertekend door de meerderheid van de spelers van dat team aan het bondsbureau te
worden doorgegeven.
Artikel 411. Aanmelding extra spelers.
1. Spelers kunnen aangemeld worden tot 10 dagen voor een speeldag van de betreffende league.
2. Spelers kunnen slechts voor een team van een nationale league worden aan gemeld.
3. Spelers, die niet gelijk met het team zijn aangemeld dienen door het bestuur van de betreffende
bowlingvereniging of door de betrokken teamcaptain schriftelijk en bij voorkeur aangetekend te worden
aangemeld bij het bondsbureau onder vermelding van naam en bowlingpasnummer van de speler, de
naam van het team en de klasse waarin dit team speelt. Indien een teamcaptain een speler direct bij het
bondsbureau aanmeldt dient hij een kopie van deze aanmelding te verzenden aan de betrokken
vereniging.
4. Wanneer de aanmelding van een speler niet aangetekend wordt verzonden en deze aanmelding niet op
het bondsbureau wordt ontvangen, is geen reclame mogelijk.
5. Van elke aanmelding van een speler wordt bevestiging van ontvangst op het bondsbureau verzonden aan
het bestuur van de vereniging van die speler.
6. Een speler is niet eerder speelgerechtigd dan tien dagen na ontvangst van zijn aanmelding op het
bondsbureau, en dan nog alleen, wanneer deze aanmelding is geaccepteerd.
7. Met betrekking tot de landelijke finales van een league waarvan de voorronden door de afdelingen worden
georganiseerd, zoals de nationale jeugd trio league, is het bepaalde in dit artikel onverminderd van kracht.
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Artikel 412. Overschrijving van spelers.
1. Een aangemelde speler van een bepaald team van een bepaalde vereniging mag worden aangemeld bij
een team van een andere vereniging spelend in een nationale league, mits deze speler nog niet voor het
eerst genoemde team heeft gespeeld. Met inachtname van artikel 407 lid 6b. Hierbij is overschrijving naar
de nieuwe vereniging dus noodzakelijk.
2. Een aangemelde speler van een bepaald team van een bepaalde vereniging mag worden aangemeld bij
een team van dezelfde vereniging met dezelfde vaste naam, als:
a) Het laatst genoemde team in een hogere klasse speelt van dezelfde nationale league.
b) Het laatst genoemde team in een lagere klasse speelt van dezelfde nationale league, mits betreffende
speler niet meer als maximaal 20% (afgerond naar boven) van het totaal aantal games in de
betreffende nationale league, is uitgekomen voor het eerstgenoemde team.
3. Een voor een team aangemelde speler, die nog niet gespeeld heeft voor dat team en/of naar een ander
team is overgeschreven, mag door een andere speler worden vervangen. Uiteindelijk mag het maximaal
aantal spelers van dat team van de betreffende nationale league, zoals genoemd in artikel 407 lid 5 van
dit reglement, niet overschreden worden.
4. Na 50% (afgerond naar boven) van het aantal speeldagen van de betreffende nationale league mag er
geen gebruik gemaakt worden van de mogelijkheden zoals genoemd in lid 2b van dit artikel.
5. Een speler kan tijdens een speelseizoen slechts eenmaal gebruik maken van de mogelijkheden, zoals
genoemd in de leden 1 t/m 3 van dit artikel.
6. Bij gebruikmaking van de leden 1 t/m 3 van dit artikel is het genoemde in artikel 411 van toepassing.

Paragraaf 3. Wedstrijdverloop.
Artikel 413. Speelwijze, tijd en baanschema.
1. De wedstrijden van elke nationale league worden gespeeld volgens het door of op last van het
bondsbestuur opgestelde tijd- en baanschema.
2. In elke nationale league wordt gespeeld volgens Europees systeem. Het bondsbestuur kan aan een of
meer klassen van een nationale league een andere speelwijze voorschrijven, zoals genoemd in artikel
219.
Artikel 414. Teamsamenstelling.
1. Voor het begin van elke speeldag meldt de teamcaptain aan de wedstrijdleider, door het tonen van de
bowlingpassen, welke van de aangemelde spelers die speeldag het team vormen.
2. Tijdens de speeldag kan de teamcaptain altijd nog een aangemelde speler aan zijn team toevoegen.
Deze speler moet dan voldoen aan artikel 237.
3. Tijdens een speeldag kan de teamcaptain een speler van zijn team afmelden door een mededeling aan
de wedstrijdleider. De betreffende speler valt dan niet meer onder de bepalingen van de artikelen 236 en
237 (roken en drinken). Een afgemelde speler mag later niet meer opgesteld worden.
4. Buiten de opstelling gelaten spelers kunnen na elke game worden ingezet. Voor vervanging tijdens een
game zie artikel 227.
5. Tijdens de speeldag is het toegestaan dat naast de op dat moment speelgerechtigde leden zich 1
begeleider in de spelersruimte bevindt.
Artikel 415. Niet opkomen.
1. Een team wordt in een game als niet opgekomen beschouwd, indien dat team gedurende die gehele
game met minder spelers speelt dan het hierna te noemen minimum. In geval van een five-men of fourmen teamevent is dit minimum gesteld op drie spelers. In geval van een trio-event of een double-event
geldt het aantal van twee spelers als minimum.
2. Elke game, waarbij een team als niet opgekomen wordt beschouwd wordt voor dat team vervallen
verklaard. Met zo'n game kunnen door dat team geen wedstrijdpunten worden behaald.
3. Het is de eventueel aanwezige spelers van een niet opgekomen team toegestaan om de betreffende
game(s), die voor het eigen team vervallen is (zijn) verklaard, toch te spelen volgens het oorspronkelijke
tijd- en baanschema. De aldus behaalde scores zijn wel geldig, maar tellen alleen mee voor de eventuele
persoonlijke standenlijst en het persoonlijke bowlingpasgemiddelde.
4. Wanneer een team incompleet is maar nog wel als opgekomen wordt beschouwd, dan wordt voor de
ontbrekende speler(s) voor die game geen pinfall genoteerd.
5. Een team, dat gedurende de gehele speeldag als niet opgekomen wordt beschouwd, wordt bestraft met
een geldboete ter hoogte van de deelnamekosten per speeldag. De geldboete zal aan de
bowlingvereniging, welke het team heeft aangemeld worden opgelegd. De vereniging zal vervolgens het
team aansprakelijk stellen.
6. Aan elk team dat gedurende de gehele dag als niet opgekomen wordt beschouwd zullen bovendien
evenveel wedstrijdpunten in mindering worden gebracht als er teams in de betreffende klasse zijn
ingedeeld.
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Artikel 416. Onderbroken game.
Wanneer het in geval van een onderbroken game als bedoeld in artikel 223 niet mogelijk of redelijk is de
betreffende game(s) te spelen of verder te spelen op dezelfde speeldag, dan wordt/worden de betreffende
game(s) gespeeld of verder gespeeld op een door het bondsbestuur vast te stellen datum, tijd en plaats.
Artikel 417. Wedstrijdformulier.
1. De eindscores van de gespeelde games worden per game en wedstrijd genoteerd op een daarvoor door
de wedstrijdleider, uitgereikt wedstrijdformulier. Op dit wedstrijdformulier dient duidelijk te zijn genoteerd:
- de namen van de twee teams die gedurende de wedstrijd elkaars tegenstander zijn,
- de namen van de spelers in deze teams gedurende de wedstrijd.
- de verenigingsnummers en bowlingpasnummers van deze spelers,
- de score per game en wedstrijd voor elke speler per team,
- de score per game en wedstrijd voor beide teams,
- de uitslag van de gespeelde wedstrijd.
2. Het wedstrijdformulier dient door beide betrokken teamcaptains voor accoord te worden getekend, en
onmiddellijk aan de wedstrijdleider te worden overhandigd.
3. De scoresheets of de computeruitdraai bij automatische scoreverwerking, bevatten de officiële
wedstrijdgegevens, nadat het betreffende wedstrijdformulier door beide teamcaptains is ondertekend. De
scoresheets dienen na elke game bij de wedstrijdleider te worden ingeleverd.
4. Wanneer wordt nagelaten om de scoresheets en het betreffende wedstrijdformulier bij de wedstrijdleider
in te leveren binnen 15 minuten na afloop van de betreffende wedstrijd, kunnen de betreffende games
ongeldig worden verklaard.
5. De wedstrijdgegevens op het wedstrijdformulier zijn voor een team niet eerder geldig dan nadat alle
vereiste gegevens voor dat team daarop zijn genoteerd en het wedstrijdformulier door de teamcaptain is
ondertekend.
6. Door de wedstrijdleider en door het bondsbureau kunnen de gegevens op het wedstrijdformulier worden
veranderd, wanneer een duidelijke fout is gemaakt bij het invullen, wanneer een onjuiste optelling is
gemaakt en/of wanneer gegevens op het wedstrijd formulier niet overeenkomen met die op de
scoresheets. Wanneer deze verandering door de wedstrijdleider wordt aangebracht, stelt hij de betrokken
teamcaptains daarvan direct in kennis.
7. Nadat een wedstrijdformulier door beide betrokken teamcaptains is ondertekend, kan naar aanleiding van
het directe spel- en/of scoreverloop van de betreffende teams geen enkel protest meer worden ingediend.
8. In geval van een mondeling protest dient het wedstrijdformulier derhalve niet te worden ondertekend door
de teamcaptain, die het protest aanhangig maakt. Wanneer een teamcaptain het niet eens is met de
beslissing van de wedstrijdleider inzake een of meer games uit die wedstrijd, dan dient hij het betreffende
wedstrijdformulier niet te ondertekenen, teneinde het recht op het indienen van een schriftelijk protest niet
te verliezen.
9. Wanneer in verband met een reglementair ingediend mondeling protest een wedstrijdformulier door een
of meer van de betrokken teamcaptains niet is ondertekend, en bij dat protest het directe scoreverloop in
het geding is, ziet de wedstrijdleider er op toe dat het gehele scoreverloop van de in het geding zijnde
game of games is vastgelegd op een papieren scoresheet, hetwelk voor die game of games de officiële
wedstrijdgegevens geacht wordt te bevatten; van de niet in het geding zijnde games bevat het, in dit geval
weliswaar niet ondertekende, wedstrijdformulier de officiële wedstrijdgegevens.
10. Na afloop van een speeldag leveren de teamcaptains het wedstrijdformulier in bij de wedstrijdleider, een
exemplaar blijft in het bezit van de wedstrijdleider en het tweede wordt door de wedstrijdleider ingezonden
naar het bondsbureau.

Paragraaf 4. Wedstrijdpunten
Artikel 418. Puntenverdeling.
1. Er kunnen wedstrijdpunten worden behaald voor het winnen van een game uit een wedstrijd, alsmede
voor het winnen van de gehele wedstrijd.
2. Per gewonnen game wordt een wedstrijdpunt toegekend en voorts wordt per gewonnen wedstrijd een
wedstrijdpunt toegekend. Een game wordt als gewonnen beschouwd wanneer de score van de
betreffende game hoger is dan de score van de betreffende game van de tegenstander. Hetzelfde geldt
voor een gewonnen wedstrijd.
3. Bij gelijk eindigen per game of per wedstrijd wordt het betreffende wedstrijdpunt gedeeld.
Artikel 419. Uitslag.
1. Door de wedstrijdleider worden na afloop van elke speeldag voor elk team de behaalde wedstrijdpunten
berekend en bekend gemaakt. Deze bekendmaking heeft een voorlopig karakter.
2. Indien later mocht blijken dat de behaalde pinfall per game, per wedstrijd of over de gehele speeldag van
één of meer teams een wijziging zou behoeven, dan geschiedt dat alsnog, en wordt zonodig
dienovereenkomstig de toekenning van de wedstrijdpunten per game of per wedstrijd aangepast.
3. Indien er correctie(s) door het bondsbureau worden aangebracht, worden de betrokkene(n) hiervan door
het bondsbureau schriftelijk op de hoogte gebracht.
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Paragraaf 5. Kampioenschap en promotie/degradatie.
Artikel 420. Kampioenschap
1. Kampioen van iedere klasse is dat team, dat na de laatste speeldag in het speelseizoen, in zijn klasse de
meeste wedstrijdpunten heeft behaald.
2. Kampioen van een gehele nationale league is dat team, dat in de hoogste klasse van die nationale league
aan het einde van het seizoen de meeste wedstrijdpunten heeft behaald. De kampioen van een gehele
nationale league is daarmee tevens kampioen van Nederland voor dat league-event.
3. Indien aan het eind van een seizoen één of meerdere teams een gelijk aantal wedstrijdpunten behaald
hebben, wordt de eindrangschikking bepaald door de behaalde (scratch)pinfall. Is deze ook gelijk dan
wordt tussen de gelijk geëindigde teams een extra game gespeeld, eventueel gevolgd door een extra 9e
en 10e frame tot een beslissing verkregen is.
Artikel 421. Promotie/degradatie.
1. De kampioen uit iedere klasse, afgezien van de hoogste klasse, promoveert naar een direct
daaropvolgende hogere klasse van de betreffende nationale league.
2. Afgezien van de laagste klasse, degraderen uit iedere klasse van een nationale league de twee teams,
die op de laatste twee plaatsen in een klasse zijn geëindigd. Bij een gelijke stand geldt dezelfde procedure
als in artikel 420 lid 3. Wanneer de piramidale opbouw van een nationale league gekenmerkt wordt door
het bestaan van een hoofdklasse en drie 1e klassen, dan degraderen uit die hoofdklasse de teams die op
de laatste drie plaatsen zijn geëindigd. Ten aanzien van de degradatie uit de op een na laagste klasse kan
het bondsbestuur vaststellen, dat er slechts één of in het geheel geen team degradeert.
3. Wanneer versterkte promotie of degradatie noodzakelijk is, geschiedt dat op grond van de behaalde
plaats in de eindrangschikking, die in het juist afgelopen speelseizoen is behaald. Wanneer dat bij gelijke
rang schikking geen uitkomst biedt, is de behaalde pinfall doorslaggevend. Bij deze versterkte promotie of
degradatie komen alle teams in aanmerking uit de klassen met hetzelfde rangordenummer van de
betreffende league, met uitzondering van de teams die krachtens lid 1 respectievelijk lid 2 van dit artikel
promoveren respectievelijk degraderen.
Artikel 422. Prijzen.
1. Aan het einde van de laatste speeldag wordt in elke klasse van een nationale league een sportprijs
uitgereikt aan de teams, die in de klasse op de 1e, 2e en 3e plaats zijn geëindigd. Aan de spelers van die
teams wordt daarbij tevens een persoonlijke herinnering uitgereikt.
2. Al naar gelang het aantal teams, dat in de klasse is ingedeeld, kan het bondsbestuur besluiten om het
bepaalde in het eerste lid alleen van toepassing te laten zijn op de 1e plaats of de 1e en 2e plaats.

Paragraaf 6. Wedstrijdleider, slotbepalingen.
Artikel 423. Wedstrijdleider.
1. De wedstrijdleider draagt zorg voor het goede verloop van de speeldag, en handelt in verband hiermee de
hem opgedragen administratieve verrichtingen af.
2. De wedstrijdleider brengt na elke speeldag schriftelijk verslag uit van alle mondeling bij hem ingediende
protesten en van de afwikkeling daarvan, alsmede van alle andere belangrijk geachte voorvallen,
waaronder de overtredingen van dit reglement.
3. De wedstrijdleider treedt gedurende de speeldag op als vertegenwoordiger van de NBF; hij ziet er op toe
dat dit reglement wordt nageleefd een en ander overeenkomstig de hem door of vanwege het
bondsbestuur te verstrekken instructies, en hij neemt zonodig beslissingen die het directe spel- of
scoreverloop betreffen.
4. De beslissingen van de wedstrijdleider met betrekking tot het directe spel- of scoreverloop zijn bindend,
behoudens in geval van niet speelgerechtigd zijn van spelers.
5. Nadat hij een beslissing terzake van het directe spel- of scoreverloop heeft genomen, deelt de
wedstrijdleider die beslissing onmiddellijk mede aan de (direct) betrokken teamcaptain(s).
6. De wedstrijdleider kan per speeldag een door het bondsbestuur vast te stellen onkostenvergoeding
worden toegekend, welke al naar gelang de soort nationale league en/of klasse kan verschillen.
Als wedstrijdleider kunnen alleen diegenen worden geaccepteerd, die een daartoe aangewezen opleiding
en/of bijscholing hebben gevolgd. In bijzondere gevallen kan het bondsbestuur dispensatie verlenen.
Artikel 424. Financiën.
1. Voor elke speeldag van een klasse van een nationale league is voor elk team een door het bondsbestuur
vast te stellen bedrag verschuldigd, bestaande uit baanhuur, prijzengeld en organisatiekosten.
2. De vereniging, die een team heeft aangemeld, is gehouden de financiële verplichtingen te (laten) voldoen,
welke verbonden zijn aan de deelname van dat team in de betreffende klasse van een nationale league.
3. De spelers van elk team in een klasse van een nationale league zijn naast de vereniging, die dat team
heeft aangemeld, hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen, die in voorgaande leden zijn bedoeld.
4. Het bondsbestuur bepaalt waar, wanneer en op welke wijze de in dit artikel bedoelde financiële
verplichtingen moeten worden voldaan.
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Artikel 425. Terugtrekken van een team.
1. Wanneer een team zich terugtrekt uit een nationale league 10 dagen of later nadat de bevestiging van
deelname aan een nationale league conform artikel 408 lid 4 is verstuurd, is de betreffende vereniging
geenszins ontslagen van de financiële verplichtingen voor de speeldagen van dat seizoen, evenmin als de
spelers van dat team.
2. Wanneer een team zich gedurende het speelseizoen uit een klasse van een nationale league terugtrekt,
vormt dit een overtreding, waarvan te allen tijde bij de tuchtcommissie aangifte wordt gedaan.
3. Wanneer de desbetreffende vereniging in de situatie, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, niet onmiddellijk
zorg draagt voor een vervangend team, dan wordt aan die vereniging het recht op de onderhavige plaats
in die klasse ontzegd.
Artikel 426. Overmacht.
In gevallen van overmacht is uitzondering op de bepalingen van dit hoofdstuk mogelijk en/of kan overtreding
van de bepalingen in dit hoofdstuk geen gevolgen hebben zulks ter beoordeling van de daartoe bevoegde
instanties.
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Hoofdstuk V. Gesanctioneerde Toernooien.
Paragraaf 1. Algemeen.
Artikel 500. Strekking.
Dit hoofdstuk heeft betrekking op alle bowlingtoernooien en andere bowlingwedstrijden, die in Nederland
plaatsvinden en die niet door of op last van de NBF worden georganiseerd; in dit hoofdstuk zal verder worden
gesproken van toernooien. Een toernooi is een van te voren georganiseerde bowlingwedstrijd tussen teams,
individuen en/of een combinatie daarvan.
Artikel 501. Verbod op deelname niet erkende toernooien.
1. Het is leden van de NBF ten strengste verboden om deel te nemen aan een toernooi, dat geen NBF
erkenning heeft verkregen, interne toernooien uitgezonderd. Voor een definitie van interne toernooien zie
artikel 503.
2. Bij overtreding van dit artikel wordt aangifte gedaan bij de tuchtcommissie.
Artikel 502. Internationale bepalingen.
De bepalingen vastgelegd in “Rules en Regulations for International Bowlingtournaments” van de WTBA zijn
van toepassing op de NBF erkende toernooien. Zie ook artikel 508.
Artikel 503. Interne toernooien.
1. Onder een intern toernooi wordt dat toernooi verstaan, waaraan uitsluitend en alleen door leden van een
en dezelfde bowlingvereniging, recreatiesportvereniging of recreatiesportstichting kan worden
deelgenomen.
2. Interne toernooien behoeven geen NBF-erkenning, maar kunnen in verband met bijzondere- en record
sportresultaten wel een NBF-erkenning aanvragen.
3. Indien in interne toernooien wordt gespeeld voor sportprijzen, geldprijzen of prijzen in natura, welke per
prijswinnaar een waarde van € 125,00 te boven gaan, is een E-erkenning verplicht.
4. De resultaten, die in een toernooi zonder NBF-erkenning zijn behaald hebben voor de NBF geen
geldigheid.

Paragraaf 2. NBF-erkenning.
Artikel 504. NBF-erkenning.
1. Voor een toernooi moet een NBF-erkenning worden aangevraagd.
2. NBF-erkenningen worden verleend door het bondsbestuur.
3. Een NBF-erkenning duidt aan, dat het betreffende toernooi door de NBF is gesanctioneerd. Dit betekent
dat het toernooi in kwestie wordt georganiseerd en ook moet worden gehouden in overeenstemming met
dit reglement, alsmede met inachtneming van de statuten, reglementen en de overige voorschriften van
de NBF.
4. Nadat aan een toernooi eenmaal een NBF-erkenning is verleend, kan op geen enkel punt een wijziging
worden aangebracht in de gegevens met betrekking tot dat toernooi, op grond waarvan de NBF-erkenning
is verleend, tenzij de regeling daarin voorziet of tenzij daarvoor speciale, schriftelijke toestemming door
het bondsbestuur is verleend.
Artikel 505. Soorten toernooien.
Bij het verlenen van een NBF-erkenning wordt naar aard en vereisten een onderscheid gemaakt, zowel voor
senioren als jeugd, tussen de navolgende toernooien:
1. Een internationaal scratch-toernooi met WTBA erkenning, kortweg A-toernooi genaamd.
2. Een scratchtoernooi zonder WTBA erkenning, kortweg een B-toernooi.
3. Een handicap-toernooi, dat geheel op handicapbasis verspeeld moet worden, kortweg C-toernooi
genaamd.
4. Een club-, steden- en/of provinciale afdelingsontmoeting, waaraan door ten hoogste drie verenigingen,
drie steden of drie provinciale afdelingen met vertegenwoordigende equipes wordt deelgenomen, kortweg
D-toernooi genaamd.
5. Een intern toernooi, kortweg E-toernooi genaamd.
6. Een ontmoeting met meer dan 3 verenigingen c.q. meer dan 3 afdelingen, alleen toegestaan van
maandag tot en met vrijdag, kortweg F-toernooi genaamd.
7. Een huisleague, kortweg H-toernooi genaamd.
8. Een toernooi dat georganiseerd wordt voor recreatiesportbowlers, kortweg RS-toernooi genaamd.
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Artikel 506. Aanvullende WTBA bepalingen voor internationale toernooien.
Toernooien met deelnemers van meer dan drie verschillende federaties moeten bij de WTBA worden
aangemeld en krijgen een vermelding op de internationale kalender.
Artikel 507. Voorwaarden voor erkenning.
1. Aan een A-, B-, C- of RS-toernooi wordt alleen dan een NBF-erkenning verleend, indien dat toernooi voor
het nieuwe speelseizoen is aangemeld en vastgesteld volgens de procedure zoals beschreven in
Hoofdstuk VI.
2. Aan een toernooi kan een NBF-erkenning worden geweigerd, wanneer het bondsbestuur niet accoord
gaat met het bowlingcentrum, waarin dat toernooi wordt gespeeld.
Artikel 508. Extra bepalingen.
1. Op een internationaal toernooi zijn behalve de bepalingen van dit reglement tevens de betreffende
voorschriften van de WTBA van toepassing. Zonder voorafgaande WTBA-erkenning kan aan een toernooi
geen NBF-erkenning als A-toernooi worden gegeven.
2. De organisatoren van een internationaal toernooi moeten voorzien in medische verzorging en EHBO
gedurende het toernooi.
3. Door de organisatoren van internationale toernooien en B-jeugdtoernooien kunnen gezamelijk met het
bondsbestuur aanvullende bepalingen en afspraken gemaakt worden op en bij dit sportreglement. Deze
toernooi-organisatoren zijn verplicht zich aan deze aanvullende bepalingen te houden. Deze toernooien
worden verder aangeduid als Master-toernooien en B*(B-ster)-toernooien voor de jeugd.
Artikel 509. Aan wie wordt erkenning verleend.
1. Alle door of namens het bondsbestuur georganiseerde wedstrijden hebben een NBF-erkenning.
2. Er worden alleen NBF-erkenningen verleend aan toernooien, die worden georganiseerd door provinciale
afdelingen, bowlingverenigingen, verenigingen binnen bowlingverenigingen, en/of individuele leden van de
NBF.
3. Aan een toernooi, dat wordt georganiseerd door een vereniging binnen een vereniging en/of door een
individueel lid, wordt alleen dan een NBF-erkenning verleend, wanneer de betreffende bowlingvereniging
zich met de organisatie accoord verklaard. In geval van accoordverklaring is de betreffende
bowlingvereniging medeverantwoordelijk voor het goede verloop van het toernooi en voor de naleving van
de daarop van toepassing zijnde voorschriften en bepalingen.
4. Het bondsbestuur kan ook een erkenning verlenen aan organisatoren die een toernooi organiseren met
als doelgroep de recreatiesportleden.
5. De organisator(en) is(zijn) te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor de financiële verplichtingen, die uit
het toernooi voortvloeien.

Paragraaf 3. Het aanvragen van een NBF-erkenning.
Artikel 510. Hoe aanvragen.
1. De aanvrage van een A-, B-, C- of RS-erkenning dient te geschieden middels het daartoe bestemde en
volledig ingevulde aanvraagformulier.
2. Bij de aanvrage van een A-, B-, C- of RS-erkenning dient het volledige toernooireglement en het
inschrijfformulier te worden gevoegd.
3. Bij de aanvrage van een A-, B-, C- of RS-erkenning dient tevens een verklaring te worden gevoegd van de
directie van het bowlingcentrum, waar het toernooi zal worden gehouden, dat het bowlingcentrum op de
toernooidata voor het toernooi beschikbaar is.
4. Bij de aanvrage van een A-, B-, C- of RS-erkenning dient voorts de begroting van het toernooi te worden
gevoegd, waarin de verwachte inkomsten en uitgaven met betrekking tot het toernooi zijn opgenomen en
gespecificeerd. Dit dient te geschieden op de daarvoor door de NBF verstrekte formulieren.
5. De aanvrage van een A-, B-, C- of RS-erkenning zal niet eerder in behandeling worden genomen dan
nadat alle bovengenoemde bescheiden zijn overlegd en de betreffende waarborgsom is ontvangen.
6. Voor de overige erkenningen moet een schriftelijke aanvraag worden ingediend.
Artikel 511. Accoord verklaring.
1. De aanvragers van een NBF-erkenning dienen volledig accoord te gaan met de in dit reglement
opgenomen bepalingen.
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2. Wanneer het toernooi in kwestie door een vereniging binnen een bowlingvereniging of door een
individueel lid van een bowlingvereniging wordt georganiseerd, dient het bestuur van de
bowlingvereniging, die het aangaat, met het toernooi accoord te gaan.
Artikel 512. Termijn van aanvragen.
1. De aanvrage van een NBF-erkenning voor een toernooi moet vergezeld van de daarbij behorende
bescheiden bij het bondsbureau worden ingediend. Het indienen van een dergelijke aanvrage is aan de
navolgende termijnen gebonden:
a) ingeval van een A-toernooi: ten laatste 90 dagen voor de aanvang van een toernooi;
b) ingeval van een B, C of RS-toernooi: ten laatste 60 dagen voor de aanvang van een toernooi;
c) ingeval van een D en F-toernooi: ten laatste 45 dagen voor de aanvang van een toernooi;
d) ingeval van een E en H-toernooi: ten laatste 15 dagen voor de aanvang van een toernooi;
2. Ter aanvulling op het bepaalde in lid 1, sub a, geldt ten aanzien van een A-toernooi, dat voor 20 februari in
het voorafgaande seizoen schriftelijk aan het bondsbestuur moet zijn verzocht om dat toernooi voor
erkenning bij de WTBA voor te dragen.
Artikel 513. Waarborgsom en administratiekosten
1. Aan een A-, B-, C- of RS-toernooi wordt geen NBF-erkenning verleend, zonder dat de NBF de daarvoor
vereiste waarborgsom heeft ontvangen, deze waarborgsom dient voor afloop van de kalenderontmoeting,
zie Hoofdstuk VI, aan het bondsbestuur te zijn voldaan. Het bedrag van de hier bedoelde waarborgsom
wordt voor elk type toernooi jaarlijks vastgesteld en bekendgemaakt.
2. Voor het verlenen van een A-, B-, C- of RS-erkenning worden door het bondsbestuur administratiekosten
in rekening gebracht. Het bedrag van deze administratie kosten wordt door het bondsbestuur voor elk type
toernooi jaarlijks vastgesteld en bekendgemaakt. Voor het verlenen van een NBF-erkenning aan een Atoernooi wordt bovendien nog een bedrag aan administratiekosten t.b.v. WTBA in rekening gebracht.

Paragraaf 4. Organisatie, leiding, data en plaats van het toernooi.
Artikel 514. Toernooi-organisatie en toernooileiding.
1. De toernooileiding dient te bestaan uit leden van de NBF.
2. Tot de organisatie en/of de toernooileiding mogen geen leden van de NBF behoren die zijn geschorst
en/of aan wie het recht op die werkzaamheden is ontzegd.
3. Bij de aanmelding van het toernooi dient de organisatie van dat toernooi op te geven welke NBF
wedstrijdleider(s) daadwerkelijk de leiding zullen hebben en/of in de wedstrijdleiding worden opgenomen.
4. De toernooileiding is verantwoordelijk voor het goede verloop van het toernooi en is, evenals de
organisator(en), verplicht de op het toernooi van toepassing zijnde voorschriften en bepalingen na te
leven.
5. Ten aanzien van protesten en in andere voorkomende gevallen beslist de toernooileiding met
inachtneming van dit reglement naar beste weten en na ampele overweging.
Artikel 515. Toernooidata.
1. De bij de aanvraag van een NBF-erkenning en ook bij de verlening van de NBF-erkenning, vastgestelde
datum waarop een toernooi eindigt, de finaledag, dient onafhankelijk van het aantal inschrijvingen te
worden aangehouden. De in het toernooireglement en eventueel toernooiboekje vermelde tijden van de
finale en van de prijsuitreiking dienen eveneens onverkort te worden gehandhaafd.
2. Uitbreiding c.q. vermindering van het aantal toernooidagen is toegestaan, in die zin dat de
aanvangsdatum maximaal dertig dagen voor de geplande finaledatum mag liggen en dat de opgegeven
finaledatum als ook de geplande finaletijden onverkort aangehouden moeten worden. Vermindering moet
schriftelijk aan de NBF worden gemeld, voor uitbreiding dient schriftelijk toestemming van de NBF te
worden gevraagd.
3. Aan een A-toernooi zal geen NBF-erkenning worden verleend, indien de finaledag van het toernooi
samenvalt met de finaledag van een reeds door de NBF erkend A-toernooi of met door het bondsbestuur
vastgestelde data van de Nederlandse kampioenschappen. Tijdens de vastgestelde data van de
verenigings- en afdelingskampioenschappen zijn A-, B-, C- en RS-toernooien niet toegestaan. Op deze
dagen mogen dus geen voorronden van een A-, B-, C- of RS-toernooi gespeeld worden.
4. De datum waarop een toernooi eindigt, wordt vastgesteld tijdens de in hoofdstuk VI genoemde Nationale
Wedstrijdkalender Ontmoeting.
5. Het claimen van meerdere finaledagen is mogelijk mits:
a) deze gemeld zijn op de Nationale wedstrijdkalender ontmoeting;
b) de toernooi-organisaties van de andere toernooien, die hun finale dag gepland hebben op deze extra
dagen hiermede schriftelijk accoord gaan.
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Artikel 516. Bowlingcentrum.
1. Er zal geen NBF-erkenning worden verleend aan een toernooi, waarin scores, die door de verschillende
deelnemers in verschillende bowlingcentra zijn behaald, bepalend zijn voor de eindrangschikking, de
prijswinnaars en de algemeen winnaar of kampioen per event en/of van het gehele toernooi.
2. Het is toegestaan dat een toernooi in meer dan één bowlingcentrum plaatsvindt, wanneer alle deelnemers
in alle betrokken bowlingcentra spelen en het aantal per bowlingcentrum te spelen games voor alle
deelnemers gelijk is, (de games van de finale-event(s) uitgezonderd), terwijl de finale-event(s) in een en
hetzelfde bowlingcentrum dient/dienen te worden gehouden.
3. Wanneer een event in meer dan één bowlingcentrum wordt gehouden, dient per bowlingcentrum m.b.t.
dat event een eindrangschikking te worden opgesteld, op grond waarvan winnaars worden aangewezen
en de eventuele event-prijzen worden uitgereikt, uitgezonderd in een toernooi als bedoeld in lid 2.
4. Wanneer een en hetzelfde bowlingcentrum over verschillende typen bowlingbanen, pins en/of pinopzetmachines beschikt, en wanneer aldaar in een NBF-erkend toernooi van meer dan een type
bowlingbaan, pins en/of pinopzetmachines gebruik gemaakt wordt, dient het aantal games per event voor
iedere speler gelijkelijk over de gebruikte typen te zijn verdeeld.

Paragraaf 5. Toernooiopzet en toernooireglement.
Artikel 517. Events.
1. Een toernooi kan bestaan uit een of meer events.
2. Wanneer een toernooi uit twee of meer events bestaat, is het toegestaan om de deelname aan een of
meer van deze events als voorwaarde te stellen voor de deelname aan een ander event van het toernooi.
Artikel 518. Re-entry.(*)
1. Re-entry is toegestaan, mits dit expliciet in het wedstrijd en/of toernooireglement is opgenomen.
2. Er is sprake van re-entry, wanneer een deelnemer meer dan een keer aan hetzelfde event en/of aan
hetzelfde toernooi mag deelnemen.
3. De toernooiorganisatie is bevoegd het aantal re-entry’s te limiteren.
4. In geval van re-entry wordt voor de berekening van het pasgemiddelde alle in de voorronde gespeelde
series geteld.
5. In geval van re-entry in een teamklassement kan een speler meerdere keren in dezelfde
teamsamenstelling deelnemen.
6. In geval van een klassement met finale wordt een speler of team slechts één keer opgenomen in een
klassement en wel met de laatst behaalde score in dat event.
7. Een speler die zich voor een teamfinale heeft geplaatst, kan dit alleen doen met de laatst behaalde
klassering. Eventueel eerder behaalde klasseringen vervallen.
8. In geval van een klassement zonder finale wordt alleen de laatst behaalde scores opgenomen in het
klassement. Een speler of team kan dus maar één prijs behalen.
Artikel 519. Minimum deelname.
Er wordt alleen een NBF-erkenning verleend bij een deelname van vier of meer teams, wanneer het een
team-toernooi betreft, of bij een deelname van tien of meer spelers, wanneer het een single-toernooi betreft.
Artikel 520. Minimum aantal games.
1. De deelnemers aan een toernooi dienen, exclusief de eventuele finale-games, een minimum aantal
games te spelen. Voor elk type toernooi is dat aantal hieronder aangegeven. Dit minimum aantal games
geldt even zeer, wanneer afzonderlijke deelname aan één van de events van het toernooi mogelijk is.
2. De deelnemers aan een A-toernooi dienen afgezien van de eventuele finalegames, tenminste 6 games
per persoon te spelen.
3. De deelnemers aan een B-toernooi dienen afgezien van de eventuele finalegames tenminste 4 games per
persoon te spelen.
4. Wanneer een A-toernooi of een B-toernooi een five-men teamevent kent, is dit minimum gesteld op 4
games per persoon.
5. De deelnemers aan een C-toernooi dienen, afgezien van de eventuele finalegames, tenminste 3 games
per persoon te spelen.
6. Ten aanzien van de overige toernooien is geen minimum gesteld aan het aantal te spelen games.
Artikel 521. Geldigheid games.
Games die buiten het kader van een toernooi worden gespeeld, kunnen voor en/of in dat toernooi geen
geldigheid hebben.
Artikel 522. Speelwijze.
1. In een internationaal toernooi dient te worden gebowld volgens de Amerikaanse speelwijze. Indien het een
single-event betreft, kan ook volgens Match Play St
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2. In de overige typen toernooien kan ook de Europese speelwijze worden gevolgd.
Artikel 523. Indeling in klassen en samenvoegen van klassen.
1. Bij het indelen van een speler in een klasse, alsmede bij het bepalen van de handicap van een speler
dient het gemiddelde te worden aangehouden dat op zijn bowlingpas staat vermeld, voor verdere
bepalingen zie Hoofdstuk III.
2. Een A-toernooi kan niet in klassen worden gespeeld, behoudens een aparte klasse voor dames en een
aparte klasse voor heren.
3. In alle overige toernooien mogen klassen worden samengevoegd.
4. De organisator(en) is/zijn vrij om klassen te combineren. Aanbevolen wordt bij samenvoegen van klassen
uit te gaan van de klasseindeling volgens artikel 309 van dit reglement.
Artikel 524. Toekenning van een bonus.
1. In een A-toernooi mag geen enkele handicap worden toegevoegd aan de scratchscore van enige game,
noch enige andere bonus, die niet gebaseerd is op de werkelijk in die game gegooide pinfall, met
uitzondering daarvan dat aan deelnemende dames een bonus van ten hoogste 10 pins per game mag
worden toegekend.
2. In een B-toernooi mag geen enkele handicap worden toegevoegd aan de scratchscore van enige game.
In geval van samengevoegde klassen, zie artikel 523, moet aan een speler uit de laagste van de
samengevoegde klassen een bonus worden toegekend. Deze bonus is het bowlingpasgemiddelde van de
betrokken speler afgetrokken van het minimum gemiddelde van de hoogste samengevoegde klasse. De
maximale bonus is 15 pins.
• Voorbeeld:
Pasgemiddelde 189, samengevoegd zijn de klassen A en B, dan is de bonus 190 - 189 = 1 pin; bij een
pasgemiddelde van 178, is de bonus 190 - 178 = 12 pins en bij een pasgemiddelde van 168 is de
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4. Eventuele posters, affiches, advertenties en andere aankondigingen voor het toernooi dienen de
vermelding van en het nummer te bevatten als in lid 2h.
5. Indien een toernooiboekje wordt uitgegeven, waarin informatie als bedoeld in lid 2 vermeld staat, dienen
daarvan onmiddellijk bij uitgifte twee exemplaren te worden toegezonden aan het bondsbureau.

Paragraaf 6. Deelname, inschrijving en inschrijfgeld.
Artikel 526. Voorwaarden voor deelname.
1. Deelname aan een nationaal B-toernooi, waaraan een NBF-erkenning is verleend, is uitsluitend
toegestaan aan leden van de NBF die niet tot de categorie recreatiesportleden behoren.
2. Aan een toernooi voor recreatiesportbowlers, een RS-toernooi, kan worden deelgenomen door alle leden
van de bowlingverenigingen en door recreatiesportleden, mits zij voldoen aan de eisen van de doelgroep
waarvoor het toernooi georganiseerd wordt.
3. Deelname aan alle overige toernooien waaraan een NBF-erkenning is verleend, is uitsluitend en alleen
toegestaan aan leden van de bowlingverenigingen en aan leden van buitenlandse bowlingfederaties, die
bij de WTBA zijn aangesloten.
4. Deelname aan een jeugdtoernooi, waaraan een NBF-erkenning is verleend, is uitsluitend en alleen
toegestaan aan leden van de NBF en aan leden van buitenlandse bowlingfederaties, die bij de WTBA zijn
aangesloten en die pupil, aspirant of junior zijn.
5. De deelname moet worden geweigerd aan de leden van de NBF, die zijn geroyeerd en/of geschorst en/of
aan wie het recht tot deelname is ontzegd. Hetzelfde geldt voor de leden van de buitenlandse
bowlingfederaties. Het bondsbestuur verstrekt de organisatie zonodig de betreffende gegevens.
6. De deelname moet eveneens worden geweigerd aan diegenen, die zich op geen enkele wijze kunnen
legitimeren. De in artikel 307 genoemde bowlingpassen kunnen als legitimatiebewijs gelden.
7. De organisatie heeft het recht de inschrijving van een speler te weigeren.
Artikel 527. Deelname aan finale.
De deelname aan een finale-event is afhankelijk van de behaalde score in een of meer voorgaande events
en is uitsluitend toegestaan aan die spelers die zich op grond van die score direct voor dat finale-event
hebben geplaatst. Wanneer een finalist niet in staat is aan een finale-event deel te nemen, dan mag zijn
plaats niet worden ingenomen door een speler, die zich oorspronkelijk niet als finalist heeft geplaatst.
Artikel 528. Legitimatie deelnemers.
1. De toernooileiding dient van elk der deelnemers na te gaan of zij/hij in het bezit is van:
a) een geldige, op naam gestelde door de NBF uitgegeven bowlingpas, indien het NBF leden betreft;
b) een geldig lidmaatschapsbewijs van een bij de WTBA aangesloten bowlingfederaties en/of een
internationale bowlingpas, en/of een geldige speelvergunning (letter of authorisation), indien het
buitenlandse deelnemers betreft.
2. Indien de deelnemers geen bowlingpas kunnen tonen moet hen een door het bondsbestuur vastgestelde
boete worden opgelegd en mogen geen prijzen worden uitgekeerd. Zie ook artikel 311.
3. De in lid 2 genoemde boetes dienen te worden aangemerkt als inkomsten ter dekking van
organisatiekosten.
Artikel 529. Beperkingen aan deelname.
1. Het is toegestaan om de deelname aan een A-toernooi of aan elk B-toernooi alleen open te stellen voor
spelers boven een bepaald gemiddelde.
2. Het is toegestaan om de deelname aan een C-toernooi alleen open te stellen voor spelers beneden een
bepaald gemiddelde.
3. Aan een C-toernooi mogen geen spelers deelnemen, met een gemiddelde dat hoger is dan het richtgetal
uit de gekozen handicapformule, met inachtneming van het vermelde in artikel 215 met betrekking tot
team-events.
4. Het is toegestaan om de deelname aan een jeugdtoernooi alleen open te stellen voor pupillen of voor
pupillen en aspiranten.
5. Het is toegestaan de deelname aan een toernooi alleen toe te staan aan bepaalde categorieën leden.
Bijvoorbeeld, dames, 50+ers, enz.
Artikel 530. Deelname van nationale selectieleden.
1. Wanneer op een of meer van de toernooidata een trainingsbijeenkomst van een nationale senioren of
jeugdselectie plaatsvindt, en een lid van een van deze selecties wil niettemin aan het toernooi deelnemen,
dan dienen aan haar/hem zodanige speeltijden worden toegewezen, dat het bijwonen van een
trainingsbijeenkomst niet wordt verhinderd. Deze verplichting geldt alleen, indien de betreffende
inschrijving tenminste 4 weken voor het sluiten van de termijn van inschrijvingsbevestiging is ontvangen.
2. Zonodig kan op het bondsbureau worden geverifieerd, wie tot een nationale selectie behoort.
Artikel 531. Inschrijving.
1. Het inschrijfformulier mag niet los van het toernooireglement worden verstrekt.
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2. Op het inschrijfformulier dient van elke speler het lidnummer van zijn bowlingpas te worden vermeld.
Tevens dient het inschrijfformulier voorzien te zijn van de handtekening van de inschrijver.
3. De toernooileiding behoeft geen deelnemers te accepteren, van wie de namen niet op het
inschrijfformulier zijn vermeld, met uitzondering van eventuele reserves/invallers indien de toernooileiding
dit toelaat.
4. Degenen die hebben ingeschreven en/of anderen hebben ingeschreven, zijn te allen tijde verplicht om het
desbetreffende inschrijfgeld te voldoen voor alle deelnemers voor wie zij ingeschreven hebben, indien:
a) de toernooileiding het door hen ingevulde en ondertekende in schrijfformulier kan overleggen;
b) de toernooileiding voldaan heeft aan het gestelde in artikel 532.
De verplichting tot betalen vervalt, indien reserves of invallers tegen betaling van het daarvoor
verschuldigde bedrag tot deelname bereid zijn gevonden en deze door de organisatie worden
geaccepteerd.
De verplichting tot betalen vervalt bovendien, indien de bevestiging van inschrijving, als bedoelt in artikel
532, een indeling aangeeft, die afwijkt van de door de deelnemer gewenste of de mondeling tussen
organisatie en deelnemer afgesproken serie-indeling en indien de deelnemer onmiddellijk na ontvangst
van de bevestiging van inschrijving schritelijk te kennen heeft gegeven niet accoord te gaan met de
aangegeven indeling.
Artikel 532. Bevestiging van de inschrijving.
Bij het schriftelijk bevestigen van de inschrijving, volgens artikel 525, lid 2 sub i, dient in het geval dat de
gevraagde deelname door de toernooileiding wordt geaccepteerd, opgave te worden gedaan van de
betreffende speeldata en speeltijden.
Artikel 533. Inschrijfgeld.
1. In het toernooireglement dient het totale bedrag aan inschrijfgeld te worden vermeld, dat per deelnemer
en/of deelnemend team voor het toernooi verschuldigd is. Tevens dient te worden aangegeven uit welke
bedragen het inschrijfgeld is opgebouwd, namelijk:
a) het bedrag aan prijzengeld;
b) het bedrag aan baanhuur;
c) het bedrag aan organisatiekosten;
d) eventueel het bedrag aan extra prijzengeld, zoals bedoeld in lid 4;
e) het bedrag aan toernooiheffing.
2. Indien een toernooi uit twee of meer events bestaat, waaraan afzonderlijk kan worden deelgenomen, dan
dient de vermelding van het inschrijfgeld en de specificatie daarvan per event te geschieden.
3. Indien een toernooi uit twee of meer events bestaat, waaraan afzonderlijk kan worden deelgenomen, en
indien op basis van twee of meer van deze events een all-events of een finale wedstrijd wordt gehouden,
dan kan van degenen die aan laatstbedoelde wedstrijd willen deelnemen extra prijzengeld worden
gevraagd.
4. Als deel van het inschrijfgeld kunnen van de deelnemers financiële bijdragen worden gevraagd voor
speciale doeleinden, en wel:
a) extra prijzengeld voor speciale prijzen, bijvoorbeeld voor hoogste game;
b) contributies/donaties aan goede en/of liefdadige doelen;
c) betalingen voor speciale attracties, activiteiten en maaltijden.
Deze bijzondere financiële bijdragen dienen in het toernooireglement te zijn vermeld, gespecificeerd naar
bedrag en bestemming. In het toernooireglement dient tevens te zijn vermeld of deze bijzondere bijdragen
wel of niet verplicht worden gesteld. Indien een bijzondere financiële bijdrage verplicht wordt gesteld, dan
dient het bedrag in het totale bedrag aan prijzengeld te zijn opgenomen.
5. Het bedrag aan extra prijzengeld zoals bedoeld in lid 1, 3 en 4 mag in totaal niet hoger zijn dan het bedrag
aan gewoon prijzengeld.
Artikel 534. Gratis deelname.
Wanneer in een toernooi aan een of meer spelers gratis deelname of een gereduceerd inschrijfgeld wordt
toegestaan, dan kunnen de kosten daarvan worden aangemerkt als organisatiekosten, maar wordt te allen
tijde het volledige verplichte bedrag aan gewoon of extra prijzengeld voldaan, bijvoorbeeld door de
toernooileiding.
Artikel 535. Uitkering prijzengeld.
1. Het totale van de deelnemers geïnde bedrag aan gewoon en extra prijzengeld dient volledig aan
deelnemers van het toernooi te worden uitgekeerd.
2. Het totale van de deelnemers geïnde bedrag aan bowlinggeld dient uitsluitend en alleen te worden
aangewend voor het voldoen van de directe bowlingkosten. Met een eventueel hiervan resterend bedrag
dient te worden gehandeld overeenkomstig het bepaalde in lid 3.
3. Wanneer na aftrek van de werkelijke organisatiekosten blijkt dat van het totale van de spelers geïnde
bedrag aan organisatiekosten gelden overblijven, dan dient het resterende bedrag:
a) te worden gereserveerd voor hetzelfde of eenzelfde toernooi in het volgend seizoen, te beheren door
de provinciale afdeling, wanneer deze het toernooi heeft georganiseerd, dan wel door of onder toezicht
van de betreffende bowlingvereniging;
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b) te worden bestemd voor een goed en/of liefdadig doel;
c) te worden verrekend met eventuele andere verliesposten met betrekking tot het zojuist te houden
toernooi;
d) te worden uitgekeerd aan deelnemers van het zojuist gehouden toernooi.
4. De geïnde bijzondere financiële bijdragen dienen voor de aangegeven bestemming te worden
aangewend.
Artikel 536. Maximum inschrijfgeld.
Aan het inschrijfgeld voor elk type toernooi is een maximum gesteld, dat is gebaseerd op een bepaald bedrag
per te spelen game. Dit maximum wordt voor elk type toernooi jaarlijks door het bondsbestuur vastgesteld en
bekendgemaakt.

Paragraaf 7. Prijzen.
Artikel 537. Garantie.
De in het toernooireglement opgegeven prijzen zijn onafhankelijk van het aantal deelnemers voor uitkering
gegarandeerd.
Artikel 538. Event en/of klasse prijzen.
1. Wanneer afzonderlijke deelname aan een event mogelijk is, dienen ook voor dat event aparte prijzen te
worden uitgekeerd.
2. Wanneer een toernooi in klassen wordt verspeeld, dienen ook per klasse aparte prijzen te worden
vastgesteld.
Artikel 539. Besteding prijzengeld.
1. Het door de deelnemers bijeengebrachte prijzengeld dient in zijn geheel te worden uitgekeerd. Hiertoe
worden zonodig de vooraf gegarandeerde prijzen verhoogd en/of worden nieuwe prijzen ter beschikking
gesteld.
2. Het gewone prijzengeld mag niet worden besteed aan prijzen voor speciale prestaties, maar mag alleen
worden aangewend voor prijzen voor posities in de eindrangschikking.
3. Het aantal uit de gewone respectievelijk uit het extra prijzengeld ter beschikking te stellen prijzen dient
gelijk te zijn aan tenminste 10% van het aantal deelnemers, dat het betreffende prijzengeld heeft
bijeengebracht.
Indien teamprijzen worden uitgekeerd dient dit aantal gelijk te zijn aan 10% van het aantal deelnemende
teams. Meerdere aan dezelfde deelnemer of aan hetzelfde deelnemende team voor dezelfde positie of
voor dezelfde speciale prestatie ter beschikking gestelde prijzen tellen in dit verband als één prijs.
e
e
4. Uitgezonderd voor A-toernooien geldt, dat elke 2 prijs tenminste gelijk is aan 75% van de 1 prijs, en elke
e
e
3 prijs is tenminste gelijk aan 50% van de 1 prijs.
5. De laagste prijs per persoon mag niet lager zijn dan het per deelnemer geïnde prijzengeld.
6. a) Er is een maximum gesteld aan het totaal bedrag aan prijzen, dat door een deelnemer in een
toernooi kan worden gewonnen. Dit maximum wordt voor elk type toernooi jaarlijks door het
bondsbestuur vast gesteld en bekendgemaakt.
b) Bij een 300-game mag een speciale prijs worden uitgekeerd. Men mag voor deze speciale prijs geen
extra prijzengeld berekenen.
c) Aan de winnaar mag naast het onder 6a bedoelde maximum prijzengeld een extra (promotionele) prijs
worden uitgekeerd. Men mag voor deze speciale prijs geen extra prijzengeld berekenen.
7. De finalist, die niet aan een finale-event deelneemt, heeft geen recht op de prijs, welke verbonden is aan
de positie in de eindrangschikking, die hij na dat finale-event inneemt. Bedoelde prijs vervalt aan de
organisatie, zulks bij uitzondering op het gestelde in lid 1.
8. In geval van een uitgereikte teamprijs, wordt elk van de teamleden geacht een evenredig deel van de
teamprijs te (hebben) ontvangen.
Artikel 540. Verplichtingen bij aanvang van een toernooi.
1. Bij de aanvang van het toernooi dient door de toernooileiding op een duidelijk zichtbare plaats in het
bowlingcentrum, waar het toernooi word gehouden, een officiële mededeling te worden opgehangen
bevattende:
a) het aantal deelnemers aan het toernooi, en zonodig het aantal deelnemers per event voor het geval
afzonderlijke deelname aan een event mogelijk is, alsmede het aantal deelnemers dat meedingt naar
de eventuele speciale prijzen;
b) het aantal en de specificatie van de definitief ter beschikking gestelde prijzen, met inachtneming van
de bepalingen van dit hoofdstuk.
Artikel 541. Uitreiking prijzen.
De ter beschikking gestelde prijzen dienen uiterlijk binnen 30 dagen na afloop van het toernooi te zijn
uitgereikt, behalve wanneer dit hoofdstuk anders bepaalt.
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Paragraaf 8. Vereisten na afloop van een toernooi.
Artikel 542. Doorgeven resultaten.
1. Uitslagen van het toernooi dienen door de toernooileiding, overeenkomstig artikel 305, binnen 30 dagen
na afloop aan het bondsbureau te worden toegezonden. Daarbij dient van de voorgeschreven formulieren
gebruik gemaakt te worden, waarop van elke deelnemer de naam, het verenigings- of
bowlingcentrumnummer, het lidnummer, en de door hem behaalde pinfall (scratch) wordt vermeld.
2. De uitslagen van de deelnemers, die lid zijn van een buitenlandse bowlingfederatie, dienen apart te
worden opgegeven onder vermelding van de naam van de bowlingfederatie waarbij zij zijn aangesloten.
Artikel 543. Financiële afwerking.
1. Binnen 30 dagen na afloop van een A-, B-, C of RS toernooi dient aan het bondsbureau de rekening en
verantwoording van het toernooi te zijn verzonden, waarin de werkelijke inkomsten en uitgaven van het
toernooi zijn vermeld en gespecificeerd. Dit dient te geschieden op de door de NBF verstrekte
formulieren.
2. Tot de in het vorig lid bedoelde rekening en verantwoording behoort een opgave op een door de NBF
verstrekt formulier van de prijswinnaars en de aan hen uitgereikte prijzen.
Artikel 544. Terugbetaling waarborgsom.
Terugbetaling van de gestorte waarborgsom geschiedt, uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de in
artikel 542 en 543 genoemde inzending, na gebleken naleving van dit hoofdstuk mits alle bescheiden na het
toernooi zijn ingestuurd en na aftrek van de administratiekosten alsmede van eventuele andere bedragen die
met betrekking het toernooi in kwestie aan de NBF verschuldigd zijn.
Artikel 545. Bewaren gegevens.
1. Van een A- en een B toernooi moeten de scoresheets van elke speler of team bewaard worden tot 30
dagen na het toernooi. Deze scoresheets moeten de pinfall per worp, en frame na frame tonen.
2. Van alle toernooien die een NBF-erkenning hebben verkregen dienen de organisatoren alle op het
toernooi betrekking hebbende gegevens minimaal een jaar te bewaren.
Artikel 546. Vrije toegang tot het toernooi en gegevens.
Aan de leden van het bondsbestuur en/of aan de door het bondsbestuur gemachtigde(n) dient op eerste
verzoek voor, tijdens en/of na het toernooi volledige inzage worden toegestaan in alle op het toernooi
betrekking hebbende bescheiden, terwijl voorts aan genoemde personen gedurende het gehele toernooi vrije
toegang zal worden verleend.

Paragraaf 9. Slotbepalingen.
Artikel 547. Advertentie in het NBF orgaan.
Alleen toernooien met een A, B, C of RS-erkenning hebben recht op een advertentie van een bepaalde
omvang in de Officiële Mededelingen van de NBF (Bowling Sportmagazine) tegen een gereduceerd tarief.
Artikel 548. Plaatsing op de Nationale wedstrijdkalender.
Alle toernooien met een A, B, C en RS-erkenning worden geplaatst op de Nationale wedstrijdkalender (of op
de kalender jeugd-evenementen), die in de Officiële mededelingen wordt afgedrukt.
Artikel 549. Plaatsing op de internationale wedstrijdkalender.
Een A-toernooi met WTBA en NBF-erkenning wordt opgenomen op de internationale wedstrijdkalender.
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Artikel 550. Niet nakomen van bepalingen.
Bij het niet nakomen van de bepalingen van dit hoofdstuk, is een of meerdere van onderstaande sancties
mogelijk:
1. een NBF-erkenning wordt geweigerd voor een volgende maal dat het toernooi wordt gehouden;
2. de betreffende organisator(en) wordt het recht op het organiseren van een NBF-erkend toernooi voor
bepaalde of onbepaalde tijd ontzegd;
3. de betreffende bowlingvereniging, indien het toernooi in kwestie werd georganiseerd door een vereniging
binnen die vereniging of door een individueel lid, wordt een NBF-erkenning ontzegd voor een of meerdere
toernooien, die door die vereniging of met zijn goed vinden worden georganiseerd;
4. de betreffende toernooileiding wordt het recht op het uitoefenen van die functie voor bepaalde of
onbepaalde tijd ontzegd;
5. er worden één of meer andere straffen opgelegd; zoals in het tuchtreglement aangegeven.
De sancties genoemd in lid 4 en lid 5 kunnen alleen opgelegd worden door de tuchtcommissie.
Artikel 551. Dispensatie.
Het bondsbestuur kan dispensatie verlenen met betrekking tot een of meerdere bepalingen van dit hoofdstuk.
Het bondsbestuur doet dit echter alleen na een uitvoerig gemotiveerd daartoe strekkend verzoek en met
grote terughoudendheid.
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Hoofdstuk VI. Wedstrijdkalender.
Artikel 600. Algemene bepalingen.
1. De wedstrijdkalender voor het eerstkomende seizoen, lopend van 1 september t/m 31 augustus wordt
vastgesteld tijdens de Wedstrijdkalender ontmoeting, ook wel Calendar Meeting genoemd, die gehouden
wordt in het voorjaar op een datum vastgesteld door NBF bestuur.
2. Uitsluitend de op de Calendar Meeting vastgelegde toernooien mogen worden georganiseerd.
3. Deelnemers aan de genoemde bijeenkomst zijn leden/afgevaardigden van de bowlingverenigingen,
leden/afgevaardigden van recreatiesportverenigingen, leden/afgevaardigden van recreatiesportstichtingen, leden/afgevaardigden van provincies en leden van het bondsbestuur.

Artikel 601. Aanmeldingsprocedure.
1. In de eerste helft van januari ontvangen belanghebbenden een eerste voorlopige wedstrijdkalender voor
het eerstkomende seizoen, waarin op genomen zijn alle opdat moment bekende data voor nationale
wedstrijden, zowel voor de senioren als voor ovdkasd
de jeuor
.5422(o)1.4422(w)10.7194(l)599(u)1.442222(p)1.4422(
n tl
)0.721099(
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Artikel 604. Waarborgsom.
1. De aanmelders van een toernooi als in artikel 601, lid 5 genoemd, dienen op de Calendar Meeting de
verschuldigde waarborgsom te voldoen of een bewijs van betaling te tonen.
2. Indien de in lid 1 genoemde waarborgsom niet wordt betaald, wordt het betreffende toernooi van de
wedstrijdkalender afgevoerd.
3. Aan organisatoren van de tijdens de Calendar Meeting vastgelegde toernooien welke vóór 1 september
van hetzelfde jaar worden afgemeld, zal geen restitutie van de waarborgsom worden verleend.
4. Indien een toernooi na 1 september wordt afgemeld, vindt ook geen restitutie plaats en bovendien wordt
aan de organisator in het daaropvolgende seizoen een dubbele waarborgsom berekend. Indien wordt
voldaan aan alle bij of krachtens dit reglement gestelde vereisten na afloop van het toernooi geschiedt
ook dubbele restitutie.
Artikel 605. Slotbepaling.
In alle gevallen waarin dit hoofdstuk niet voorziet beslist het bondsbestuur.
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Hoofdstuk VII. Kampioenschappen.
Paragraaf 1. Algemeen.
Artikel 700. Erkenning kampioenschappen.
1. Alle kampioenschappen worden door of namens het bondsbestuur georganiseerd en hebben daarmede
automatisch een NBF-erkenning.
2. In alle in dit hoofdstuk genoemde kampioenschappen is geen re-entry toegestaan, dat wil zeggen geen
enkele deelnemer mag meer dan 1 keer aan hetzelfde kampioenschap of aan hetzelfde event deelnemen.
3. a. Het inschrijfformulier mag niet los van het toernooireglement worden verstrekt.
b Op het inschrijfformulier dient van elke speler het lidnummer van zijn bowlingpas te worden vermeld.
Tevens dient het inschrijfformulier voorzien te zijn van de handtekening van de inschrijver.
c. De toernooileiding behoeft geen deelnemers te accepteren, van wie de namen niet op het
inschrijfformulier zijn vermeld, met uitzondering van eventuele reserves/invallers indien de
toernooileiding dit toelaat.
d. Degenen die hebben ingeschreven en/of anderen hebben ingeschreven, zijn te allen tijde verplicht om
het desbetreffende inschrijfgeld te voldoen voor alle deelnemers voor wie zij ingeschreven hebben,
indien:
 de toernooileiding het door hen ingevulde en ondertekende inschrijfformulier kan overleggen;
 de toernooileiding voldaan heeft aan het gestelde in lid 4.
De verplichting tot betalen vervalt, indien reserves of invallers tegen betaling van het daarvoor
verschuldigde bedrag tot deelname bereid zijn gevonden en deze door de organisatie worden
geaccepteerd.
De verplichting tot betalen vervalt bovendien, indien de bevestiging van inschrijving, als bedoeld in lid
4, een indeling aangeeft, die afwijkt van de door de deelnemer gewenste of de mondeling tussen
organisatie en deelnemer afgesproken serie-indeling en indien de deelnemer onmiddellijk na ontvangst
van de bevestiging van inschrijving schriftelijk te kennen heeft gegeven niet akkoord te gaan met de
aangegeven indeling.
4. Bij het schriftelijk bevestigen van de inschrijving, volgens artikel 525, lid 2 sub i, dient in het geval dat de
gevraagde deelname door de toernooileiding wordt geaccepteerd, opgave te worden gedaan van de
betreffende speeldata en speeltijden.

Paragraaf 2. Verenigingskampioenschappen.
Artikel 701. Algemene bepalingen.
1. Elk verenigingskampioenschap dient geheel op scratch basis te worden gespeeld; het toekennen van
handicap is niet toegestaan, noch mag enige bonus worden toegekend anders dan in artikel 216, lid b is
bedoeld.
2. De sportresultaten van ieder verenigingskampioenschap dienen binnen 30 dagen na afloop daarvan aan
het bondsbureau te worden toegezonden.
3. De verenigingskampioenschappen worden gespeeld in het bowlingcentrum waar de vereniging haar
wedstrijden speelt. Bij het schriftelijk bevestigen van de inschrijving, volgens artikel 525, lid 2 sub i, dient
in het geval dat de gevraagde deelname door de toernooileiding wordt geaccepteerd, opgave te worden
gedaan van de betreffende speeldata en speeltijden.
Artikel 702. Soorten kampioenschappen.
1. De volgende verenigingskampioenschappen worden met name onderscheiden:
a) verenigingskampioenschappen voor pupillen,
b) verenigingskampioenschappen voor aspiranten,
c) verenigingskampioenschappen voor junioren,
d) verenigingskampioenschappen voor senioren.
Voor een definitie van de hier genoemde categorieën leden wordt verwezen naar artikel 3 van het
Algemeen Reglement.
2. De in lid 1 genoemde verenigingskampioenschappen worden verspeeld in aparte klassen voor dames en
heren.
3. Indien in de verenigingskampioenschappen voor pupillen, aspiranten of die voor junioren minder dan vier
personen
deelnemen,
mogen
deze
worden
samen
gevoegd
onder
de
benaming
jeugdkampioenschappen.
4. De in lid 1 bedoelde kampioenschappen worden elk seizoen gehouden en wel op de daarvoor door het
bondsbestuur aangewezen data.
5. Een vereniging mag ook andere dan in deze paragraaf genoemde kampioenschappen organiseren, mits
in overeenstemming met de betreffende bepalingen van dit reglement.
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Artikel 703. Events.
1. De in artikel 702 lid 1 genoemde kampioenschappen kennen voorafgaan de aan de finale hetzij een
single- en een double-event hetzij alleen een single-event alsmede vervolgens een single finale-event.
2. In geval van een double-event zijn mixed doubles toegestaan. De mixed doubles mogen in één
eindrangschikking met de heren doubles of een aparte rangschikking krijgen. Indien een speler er om
enigerlei reden niet in slaagt een reglementaire double-partner te vinden, dient hij het double-event te
spelen met een, zonodig door de wed strijdleiding aan te wijzen, andere speler zulks, met het oog op lid 6
van dit artikel en geheel buiten mededinging naar de double-titel, terwijl de score van de toegewezen
partner ongeldig is.
3. In geval van een single- en een double-event bedraagt het minimum aantal te spelen games per event:
a) bij pupillenkampioenschappen: 3 games single en 2 games double,
b) bij aspirantenkampioenschappen: 4 games single en 3 games double,
c) bij juniorenkampioenschappen: 5 games single en 3 games double,
d) bij seniorenkampioenschappen: 6 games single en 4 games double.
4. In geval van alleen een single-event bedraagt het minimum aantal te spelen games:
a) bij pupillenkampioenschappen: 3 games single,
b) bij aspirantenkampioenschappen: 4 games single,
c) bij juniorenkampioenschappen: 4 games single,
d) bij seniorenkampioenschappen: 6 games single.
5. Het aantal in de finale te spelen games bedraagt minimaal:
a) bij pupillenkampioenschappen: 2 games single,
b) bij aspirantenkampioenschappen: 3 games single,
c) bij juniorenkampioenschappen: 3 games single,
d) bij seniorenkampioenschappen: 6 games single.
6. De score, die in een verenigingskampioenschap voorafgaand aan de finale werd behaald, blijft in het
finale-event behouden. De score behaald over voorronde(n) en finale is de all-events score.
7. Het aantal finaleplaatsen wordt door het bestuur van de vereniging vastgesteld en voor de aanvang van
het betreffende verenigingskampioenschap bekendgemaakt. Er zijn tenminste drie finaleplaatsen, zowel
in de dames als in de herenklasse als ook in elke jeugdklasse.
8. In geval de jeugdkampioenschappen alleen gespeeld worden als single-event is het toegestaan te spelen
in de leeftijdsklassen t/m 13 jaar; 14 en 15 jaar en 16 jaar en ouder. De datum waarop het event aanvangt
is bepalend voor de indeling.
9. In geval de jeugdkampioenschappen gespeeld worden in leeftijdsklassen, vervalt de indeling op
bowlingpasgemiddelde volgens artikel 704.
Artikel 704. Klassen op grond van gemiddelden.
1. Het is toegestaan om de verenigingskampioenschappen te verspelen in klassen op grond van
gemiddelden. Het bestuur kan deze klasse grenzen vaststellen.
2. Wanneer een verenigingskampioenschap wordt verspeeld in klassen als bedoeld in het vorige lid, is het
wenselijk dat er voor iedere klasse een apart finale event wordt gespeeld.
Artikel 705. Kampioenen.
1. De speler en de speelster, die na hun finale-event als eerste eindigen, behalen daarmee de titel
kampioen(e) all-events oftewel verenigingskampioen(e) een en ander met de aanduiding van het soort
verenigingskampioenschap.
2. Indien het verenigingskampioenschap in klassen wordt verspeeld overeenkomstig artikel 704, en daarbij
ook voor iedere klasse een apart finale-event wordt gehouden, dan geldt: De verenigingskampioen(e) is
diegene die, in welke klasse dan ook over het gehele kampioenschap de hoogste pinfall heeft behaald.
3. De speler en de speelster die in enig ander event of klasse van een verenigingskampioenschap als eerste
eindigt, behaalt daarmee de titel kampioen(e) van dat event of die klasse.
Artikel 706. Deelname.
1. De deelname aan enig verenigingskampioenschap staat uitsluitend, zonder uitzondering, open voor de
leden van de desbetreffende bowlingvereniging, voor zover zij het recht op deelname niet hebben
verloren, en voorzover zij voldoen aan de specifieke vereisten, die verbonden zijn aan het soort
verenigingskampioenschap.
2. Terzake van de laatste bepaling van het vorig lid gelden de navolgende uitzonderingen:
a) een pupil, een aspirant of een juniorlid mag elk seizoen kiezen aan welk€
verenigingskampioenschap(pen) hij/zij deelneemt (indien het bestuur van de desbetreffende vereniging
dit toestaat);
b) mits de mogelijkheid daartoe bestaat, mag een jeugdlid aan meerdere verenigingskampioenschappen
in hetzelfde seizoen deelnemen.
c) een jeugdlid dient altijd vóóraf kenbaar te maken aan welk(e) kampioenschap(pen) hij/zij wenst deel te
nemen.
d) deelname is alleen toegestaan als de leeftijdgrens van een verenigingskampioenschap niet wordt
overschreden.
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Paragraaf 3. Provinciale kampioenschappen.
Artikel 707. Algemene bepalingen.
1. Elk provinciaalkampioenschap dient geheel op scratch basis te worden gespeeld; het toekennen van
handicap is niet toegestaan, noch mag enige bonus worden toegekend anders dan in artikel 216, lid b is
bedoeld.
2. De sportresultaten van ieder provinciaal kampioenschap dienen binnen 30 dagen na afloop daarvan aan
het bondsbureau te worden toegezonden.
3. De provinciale kampioenschappen worden gespeeld in een door het provinciaal bestuur te bepalen
bowlingcentrum dat gelegen moet zijn binnen de provinciale grenzen en dat voldoet aan de door het
bondsbestuur te stellen eisen.
Artikel 708. Soorten kampioenschappen.
1. De volgende provinciale kampioenschappen worden met name onderscheiden:
a) provinciale kampioenschappen voor pupillen,
b) provinciale kampioenschappen voor aspiranten,
c) provinciale kampioenschappen voor junioren,
d) provinciale kampioenschappen voor senioren.
Voor een definitie van de hier genoemde categorieën leden wordt verwezen naar artikel 3 van het
Algemeen Reglement.
2. De in lid 1 genoemde provinciale kampioenschappen worden verspeeld in aparte klassen voor dames en
heren.
3. Indien in de provinciale kampioenschappen voor pupillen, aspiranten of die voor junioren minder dan vier
personen deelnemen, mogen deze worden samengevoegd onder de benaming jeugdkampioenschappen.
4. De in lid 1 bedoelde kampioenschappen worden elk seizoen gehouden, en wel op de daarvoor door het
bondsbestuur aangewezen data.
5. Een afdeling mag ook andere dan in deze paragraaf genoemde kampioenschappen organiseren, mits in
overeenstemming met de betreffende bepalingen van dit reglement.
Artikel 709. Events.
1. De in artikel 708 lid 1, genoemde kampioenschappen kennen vooraf gaande aan de finale hetzij een
single- en een double-event hetzij alleen een single-event alsmede vervolgens een single finale-event.
2. In geval van een double event zijn mixed doubles toegestaan. De mixed doubles mogen in één
eindrangschikking met de heren doubles of een aparte rangschikking krijgen. Indien een speler er om
enigerlei reden niet in slaagt een reglementaire double-partner te vinden, dient hij het double-event te
spelen met een, zonodig door de wedstrijdleiding aan te wijzen, andere speler zulks, met het oog op lid 6
van dit artikel en geheel buiten mededinging naar de double-titel, terwijl de hierbij behaalde score van zijn
al dan niet toegewezen partner ongeldig is.
3. In geval van een single- en een double-event bedraagt het minimum aantal te spelen games per event:
a) bij pupillenkampioenschappen: 3 games single en 2 games double,
b) bij aspirantenkampioenschappen: 4 games single en 3 games double,
c) bij juniorenkampioenschappen: 5 games single en 3 games double,
d) bij seniorenkampioenschappen: 6 games single en 4 games double.
4. In geval van alleen een single-event bedraagt het minimum aantal te spelen games:
a) bij pupillenkampioenschappen: 3 games single,
b) bij aspirantenkampioenschappen: 4 games single,
c) bij juniorenkampioenschappen: 4 games single,
d) bij seniorenkampioenschappen: 6 games single.
5. Het aantal in de finale te spelen games bedraagt minimaal:
a) bij pupillenkampioenschappen: 2 games single,
b) bij aspirantenkampioenschappen: 3 games single,
c) bij juniorenkampioenschappen: 3 games single,
d) bij seniorenkampioenschappen: 4 games single.
6. De score, die in een provinciaal kampioenschap voorafgaand aan de finale werd behaald, blijft in het
finale-event behouden. De score behaald over voorronde(n) en finale is de all-events score.
7. Het aantal finaleplaatsen wordt door het bestuur van de afdeling vastgesteld en voor de aanvang van het
betreffende provinciaal kampioenschap bekendgemaakt. Er zijn tenminste drie finaleplaatsen, zowel in de
dames- als in de herenklasse als ook in elke jeugdklasse.
8. In geval de jeugdkampioenschappen alleen gespeeld worden als single-event is het toegestaan te spelen
in de leeftijdsklassen t/m 13 jaar; 14 en 15 jaar; 16 jaar en ouder. De datum waarop het event aanvangt is
bepalend voor de indeling.
9. In geval de jeugdkampioenschappen gespeeld worden in leeftijdsklassen, vervalt de indeling op
bowlingpasgemiddelde volgens artikel 704.
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Artikel 710. Klassen op grond van gemiddelden.
1. Het is toegestaan om de provinciale kampioenschappen te verspelen in klassen op grond van
gemiddelden. Als klassegrenzen kan de indeling volgens artikel 309 worden aangehouden.
2. Wanneer een provinciaal kampioenschap wordt verspeeld in klassen als bedoeld in het vorige lid, is het
wenselijk dat er voor iedere klasse een apart finale event wordt gespeeld.
3. Indien een provinciaal kampioenschap wordt verdeeld in klassen en in een bepaalde klasse nemen
minder dan vier personen deel, dan mag het provinciaal bestuur opeenvolgende klassen samenvoegen.
Artikel 711. Kampioenen.
1. De speler en de speelster, die na hun finale-event als eerste eindigen, behalen daarmee de titel
kampioen(e) all-events oftewel provinciaal kampioen(e) een en ander met de aanduiding van het soort
provinciaal kampioenschap.
2. Indien het provinciaal kampioenschap in klassen wordt verspeeld overeenkomstig artikel 710, en daarbij
ook voor iedere klasse een apart finale-event wordt gehouden, dan geldt: De provinciaal kampioen(e) is
diegene die, in welke klasse dan ook over het gehele kampioenschap de hoogste pinfall heeft behaald.
3. De speler en de speelster die in enig ander event of klasse van een provinciaal kampioenschap als eerste
eindigt, behaalt daarmee de titel kampioen(e) van dat event of die klasse.
Artikel 712. Deelname.
1. De deelname aan enig provinciaal kampioenschap staat uitsluitend, zonder uitzondering, open voor de
leden van de tot de betreffende afdeling behorende bowlingverenigingen, voorzover zij het recht op
deelname niet hebben verloren en voorzover zij voldoen aan de specifieke vereisten die verbonden zijn
aan het soort provinciaal kampioenschap.
2. Terzake van de laatste bepaling van het vorig lid gelden de navolgende uitzonderingen:
a) een pupil, een aspirantlid of een juniorlid mag elk seizoen kiezen aan welk(e) provinciale
kampioenschap(pen) hij/zij deelneemt (indien het bestuur van de betreffende provincie dit toestaat);
b) mits de mogelijkheid daartoe bestaat, mag een jeugdlid aan meerdere provinciale kampioenschappen
in hetzelfde seizoen deelnemen.
c) een jeugdlid dient altijd vóóraf kenbaar te maken aan welk(e) kampioenschap(pen) hij/zij wenst deel te
nemen.
d) deelname is alleen toegestaan als de leeftijdgrens van een provinciaal kampioenschap niet wordt
overschreden.

Paragraaf 4. Nederlandse kampioenschappen A-klasse.
Artikel 713. Algemene bepalingen.
1. De Nederlandse kampioenschappen A-klasse, verder te noemen Nederlandse Kampioenschappen,
worden gespeeld op door het bondsbestuur vast te stellen data.
2. De Nederlandse kampioenschappen worden gespeeld in een door het bondsbestuur aan te wijzen
bowlingcentrum.
3. Indien mogelijk worden de verschillende events van het kampioenschap gespeeld in hetzelfde
bowlingcentrum.
4. Het kampioenschap wordt geheel gespeeld volgens het Amerikaans systeem.
5. De Nederlandse kampioenschappen worden gespeeld in aparte kampioenschappen voor dames en
heren.
Artikel 714. Events.
De Nederlandse kampioenschappen kennen de volgende events:
1. single kampioenschappen: 6 games;
2. double kampioenschappen: 6 games; mixed doubles zijn niet toegestaan;
3. all-events kampioenschappen.
Artikel 715. Speelwijze all-events.
1. Na deze single en double kampioenschappen volgens artikel 714, plaatsen minimaal de 32
hoogstgeplaatste heren en maximaal de 48 hoogstgeplaatste heren en de 16 hoogstgeplaatste dames
zich voor de all-events finale.
2. De heren spelen een halve finale over 8 games, 2 games per banenpaar met als beginstand de total
pinfall over de 12 voorafgaande games.
3. De 16 hoogstgeplaatste heren na deze halve finale en de 16 hoogst geplaatste dames volgens lid 1,
spelen nu een Round Robin-finale met een positie ronde.
Deze finale begint met een "0" stand.
Per game ontvangt de winnaar een bonus van 10 pins, bij een gelijkgespeelde game ontvangen beide
spelers een bonus van 5 pins.
4. Alleen ingeval van een nationale TV-uitzending moet na deze Round Robin nog een stepladder finale, te
beginnen op "0", gespeeld worden door de 3 hoogstgeplaatste spelers. De voor deze finale als 3e
geplaatste speler, speelt 1 game tegen de als nummer 2 geplaatste speler. De winnaar van dit duel speelt
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2 games tegen de als nummer 1 geplaatste speler. De totale pinfall over deze 2 games bepaalt de
winnaar/winnares.
5. Indien tijdens de Round Robin een speler om welke reden dan ook, de wedstrijd moet beëindigen, dan
worden alle wedstrijden die deze speler al gespeeld heeft en die wedstrijden die hij nog spelen moet
verloren verklaard. De spelers die nog tegen deze speler zouden moeten spelen, spelen normaal hun
game op het aangewezen banenpaar.
Artikel 716. Deelname.
1. Deelname staat open voor alle speelgerechtigde leden van de NBF, onder voorbehoud dat men in het
betreffende speelseizoen niet heeft deelgenomen aan de voorronden van de Nederlandse
kampioenschappen van B, C of D klasse.
2. De aanmelding geschiedt schriftelijk bij het bondsbureau, indien bij aanmelding geen double partner
aangemeld wordt, beslist het bondsbestuur over de samenstelling van het double, eventueel door het
toewijzen van een buiten mededinging spelende speler (pacer).
Artikel 717. Ex-aequo.
1. Indien twee of meer spelers gelijk eindigen in het single of double kampioenschap dan treedt artikel 218,
lid 3a in werking.
2. Indien meerdere spelers gelijk eindigen op een plaats die bepalend is voor het doorgaan naar een
volgende ronde treedt artikel 218, lid 3b in werking.
3. In alle overige gevallen dient gehandeld te worden overeenkomstig het bepaalde in artikel 218, lid 3c.
Artikel 718. Kampioenen.
1. De winnaars van de laatst gespeelde wedstrijd (Round Robin- of stepladderfinale) zijn kampioen van
Nederland.
2. Indien de winnares of de winnaar van het Nederlands kampioenschap niet de Nederlandse nationaliteit
bezit, kan zij/hij Nederland niet vertegenwoordigen als Nederlands kampioen, in dat geval wordt de
hoogstgeëindigde deelneemster of deelnemer met de Nederlandse nationaliteit afgevaardigd.
3. De winnaars in de afzonderlijke events zijn kampioen van Nederland in het betreffende event.

Paragraaf 5. Nederlandse kampioenschappen B-, C- en D klasse.
Artikel 719. Algemene bepalingen.
1. De Nederlandse kampioenschappen B, C en D klasse, verder te noemen de Nederlandse
klassekampioenschappen, worden gespeeld op door het bondsbestuur vast te stellen data.
2. De finales van de Nederlandse klassekampioenschappen worden gespeeld in een door het bondsbestuur
aan te wijzen bowlingcentrum.
3. De Nederlandse klassekampioenschappen worden gespeeld in aparte kampioenschappen voor dames en
heren.
4. De klassekampioenschappen worden verspeeld als single-event volgens het Europese Systeem met
maximaal 2 spelers per baan.
Artikel 720.
Artikel 721. Deelname.
Deelname staat open voor alle speelgerechtigde leden van de Nederlandse Bowling Federatie. Voor de
indeling in klassen, zie artikel 309.
Artikel 722. Event.
1. Er wordt gestart met een kwalificatieronde over 6 games.
2. Vervolgens plaatsen zich het door het bondsbestuur vast te stellen aantal spelers voor de halve finale
over 6 games.
3. Tenslotte plaatsen zich een vooraf door het bondsbestuur vast te stellen aantal spelers voor de finale over
3 games.
4. De scores worden gedurende het gehele event doorgeteld.
Artikel 723. Ex-aequo.
1. Indien twee of meer spelers gelijk eindigen op een plaats die bepalend is voor plaatsing in een volgende
finale ronde treedt artikel 218, lid 3b in werking.
2. In alle overige gevallen dient gehandeld te worden overeenkomstig het bepaalde in artikel 218, lid 3c.
Artikel 724. Kampioenen.
De winnaars van de landelijke finale zijn kampioen van Nederland in de klasse waarin het kampioenschap
behaald werd.
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Paragraaf 6. Nederlandse jeugdkampioenschappen.
Artikel 725. Algemene bepalingen.
1. De Nederlandse jeugdkampioenschappen worden gespeeld op door het bondsbestuur vast te stellen
data.
2. De Nederlandse jeugdkampioenschappen worden gespeeld in een door het bondsbestuur aan te wijzen
bowlingcentra, bij voorkeur worden alle events in hetzelfde centrum gespeeld.
3. Het kampioenschap wordt geheel gespeeld volgens het Europees systeem.
4. De Nederlandse jeugdkampioenschappen worden gespeeld in aparte kampioenschappen voor meisjes en
jongens en voor pupillen, aspiranten en junioren.
Artikel 726. Deelname.
1. Deelname staat open voor alle speelgerechtigde jeugdleden van de NBF.
2. a) een pupil, een aspirantlid of een juniorlid mag elk seizoen kiezen aan welk(e) Nederlandse
kampioenschap(pen) hij/zij deelneemt;
b) mits de mogelijkheid daartoe bestaat, mag een jeugdlid aan meerdere Nederlandse
kampioenschappen in hetzelfde seizoen deelnemen.
c) een jeugdlid dient altijd vóóraf kenbaar te maken aan welk(e) kampioenschap(pen) hij/zij wenst deel te
nemen.
d) deelname is alleen toegestaan als de leeftijdgrens van een Nederlands kampioenschap niet wordt
overschreden.
3. De inschrijving geschiedt bij het bondsbureau, indien bij aanmelding geen doublepartner aangemeld
wordt, beslist het bondsbestuur over de samenstelling van het double, eventueel door het toewijzen van
een buiten mededingen spelende speler (pacer).
Artikel 727. Events.
De Nederlandse jeugdkampioenschappen kennen de volgende events:
1. single kampioenschappen: 4 games voor pupillen en 6 games voor aspiranten en junioren;
2. double kampioenschappen: 3 games voor pupillen en 4 games voor aspiranten en junioren; mixed
dubbels niet toegestaan;
3. all-events kampioenschappen.
Artikel 728. Speelwijze all-events.
1. Na de single en double kampioenschappen wordt een eindrangschikking gemaakt op basis van de totale
pinfall in elk van de 6 klassementen.
2. Het bondsbestuur bepaalt jaarlijks hoeveel spelers, in elk van de 6 klassementen, zich plaatsen voor de
halve finale en de finale.
3. a. De all-events single finale voor pupillen wordt gestart met een halve finale over 4 games, met als
aanvangsscore de totale pinfall behaald in de single en double kampioenschappen.
b. De all-events single finale voor aspiranten en junioren wordt gestart met een halve finale over 6
games, met als aanvangsscore de totale pinfall behaald in de single en double kampioenschappen.
4. a. De finale voor pupillen wordt gespeeld over 3 games, met als aanvangsscore de totale pinfall over alle
gespeelde games.
b. De finale voor aspiranten en junioren wordt gespeeld over 6 games, met als aanvangsscore de totale
pinfall over alle gespeelde games.
Artikel 729. Ex-aequo.
1. Indien twee of meer spelers gelijk eindigen in het single of double kampioenschap dan treedt artikel 218,
lid 3a in werking.
2. Indien meerdere spelers gelijk eindigen op een plaats die bepalend voor plaatsing in een volgende ronde
treedt artikel 218, lid 3b in werking.
3. In alle overige gevallen dient gehandeld te worden overeenkomstig het bepaalde in artikel 218, lid 3c.
Artikel 730. Kampioenen.
Kampioen(e) is het jeugdlid dat in zijn/haar klasse in een event de hoogste score behaalt.

Paragraaf 7. Vervallen.
Paragraaf 8. Stedenontmoeting senioren.
Artikel 737. Organisatie.
1. In elke provincie vindt één voorronde plaats welke wordt georganiseerd door het betreffende provinciaal
bestuur en waaraan alleen deel genomen kan worden door de verenigingen die lid zijn van die provinciale
afdeling.
2. De speeldatum wordt door het bondsbestuur vastgesteld.
3. Elk provinciebestuur bepaalt zelfstandig waar gespeeld wordt; op welke tijd en tegen welke kosten.
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4. In de deelnamekosten moet per deelnemend team, een door het bondsbestuur vast te stellen bedrag
opgenomen worden, dat afgedragen wordt aan het bondsbestuur.
5. Er is één landelijke finale, waarvan de organisatie berust bij het bondsbestuur, die gespeeld wordt op een
door het bondsbestuur vast te stellen datum in een door het bondsbestuur vast te stellen bowlingcentrum.
Artikel 738. Deelname.
1. Iedere vereniging mag met één team deelnemen aan de voorronden.
2. Een team bestaat uit een damesteam van maximaal 10 speelsters en een herenteam van maximaal 10
spelers.
3. Voor de landelijke finale mogen andere spelers in het team opgenomen worden, voorwaarde hierbij is dat
alle spelers die tijdens de finale opgesteld worden speelgerechtigd lid van de betreffende vereniging
waren op de dag dat de voorronde gespeeld werd.
4. Voor de landelijke finale is de winnaar van de landelijke finale van het afgelopen jaar, de titelverdediger,
direct geplaatst.
5. Voor de landelijke finale plaatsen zich de winnaars van elke gespeelde voorronde; indien de in lid 5.
genoemde titelverdediger in een afdeling winnaar wordt van de voorronde, plaatst de als 2e geeindigde
vereniging zich.
6. Afhankelijk van het aantal beschikbare banen wordt het aantal deelnemende teams aangevuld met de
teams die in hun voorronde als tweede zijn geëindigd en met de teams die in hun voorronde als derde zijn
geëindigd. De teams die als derde zijn geëindigd kunnen zich alleen plaatsen indien in hun afdeling 12 of
meer teams aan de voorronde hebben deelgenomen.
Bij deze aanvulling gaan de teams met de hoogste pinfall voor.
7. Het bondsbestuur beslist over de indeling van de teams in de te spelen series.
8. De deelnemende teams ontvangen een nota voor de deelnamekosten. De titelverdediger neemt gratis
deel.
9. Een deelnemend team, of een vertegenwoordiging van dat team is verplicht bij de prijsuitreiking aanwezig
te zijn.
Artikel 739. Speelwijze.
1. Zowel het dames- als het herenteam spelen een ½-finale over 3 games in five-men team verband volgens
het Amerikaans systeem.
2. Het dames- en het herenteam van een vereniging spelen hun games op hetzelfde banenpaar; na iedere
game wordt er van banenpaar gewisseld.
3. Na elke game mag de team opstelling gewijzigd worden, met als beperking het gestelde in artikel 732, lid
2.
4. Jaarlijks wordt het aantal finaleplaatsen door het Bondsbestuur vastgesteld. Na de halve finale wordt het
een finale over 2 games in five-men teamverband gespeeld volgens het Amerikaans Systeem. Na de
eerste game wordt er van banenpaar gewisseld.

Paragraaf 9. Jeugd stedenontmoeting.
Artikel 740. Soorten ontmoetingen.
De jeugd stedenontmoeting wordt gesplitst in een wedstrijd voor junioren teams en een wedstrijd voor
aspiranten teams.
Voor een definitie van deze categorieën wordt verwezen naar artikel 3 van het Algemeen Reglement.
Artikel 741. Organisatie.
1. In elke provincie vindt één voorronde plaats die wordt georganiseerd door het betreffende provinciaal
bestuur en waaraan alleen deelgenomen kan worden door de verenigingen die lid zijn van die provinciale
afdeling.
2. De speeldatum wordt door het bondsbestuur vastgesteld.
3. Elk afdelingsbestuur bepaalt zelfstandig waar gespeeld wordt; op welke tijden en tegen welke kosten.
4. In de deelnamekosten moet per deelnemend team een, door het bondsbestuur vast te stellen bedrag
opgenomen worden, dat afgedragen wordt aan het bondsbestuur.
5. Er zijn twee gezamenlijke landelijke finales, één voor aspiranten en één voor junioren, waarvan de
organisatie berust bij het bondsbestuur, die gespeeld worden op een door het bondsbestuur vast te stellen
datum in een door het bondsbestuur vast te stellen bowlingcentrum.
Artikel 742. Deelname.
1. Elke vereniging mag met één team deelnemen aan elke voorronde.
2. Een juniorenteam en een aspirantenteam bestaan uit maximaal 10 jongens en/of meisjes.
3. Een juniorenteam kan bestaan uit junioren, aspiranten en pupillen.
4. Een aspirantenteam kan bestaan uit aspiranten en pupillen.
5. Voor de landelijke finale mogen andere spelers in het team opgenomen worden, voorwaarde hierbij is dat
alle spelers die tijdens de finale opgesteld worden speelgerechtigd lid van de betreffende vereniging
waren op de dag dat de voorronde gespeeld werd.
6. Voor de landelijke finales plaatsen zich de winnaars van elke gespeelde voorronde.
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7. Voor de landelijke finales zijn de winnaars van de landelijke finales van het afgelopen jaar, de
titelverdedigers, direct geplaatst.
8. Afhankelijk van het aantal beschikbare banen wordt het aantal deelnemende teams aangevuld met de
teams die in hun voorronde als tweede zijn geëindigd en met de teams die in hun voorronde als derde zijn
geëindigd. De teams die als derde zijn geëindigd kunnen zich alleen plaatsen indien in hun afdeling 12 of
meer teams aan de voorronde hebben deelgenomen.
Bij deze aanvulling gaan de teams met de hoogste pinfall voor.
9. Het bondsbestuur beslist over de indeling van de teams in de te spelen series.
10. De deelnemende teams ontvangen een nota voor de deelname kosten. De titelverdedigers nemen gratis
deel.
11. Een deelnemend team, of een vertegenwoordiging van dat team is verplicht bij de prijsuitreiking aanwezig
te zijn.
Artikel 743. Speelwijze.
1. Zowel het junioren- als het aspirantenteam spelen 3 games in five-men teamverband volgens Europees
systeem.
2. Na elke game mag de teamopstelling gewijzigd worden..
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Hoofdstuk VIII. Specificaties bowlingsportmiddelen, bowlingsportmaterialen en bowling sportaccommodaties.
Paragraaf 1. Algemene bepalingen.
Artikel 800. Algemeen.
1. De bowlingsportmiddelen, het bowlingsportmateriaal en de bowlingsportaccommodaties, waarvan gebruik
gemaakt wordt bij de beoefening van de bowlingsport in alle door de NBF erkende en/of georganiseerde
wedstrijden, dienen in overeenstemming te zijn met de specificaties in dit hoofdstuk, tenzij daarbij of
elders in het sportreglement een uitzondering is toegestaan.
2. De regels die door de WTBA inzake de in het voorgaande lid genoemde specificaties zijn gesteld, gaan
boven de bepalingen van dit hoofdstuk, voorzover de laatste strijdig zouden zijn met de eerste, doch niet
voorzover de bepalingen van dit hoofdstuk een aanvulling vormen op de regels van de WTBA, welke
aanvulling door de WTBA is toegelaten c.q. niet is verboden.
3. Indien noch de regels van de WTBA inzake de onderhavige specificaties noch de bepalingen in dit
hoofdstuk uitkomst bieden, kan het bondsbestuur de desbetreffende regels van de ABC van toepassing
verklaren.
4. Maten en gewichten worden in dit hoofdstuk zowel in het Engelse- als in het metrieke stelsel
weergegeven. Het Engelse stelsel is doorslaggevend.

Paragraaf 2. Bowlingbanen en toebehoren.
Artikel 801. Samenstelling van materiaal.
1. Een bowlingbaan moet zijn opgebouwd uit hout of ander door de WTBA goedgekeurd materiaal. Dit geldt
evenzeer voor de bijbehorende approach, kickbacks en goten.
2. De zijkanten van het pindeck, de achterplank (tail plank), de kickbacks, de goten en de gootlijsten mogen
worden verstevigd met fiber of ander synthetisch materiaal.
Artikel 802. Approach.
1. Voor het begin van de bowlingbaan, d.w.z. tot aan en exclusief de foutlijn, dient er een approach te zijn
met een lengte van tenminste 15 feet of 4 m 57,2 cm.
2. De approach moet waterpas liggen op gelijke hoogte als de bowlingbaan.
3. De approach moet over de breedte van de linkergoot tot en met de rechtergoot vrij zijn van obstakels; een
uitzondering hierop vormen de ballenreturns.
4. In geval van deuken, groeven of andere gedeelten, die zich beneden dan wel boven het reguliere
oppervlak van de approach bevinden, is een tolerantie qua diepte toegestaan van maximaal 1/4 inch of
0,635 cm.
Artikel 803. Foutlijn.
1. De foutlijn is tenminste 3/8 inch of 0,952 cm. en ten hoogste 1 inch of 2,54 cm breed.
2. De foutlijn moet duidelijk en onderscheiden op de baan zijn aangebracht of in de baan zijn ingelegd, zulks
over de gehele breedte van de baan en zonder boven het oppervlak van de baan uit te steken.
3. Vanaf de baan strekt de foutlijn zich uit als een denkbeeldig vlak loodrecht omhoog en recht naar opzij tot
op alle wanden, pilaren en andere delen van de accommodatie, die zich in de nabijheid van of binnen
bereik van de spelers bevinden.
Artikel 804. Foutlijndetector.
Bij iedere bowlingbaan dient een goed werkende, automatische foutlijndetector aanwezig te zijn, met behulp
waarvan foutlijnoverschrijding kan worden vastgesteld.
Artikel 805. De lengte van een bowlingbaan.
1. De lengte van een bowlingbaan bedraagt 62 feet en 10 3/16 inches of 19 m en 15,6362 cm gemeten
vanaf, en exclusief, de foutlijn tot aan het einde van de baan, maar exclusief de achterplank.
2. Ten aanzien van de in het vorig lid genoemde lengte is een tolerantie toegestaan van 1/2 inch of 1,27 cm
en wel als volgt:
a) er moet een afstand van 60 feet of 18 m en 28,8 cm bestaan vanaf, en exclusief, de foutlijn tot aan het
middelpunt van de pinspot, waarop pin nummer 1 behoort te staan; bij deze afstand is een tolerantie
toegestaan van 1/2 inch of 1,27 cm.
b) er moet een afstand van 34 3/16 inches of 86,8363 cm bestaan vanaf het middelpunt van de pinspot,
waarop pin nummer 1 behoort te staan tot aan het einde van de baan, maar exclusief de achterplank.
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Artikel 806. De breedte van een bowlingbaan.
1. De breedte van een bowlingbaan bedraagt tenminste 41 inches of 1 m en 4,14 cm en ten hoogste 42
inches of 1 m en 6,68 cm.
2. Samen met de twee bijbehorende goten mag een bowlingbaan niet breder zijn dan 60 1/4 inches of 1 m
en 52,4 cm.
Artikel 807. Het oppervlak van een bowlingbaan.
1. Een bowlingbaan moet geheel waterpas liggen.
2. Tussen de foutlijn en de achterplank mogen in of op een bowlingbaan geen deuken, groeven, bobbels of
andere lagere dan wel hogere gedeelten voorkomen die meer dan 40/1000 inch of 0,1016 cm afwijken
van het reguliere oppervlak.
3. In de breedte mag het oppervlak van een bowlingbaan geen grotere helling vertonen dan 40/1000 inch of
0,1016 cm.
4. Op het pindeck mag het oppervlak van een bowlingbaan in de lengte geen grotere helling vertonen dan
3/16 inch of 0,4763 cm, zulks binnen een bereik van 42 inches of 1 m 6,68 cm.
Artikel 808. Pindeck.
1. Het pindeck is het achterste gedeelte van een bowlingbaan, daar waar de pins worden opgesteld.
2. Het pindeck moet geheel uit hardhout zijn opgebouwd of uit een ander door de WTBA goedgekeurd
materiaal.
3. Aan de zijkanten van het pindeck bij de goten mag een strip van fiber worden bevestigd. Deze strip van
fiber moet in dat geval lopen van een denkbeeldig punt recht tegenover de headpin, pin nummer 1, tot aan
het einde van de baan. De strip mag bij het aanbrengen niet dikker zijn dan 1/4 inch of 0,635 cm en niet
minder breed dan 1 1/2 inch of 3,81 cm. De strip moet vertikaal worden aangebracht, en wel zodanig dat
de breedte van de strip, die aan het oppervlak van het pindeck zichtbaar is, ten hoogste 1/4 inch of 0,635
cm bedraagt.
4. De plankjes, boards, aan de zijkanten van het pindeck moeten een afronding hebben met een straal van
5/32 inch of 0,3969 cm. Wanneer genoemde afronding bij resurfacing verloren gaat, dient deze te worden
hersteld.
Artikel 809. Achterplank.
1. Tegen de achterkant van de baan mag een plank worden bevestigd van maximaal 2 inches of 5,08 cm
dikte. Deze zogenaamde achterplank of tailplank moet zich over de gehele breedte van de baan bevinden
en moet op gelijke hoogte liggen als het oppervlak van de baan.
2. Gemeten van de middelpunten van de pinspots, waarop de pins 7, 8, 9 en 10 behoren te staan, mag de
afstand tot waar de baan ophoudt, inclusief de achterplank, in geen geval meer bedragen dan 5 inches of
12,7 cm.
Artikel 810. Goten.
1. Direct naast de baan bevindt zich ter linker- en ter rechterzijde een goot. Beide goten lopen parallel met
de baan; ze beginnen vanaf de foutlijn en eindigen waar de baan ophoudt.
2. Een goot is ten minste 9 inches of 22,86 cm en ten hoogste 9 1/2 inches of 24,13 cm breed. Zie ook
artikel 806.
3. Vanaf een denkbeeldig punt recht tegenover de pinspot, waarop pin nummer 1 behoort te staan, moeten
de goten een vierkante bodem bezitten. Deze vierkante bodem mag ook maximaal 15 inches of 38,1 cm
daarvoor reeds beginnen.
4. Vanaf het punt, waar de bodem vierkant wordt, moet een goot stevig zijn bevestigd, alsmede geleidelijk
aflopen, en wel zodanig dat op de plaats waar de goot ophoudt de diepte van de goot minimaal 3 1/2
inches of 8,89 cm en maximaal 3 3/4 inches of 9,525 cm bedraagt, gerekend vanaf het baanoppervlak.
Gemeten tegenover de middelpunten van de pinspots, waarop de pins 7, 8, 9 en 10 behoren te staan,
mag het minst diepe punt van de goot niet kleiner zijn dan 3 3/8 inches of 8,5725 cm en mag het diepste
punt niet meer dan 3 5/8 inch of 9,2075 beneden het baanoppervlak liggen.
5. Het overige gedeelte van de goot moet hol van vorm zijn. Dit gedeelte van de goot moet op het moment
van installatie tenminste 1 7/8 inches of 4,7625 cm beneden het oppervlak liggen.
Artikel 811. Gootlijsten.
In elk van de benedenhoeken van de vierkante bodem van een goot bevindt zich over de gehele lengte een
zogenaamde gootlijst of plint. Tegenover het middelpunt van de pinspot, waarop pin nummer 1 behoort te
staan, of reeds maximaal 15 inches of 38,1 cm daarvoor, mag de gootlijst niet hoger zijn dan 7/8 inch of
2,2225 cm en niet breder dan 3/4 inch of 1,905 cm. Daarna neemt de gootlijst in omvang toe tot een hoogte
van maximaal 1 1/2 inches of 3,81 cm en een breedte van onverminderd 3/4 inch of 1,905 cm gemeten
tegenover het middelpunt van de pinspots, waarop de pins nummer 7 respectievelijk nummer 10 behoren te
staan.
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Artikel 812. Pinspots.
1. De pinspots zijn de plaatsen op de baan, waarop de pins moeten worden neergezet.
2. De pinspots moeten duidelijk en onderscheiden op de baan zijn aangegeven, gemerkt en afgedrukt, dan
wel in de baan zijn ingelegd.
3. De pinspots zijn geheel cirkelvormig en hebben een diameter van 2 1/4 inches of 5,715 cm.
4. De pinspots hebben evenals de pins, die daarop zijn neergezet, de navolgende nummering en zijn in het
navolgende patroon gegroepeerd:
7 8 9 10
4 5 6
2 3
1
5. De afstand van het middelpunt van elke pinspot tot het middelpunt van elk aanliggend pinspot bedraagt 12
inches of 30,48 cm.
6. De afstand van het middelpunt van de pinspots 7, 8, 9 en 10 tot waar de baan ophoudt, exclusief de
achterplank, dient 3 inches of 7,62 te zijn.
7. De afstand van het middelpunt van de pinspots nummer 7 en nummer 10 tot de aanliggende zijkant van
het pindeck bedraagt tenminste 2 1/2 inches en of 6,35 cm en ten hoogste 3 inches of 7,62 cm. De zojuist
aangegeven afstand plus de breedte van de belendende goot bedraagt niet minder dan 12 inches of
30,48 cm en niet meer dan 12 1/8 inches of 30,7975 cm.
8. Pinspot nummer 1 dient zich op gelijke afstand te bevinden van beide zijkanten van de bowlingbaan en
eveneens op gelijke afstand van de beide kickbacks.
9. De afstand van het middelpunt van pinspot nummer 1 tot aan elk van beide kickbacks bedraagt tenminste
30 inches of 76,2 cm.De afstand van het middelpunt van de pinspot nummer 1 tot aan een denk beeldige
rechte lijn door de middelpunten van de pinspots nummer 7, 8, 9 en 10 moet 31 3/16 inches of 79,2163
cm bedragen, en tot waar de baan ophoudt, exclusief de achterplank, 34 3/16 inches of 86,8363 cm.
Artikel 813. Pinopzetmachines.
1. Er mag alleen gebruik worden gemaakt van pinopzetmachines van een zodanig fabrikaat en een zodanige
konstruktie als door de WTBA zijn goedgekeurd.
2. De goedkeuring van de WTBA ontbreekt aan die pinopzetmachines, waarbij de pins door middel van
touwen, koorden of op andere wijze verbonden zijn en blijven met de machine of een deel daarvan.
3. Een pinopzetmachine dient zodanig te funktioneren, dat geen enkele pin bij het neerzetten geheel of
gedeeltelijk buiten de omtrek van de desbetreffende pinspot komt te staan, behoudens in geval van artikel
208, lid 4.
Artikel 814. Kickbacks.
1. De kickbacks zijn de beide houten tussenschotten, die zich terzijde van de beide goten en parallel lopend
aan de baan uitstrekken vanaf tenminste het denkbeeldige punt recht tegenover pinspot nummer 1 en
maximaal 15 inches of 38,1 cm daarvoor tot aan de voorkant van de bufferwand, rear cushion, achter de
baan.
2. De kickbacks mogen gemeten vanaf het baanoppervlak niet lager zijn dan 17 inches of 43,18 cm en niet
hoger dan 24 inches of 60,96 cm.
3. De afstand tussen de houten wanden van de beide kickbacks bedraagt tenminste 60 inches of 1 m en
52,4 cm en ten hoogste 60 1/4 inches of 1 m en 53,035 cm.
Artikel 815. Fiber kickbackplaten.
Op de kickbacks mogen platen worden aangebracht, bestaande uit een laag hard, gevulcaniseerd fiber met
een dikte van maximaal 3/16 inch of 0,4763 cm.
Artikel 816. De kuil achter de baan (pit).
1. Direct achter de baan bevindt zich een kuil, ook wel pit genaamd.
2. Bij de banen zonder automatische pinopzetmachines bedraagt de diepte van de kuil of pit tenminste 10
inches of 25,4 cm gemeten vanaf het baanoppervlak tot op de bodem, en tenminste 9 1/2 inches of 24,13
cm gemeten vanaf het baanoppervlak tot op de mat, die op de bodem behoort te liggen.
3. Bij banen met automatische pinopzetmachines bedraagt de diepte van de kuil of pit tenminste 4 3/4
inches of 12,065 cm gemeten vanaf het baanoppervlak tot op het minst diepe punt van de transportband
of de bewegende mat, pit conveyer of pit carpet.
4. De breedte van de kuil of pit bedraagt tenminste 30 inches of 76,2 cm in geval van banen zonder
automatische pinopzetmachines, en tenminste 25 inches of 63,5 cm in geval van banen met automatische
pinopzetmachines. Deze afstand moet worden gemeten vanaf het punt waar de baan ophoudt, en hierbij
wordt de achterplank niet tot de baan gerekend, tot aan de voorkant van de bufferwand of rearcushion.
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Artikel 817. Bufferwand of rearcushion.
1. De achterste begrenzing van de kuil of pit wordt gevormd door een bufferwand, ook wel rearcushion
geheten.
2. De bufferwand of rearcushion moet altijd bedekt zijn met een donker gekleurd materiaal, en moet zodanig
zijn gekonstrueerd, dat voorkomen wordt, dat er pins daarvandaan op de baan terugkaatsen.
Artikel 818. Merktekens op baan en approach.
1. Op de banen en de approach mogen merktekens aanwezig zijn, mits in overeenstemming met de
navolgende bepalingen.
2. Op een afstand tussen 12 feet of 3 m en 65,76 cm en 16 feet of 4 m en 87,68 cm voorbij en van af de
foutlijn mogen zich op de baan maximaal 7 mikpunten of targets bevinden.
3. Een mikpunt of target kan de vorm hebben van een pen, een pijl, een ruit, een driehoek of een rechthoek.
4. De totale oppervlakte, die door een mikpunt of target in beslag wordt genomen, is ten hoogste 1 1/4
inches of 3,175 cm breed en ten hoogste 6 inches of 15,24 cm lang.
5. De mikpunten of targets moeten op gelijke afstand van elkaar liggen en dienen een uniform patroon te
vormen.
6. Op een afstand tussen 6 feet of 1 m en 82,88 cm en 8 feet of 2 m en 43,84 cm voorbij en vanaf de foutlijn
mogen zich op de baan maximaal 10 orientatiepunten of dots bevinden.
7. Op de approach mogen zich telkens maximaal 7 orientatiepunten of dots bevinden, en wel op de volgende
afstanden vanaf de foutlijn:
a) tussen 2 inches of 5,08 cm en 6 inches of 15,24 cm;
b) tussen 9 feet of 2 m en 74,32 cm en 10 feet of 3 m en 4,8 cm;
c) tussen 11 feet of 3 m en 35,28 cm en 12 feet of 3 m en 65,8 cm;
d) tussen 14 feet of 4 m en 26,72 cm en 15 feet of 4 m en 57,2 cm.
8. Elk van de vier mogelijke series van orientatiepunten of dots moet parallel lopen aan de foutlijn.
9. Elk orientatiepunt of dot is cirkelvormig en heeft een diameter van maximaal 3/4 inch of 1,905 cm.
10. De in dit artikel bedoelde merktekens kunnen in de baan respectievelijk in de approach zijn ingebed of op
de baan respectievelijk approach zijn aangebracht. In het eerste geval moeten de merktekens van hout,
fiber of plastic zijn en moeten ze op gelijke hoogte als het oppervlak van de baan respectievelijk approach
liggen. In het tweede geval moeten de merktekens op het kale hout zijn aangebracht, en moeten ze
daarna zijn bedekt met lak of soortgelijk transparant materiaal, dat in het algemeen bij resurfacing wordt
gebruikt.
11. De in dit artikel bedoelde merktekens dienen in een en hetzelfde bowlingcentrum uniform te zijn qua
vormgeving, kleur, afmeting en wijze van aanbrengen.
Artikel 819. Resurfacing. (van een nieuw oppervlak voorzien)
1. De bowlingbanen en bijbehorende approaches in een bowlingcentrum dienen regelmatig en wel tenminste
een maal per jaar te worden geïnspecteerd teneinde vast te stellen of zij, nog steeds, voldoen aan de in
deze paragraaf gestelde vereisten.
2. Wanneer de in lid 1 genoemde inspektie uitwijst dat er bowlingbanen en approaches zijn, die niet aan
bedoelde vereisten voldoen dan dienen deze van een nieuw oppervlak te worden voorzien. (resurfaced)
3. Resurfacing bestaat uit het verwijderen van alle substanties, laklagen, waarmee de baan en/of de
approach bedekt was, het slijpen en vlakken van het oppervlak van de baan en/of approach en het
vervolgens aanbrengen van nieuwe, doorgaans vijf, doorzichtige laklagen.
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Paragraaf 3. Bowlingpins.
Artikel 820. Materiaal.
1. Een pin moet gemaakt zijn van gaaf en hard esdoornhout. Een pin mag voorzien zijn van een plastic
toplaag, we spreken dan van een plastic coated pin.
2. Een pin mag gemaakt zijn uit twee of meer stukken esdoornhout. In dit geval spreken we van een
gelaagde pin. Bij een gelaagde pin moeten alle stukken, lagen, evenwijdig lopen aan de vertikale as van
de pin.
3. Een pin mag zowel worden gemaakt uit nieuw als uit reeds gebruikt esdoornhout.
4. De verdere bepalingen van deze paragraaf zijn onverminderd van toepassing op alle in dit artikel
genoemde pins, tenzij in enige bepalingen een expliciete uitzondering wordt vermeld.
Artikel 821. Gewicht.
Het gewicht van een pin bedraagt minimaal 3 pounds en 6 ounces of 1530,873 gram en maximaal 3 pounds
en 10 ounces of 1644,271 gram.
Artikel 822. De pins in een set.
1. De pins in één en dezelfde set mogen qua gewicht niet meer van elkaar verschillen dan 4 ounces of
113,398 gram.
2. Voor het overige dienen de pins in één en dezelfde set uniform te zijn qua konstruktie, materiaal, lak,
merk, aanduiding op de pin of in de hals van de pin en kleur.
3. Onder een set wordt het aantal pins verstaan, dat gelijktijdig op een baan in gebruik is, normaal
gesproken zijn dat 20 pins.
Artikel 823. Balans.
Het zwaartepunt van een pin mag zich niet hoger bevinden dan 5 60/64 inches of 15,0813 cm en niet lager
dan 5 40/64 inches of 14,2875 cm hetgeen gemeten dient te worden vanaf de onderkant en langs de
vertikale as van de pin.
Artikel 824. Vochtgehalte.
1. Het vochtgehalte van een pin mag niet minder dan 6% en niet meer dan 12% bedragen.
2. In geval van een gelaagde pin mogen de afzonderlijke stukken bij het aan elkaar lijmen niet meer dan 2%
in vochtgehalte van elkaar afwijken.
Artikel 825. Lak.
Elke pin moet worden gelakt met een gangbare transparante en/of witte houtlak, met uitzondering van de
merken en aanduidingen op de pin en/of in de hals van de pin.
Artikel 826. De top en de basis van de pin.
1. De top van de pin moet gelijkmatig zijn afgerond met een straal van 1,273 inch of 3,2334 cm. Daarbij is
een tolerantie van plus of min 2/64 inch oftewel 0,031 inch of 0,0787 cm toegestaan.
2. Elke pin moet zijn voorzien van een goedgekeurd plastic voetstuk of van een plastic of fiber inzetstuk met
een uitwendige diameter van minimaal 2 inches of 5,08 cm.
3. Geen enkel deel van de onderkant van de pin mag buiten het voetstuk of inzetstuk uitsteken.
4. Het gedeelte aan de onderkant van de pin, dat zich binnen het voetstuk of inzetstuk bevindt, mag
maximaal 0,025 inch of 0,0635 cm inspringen. Het gedeelte van de onderkant van de pin, dat zich binnen
het voetstuk of inzetstuk bevindt, mag ook hol zijn, en wel zodanig dat het vlak naast het voetstuk of
inzetstuk tenminste 0,025 inch of 0,0635 cm inspringt en geleidelijk afloopt naar het centrum tot een
diepte van maximaal 0,125 inch of 0,3175 cm.
5. Elke pin moet door de fabrikant aan de buitenste rand van de onderkant zijn afgerond met een straal van
5/32 oftewel 0,156 inch of 0,3962 cm. Daarbij is de tolerantie van plus of min 2/64 oftewel 0,031 inch of
0,0787 cm toegestaan.
6. De diameter van de basis mag niet kleiner zijn dan 2 inch of 5,08 cm, de afgeronde rand als bedoeld in
het vorig lid niet meegerekend.
Artikel 827. Vorm en afmetingen.
1. De hoogte van een pin moet 15 inches of 38,1 cm bedragen, waarbij een tolerantie van plus en min 2/64
oftewel 0,031 inch of 0,0787 cm is toegestaan.
2. Per meetpunt luidt de grootte van de diameter, alsmede van de maximale en van de minimale diameter
als volgt, het meetpunt is aangeduid door middel van de afstand boven de basis, en geldt rondom de pin
op die hoogte.
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A. Specificatie in inches.
Diameter tolerantie
Meetpunt
13,5
12,625
11,75
10,875
10
9,375
8,625
7,25
5,875
4,5
3,375
2,25
0,75
basis zonder afronding
basis met afronding

Diameter
2,547
2,406
2,094
1,870
1,797
1,965
2,472
3,703
4,563
4,766
4,510
3,906
2,828
2,250
2,031

Maximum
2,578
2,437
2,125
1,901
1,828
1,996
2,503
3,734
4,594
4,797
4,541
3,937
2,859
2,281
2,062

Minimum
2,516
2,375
2,063
1,839
1,766
1,934
2,441
3,672
4,532
4,735
4,479
3,875
2,797
2,219
2,000

B. Specificatie in cm.
Diameter tolerantie
Meetpunt
34,29
32,0675
28,845
27,6225
25,4
23,8125
21,9075
18,415
14,9225
11,43
8,5725
5,715
1,905
basis zonder afronding
basis met afronding

Diameter
6,4694
6,1112
5,3188
4,7498
4,5644
4,9911
6,2789
9,4056
11,59
12,1056
11,4554
9,9212
7,1831
5,715
5,1587

Maximum
6,5841
6,19
5,3975
4,8285
4,6431
5,0698
6,3576
9,4844
11,6688
12,1844
11,5341
10,0
7,2619
5,7937
5,2375

Minimum
6,3906
6,0325
5,24
4,671
4,4856
4,9123
6,2001
9,3269
11,5113
12,0269
11,3766
9,8425
7,1044
5,6362
5,08

3. De diameter tolerantie, zoals weergegeven in het voorgaande lid, bedraagt ten hoogste 2/64 oftewel 0,031
inch of 0,0787 cm plus of min de grootte van de diameter.
4. Het oppervlak van de pin dient volkomen glad en geleidelijk van het ene meetpunt naar het volgende
meetpunt toe te lopen respectievelijk af te nemen, en wel zodanig dat alle langs de pin en door de
meetpunten getrokken lijnen sierlijk gebogen zijn.
Artikel 828. Het onderhoud van de pins.
1. Het is toegestaan om bij onderhoud van pins:
a) gebruik te maken van staalwol of schuurpapier teneinde vuil en splinters te verwijderen;
b) aanvullende lak op de pins aan te brengen en/of;
c) de plastic toplaag, de coating, van plastic coated pins te herstellen.
Daarbij zijn de volgende bepalingen van toepassing.
2. De dikte van de beschermende laag of lagen lak of plastic, zoals bedoeld in lid 1 sub b, mag maximaal
0,006 inch of 0,0152 cm bedragen.
3. Het herstellen van de plastic toplaag beneden de hals van de pin mag geen groter oppervlak in beslag
nemen dan 6 inches in het kwadraat of 15,24 cm in het kwadraat. Bovendien mag geen enkel herstellapje
groter zijn dan 2 inches in het kwadraat of 5,08 cm in het kwadraat.
Dit herstellen dient zodanig te geschieden, dat de oorspronkelijke merkaanduidingen niet vervagen,
worden uitgewist of verwijderd, en voorts zodanig dat de pin een glad oppervlak en de normale contouren
verkrijgt.
4. Het herstellen van de plastic toplaag van de top van de pin kan alleen met plastic, daarvoor bedoeld
materiaal of met witte lak. Synthetisch versterkt materiaal is daarvoor niet toegestaan, tenzij dit door de
WTBA is goedgekeurd.
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5. Wanneer de oorspronkelijke plastic toplaag van een pin verwijderd is geweest, is omgekeerd of
omgevouwen, of is bijgeknipt, mag deze pin niet meer worden gebruikt.
6. Wanneer door of bij enige activiteit de afrondingsstraal of de diameter van het voetstuk verdwijnt of
verandert, uitgezonderd normale slijtage, mag deze pin niet meer worden gebruikt.
7. Pins, waarvan de oorspronkelijke merkaanduidingen zijn vernieuwd, onduidelijk zijn gemaakt, zijn
uitgewist, of zijn vervangen door andere, mogen niet meer worden gebruikt.

Paragraaf 4. Bowlingballen.
Artikel 829. Materiaal.
1. Een bowlingbal moet zijn gemaakt van niet metaalachtig materiaal.
2. Een bowlingbal mag geen holte in zijn binnenste bevatten.
3. Het is toegestaan dat een bowlingbal voor decoratieve doeleinden zeer kleine, reflekterende
metaalachtige deeltjes of schilvers bevat, indien en voorzover deze deeltjes of schilvers:
a) bij het vervaardigen van de bal zijn aangebracht;
b) gelijkmatig en in uniform patroon zijn verdeeld onder een transparant oppervlak en tenminste 1/4 inch
of 0,635 onder het oppervlak van de bal, een en ander zodanig dat ze geen enkel effekt hebben op de
balans van de bal;
c) in totaal bij elkaar geen groter gewicht hebben dan 1/2 ounce of 14,1748 gram per bal.
4. Een bowlingbal mag geen bewegende delen bevatten, met uitzondering van het bepaalde in artikel 832 lid
3.
Artikel 830. Gewicht en omvang.
1. Een bowlingbal mag niet zwaarder zijn dan 16 pounds of 7 kilo en 257,472 gram.
2. De omtrek van een bowlingbal mag niet meer bedragen dan 27 inches of 68,58 cm.
3. De diameter van een bowlingbal moet constant zijn dat wil zeggen de bal moet een perfekte bol vormen.
Artikel 831. Oppervlak.
1. Het oppervlak van een bowlingbal moet geheel glad zijn en vrij van speciale deuken, groeven, sporen of
andere oneffenheden behoudens de gaten of indeukingen voor het vasthouden van de bal, letters en
nummers ten behoeve van identifikatie, merkaanduidingen, alsmede toevallige beschadigingen en
slijtagesporen.
2. In het oppervlak van de bal mogen kenmerken zijn aangebracht ten behoeve van het zich orienteren, het
waarnemen van de loop van de bal en/of identifikatie, indien en voorzover deze kenmerken volledig
samenvallen met het oppervlak van de bal. Daarbij moet gebruik worden gemaakt van materiaal, dat
weliswaar niet exact hetzelfde, maar wel soortgelijk is als het materiaal waarvan de bal oorspronkelijk
werd gemaakt en dat verder voldoet aan alle vereisten voor een bowlingbal. Op het oppervlak van een
bowlingbal mag geen vreemdsoortig materiaal worden aangebracht.
3. De oppervlakte van een bowlingbal moet een hardheid bezitten van tenminste 72 Durometer 'D'.
Artikel 832. Gaten.
1. Bij het aanbrengen van gaten in de bal zijn de volgende beperkingen van toepassing:
a) er zijn maximaal vijf gaten en/of indeukingen voor het vasthouden van de bal toegestaan;
b) er is maximaal één gat ten behoeve van balans toegestaan niet groter dan 1¼ inch of 3,175 cm.
c) luchtgaten naar de vinger- en/of duimgaten mogen geen grotere diameter hebben dan ¼ inch of 0,635
cm.
d) er is maximaal een gefreesd gat voor inspektie doeleinden toegestaan met een diameter van
maximaal 5/8 inch of 1,5875 cm en een diepte van maximaal 1/8 inch of 0,3175 cm.
2. De gaten in de bal mogen worden opgevuld onder andere ten behoeve van het opnieuw opboren van de
bal. Ten aanzien van de vulling gelden dezelfde bepalingen als in artikel 831, lid 2 en in artikel 232 lid 1 en
lid 2.
3. Het is toegestaan om in de vinger- en/of duimgaten voorwerpen aan te brengen, die tot doel hebben om
de spanwijdte of de omvang van deze gaten te veranderen, met dien verstande dat deze voorwerpen
zodanig moeten zijn aangebracht, dat zij tijdens en na het verrichten van een worp vast op hun plaats
blijven en slechts uit de gaten verwijderd kunnen worden door hen stuk te maken.
Artikel 833. Balans.
1. Een bowlingbal moet zodanig zijn gemaakt en geboord, dat tenminste zes zijden van de bal ten opzichte
van elkaar in goede balans zijn.
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2. Ten aanzien van de balans van een bowlingbal zijn de volgende toleranties toegestaan:
a) wanneer een bowlingbal een gewicht heeft van 10 pounds of meer oftewel 4 kilo en 535,92 gram,
- maximaal 3 ounces of 85,0485 gram verschil tussen de bovenzijde, dit is de zijde waar zich de
vingergaten bevinden, en de onderzijde van de bal, dit is de recht tegenoverliggende zijde;
- maximaal 1 ounce of 28,3495 gram verschil tussen de rechterzijde en de linkerzijde van de bal,
evenals tussen de voorzijde en de achterzijde van de bal;
b) wanneer de bowlingbal minder weegt dan 10 pounds of 4 kilo en 535,92 gram, mag er maximaal 3/4
ounce of 21,2621 gram verschil bestaan tussen de bovenzijde en de onderzijde, tussen de rechterzijde
en de linkerzijde van de bal evenals tussen de voorzijde en de achterzijde van de bal.

Paragraaf 5. Bowlingaccommodaties.
Artikel 834. Wettelijke voorschriften.
Een bowlingaccommodatie, dat wil zeggen een bowlingcentrum of de ruimte waarin de bowlingsport word
beoefend dient te voldoen aan alle wettelijke en overige door de (gemeentelijke) overheid vastgestelde
voorschriften en bepalingen, die betrekking hebben op het exploiteren daarvan.
Artikel 835. Ligging van banen en approaches.
1. Voorzover het aantal aanwezige banen dat toelaat, liggen in een bowlingcentrum tenminste steeds vier
bowlingbanen met bijbehorende goten recht evenwijdig naast elkaar, en wel zodanig dat zij niet worden
gescheiden door muren, wanden, looppaden of andere obstakels, met dien verstande dat pilaren zijn
toegestaan.
2. Het aantal tussen de bowlingbanen aanwezige pilaren is zo klein mogelijk, terwijl deze pilaren zelf zo dun
mogelijk moeten zijn.
3. De loodrechte afstand, hoogte, tussen het oppervlak van de approach en het laagste punt van het
daarboven aangebrachte plafond, inclusief balken en dergelijke, bedraagt tenminste 2 m en 20 cm.
Ditzelfde geldt voor de baan over een afstand van 1 m vanaf en voorbij de foutlijn. Voor het verdere
gedeelte van de baan bedraagt de hier bedoelde afstand tenminste 2 m.
4. Aan weerszijden van de approach, te rekenen over de volle breedte van de baan inclusief bijbehorende
goten, alsmede aan weerszijden van de beide goten over een afstand van 1m. vanaf en voorbij de foutlijn
bevindt zich een vrije ruimte van tenminste 50 cm. Deze vrije ruimte mag vanaf het oppervlak van de baan
respectievelijk de approach tot aan het plafond geen enkel obstakel bevatten, uitgezonderd de
ballenreturn, de ballentafel en de scoretafel.

Artikel 836. Spelersruimte.
1. De spelersruimte is de ruimte voor het begin van de approach, waarin zs7es4422(s)-6.3339(4422(s)-6.6.33537(o)1.442
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5. De maximale geluidsproduktie bij het uitoefenen van de bowlingsport en van de pinopzetmachines
bedraagt 60 dba.
De geluidsproduktie van verwarmings- en/of ventilatieinstallaties bedraagt in de ruimte, waar de banen
liggen maximaal 25 dba.
Ten aanzien van de akoestiek in de ruimte, waar de banen liggen, geldt een nagalmtijd van 1,5 tot 1,8
seconde en een absorptiecoëfficiënt T = 0,16 V/A..
Artikel 839. Kleedkamers.
1. In ieder bowlingcentrum dienen tenminste twee kleedkamers aanwezig te zijn, één voor dames en één
voor heren.
2. Een kleedkamer heeft een oppervlak van tenminste 1 m in het kwadraat per in het bowlingcentrum
aanwezige bowlingbaan. Hiermede wordt de vrije, voor het omkleden beschikbare ruimte bedoeld,
exclusief kasten, banken en door andere voorwerpen in beslag genomen oppervlak.
3. In de kleedkamer zijn langs de wanden solide kleerhaken aangebracht op horizontale afstanden van 15
cm hart op hart. Het aantal kleerhaken bedraagt tenminste vijf per in het bowlingcentrum aanwezige
bowlingbaan.
4. De hoogte van een kleedkamer bedraagt tenminste 2 m en 40 cm.
5. De wanden van een kleedkamer dienen zo te zijn afgewerkt, dat ze gemakkelijk kunnen worden
schoongehouden.
6. Ten aanzien van de vloer van de kleedkamer gelden dezelfde bepalingen als vermeld in artikel 836, lid 3.
Bovendien dient er een afvoer te zijn in verband met het schoonmaken van de kleedkamer.
7. De kleedkamer moet op een doelmatige wijze goed kunnen worden geventileerd.
8. Voor het verwarmen van de kleedkamer moet worden uitgegaan van een temperatuur van 20 ºC.
Artikel 840. Wasruimten en toiletten.
1. Een bowlingcentrum beschikt over tenminste één wasruimte voor dames en één wasruimte voor heren.
2. In een wasruimte is tenminste een wasbak aanwezig met stromend water.
3. Een wasruimte bevindt zich nimmer in of in open verbinding met een kleedkamer.
4. De toiletten dienen strikt te zijn gescheiden van de kleedkamers, en staan daarmee niet in directe
verbinding.
Artikel 841. Lockers.
Per in het bowlingcentrum aanwezige bowlingbaan zijn tenminste vijf lockers aanwezig. Een locker is een
afsluitbaar, eventueel te verhuren kastje voor het opbergen van de eigen bowlingsportmiddelen van een
speler.

Paragraaf 6. Slotbepalingen.
Artikel 842. Keuring
Het bondsbestuur stelt een of meer handleidingen op voor de keuring c.q. controle van de in dit hoofdstuk
behandelde bowlingsportmiddelen, bowlingsportmaterialen en overige specificaties.
Artikel 843. Baankondities.
1. Ter bescherming van de op de baan aangebrachte laklagen, zie artikel 819, lid 3, wordt daarop een dun
laagje lane conditioner aangebracht; dit is een speciaal daarvoor bestemde olie.
2. Voor het aanbrengen van de lane conditioner dient de baan van stof en vuil te zijn ontdaan.
3. De lane conditioner wordt bij voorkeur tenminste eenmaal per dag op de baan aangebracht, of zoveel
vaker als nodig is.
4 a) De lane conditioner dient zodanig op de baan aangebracht te worden, zodat er sprake is van een
eerlijke en onpartijdige speelconditie die meerdere lijnen en speelstijlen een gelijke kans tot scoren
geven.
Om de intentie van lid 4 sub a te bereiken dienen de bepalingen in lid 5 als richtlijn gehanteerd te
worden.
5. a) De lane conditioner moet worden aangebracht vanaf en voorbij de foutlijn tot een minimum van 32 feet
of 9,7536 meter en een maximum van 45 feet of 13,716 meter.
b) Na het conditioneren, maar voor het spelen, dient het geconditioneerde gedeelte van de baan, zowel in
de breedte als in de lengte van de baan, minimaal 5 eenheden lane conditioner te bevatten.
Toelichting:
Een eenheid wordt gedefinieerd als een meting van de dikte van een olie filmlaag van 0,0167
kubieke centimeter per vierkante foot of 929,0304 vierkante centimeter van het baanoppervlak,
zoals gemeten door de ABC/WIBC lane conditioner meetapparatuur.
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c) De lane conditioner dient voorzien te zijn van een ultra violet gevoelige toevoeging, zoals vastgelegd in
het ABC Equipment Specifications Manual.
Toelichting:
De U.V.gevoelige toevoeging is noodzakelijk om het gebruik van de "Take-Up Device" en de "U.V.sensitive Tape Reader" mogelijk te maken en daarmee het aangebrachte oliepatroon te meten.
d) Vanaf en voorbij de foutlijn vanaf een afstand van 24 feet of 7,3152 meter tot en met een afstand van
45 feet of 13,716 meter mag het verschil in de hoeveelheid lane conditioner in de breedte van de baan
over een afstand van 5 5/16 inch of 13,50 cm, gewoonlijk 5 boards, niet meer dan 5 eenheden
bedragen. Dit verschil dient geleidelijk te verlopen.
e) Vanaf en voorbij de foutlijn tot een afstand van 24 feet of 7,3152 meter behoeft het verschil in lane
conditioner in de breedte van de baan niet te voldoen aan sub d van dit artikel. Een abrupt veranderen
van de hoeveelheid lane conditioner in de breedte van de baan van meer dan 5 units mag echter nooit
over een afstand van meer dan 8 feet of 2,4384 meter plaatsvinden.
6. Op de approach mag geen lane conditioner worden aangebracht.
7. Ter controle van de bovenstaande bepalingen kan het bondsbestuur een aantal wedstrijden vaststellen,
waar de beoordeling van deze bepalingen wordt verricht door een door het bondsbestuur aangewezen
deskundige persoon of groep van personen.
Artikel 844. Officieel certificaat.
1. Alle door de NBF erkende wedstrijden, dienen plaats te vinden op door de NBF gecertificeerde banen.
2. Aan een bowlingcentrum kan een officieel certificaat worden afgegeven van de geschiktheid als nationale
bowlingsportaccommodatie, indien en voor de duur dat dit bowlingcentrum met de daartoe behorende
bowlingsportmiddelen en materialen voldoet aan alle bepalingen in de paragrafen 2 en 3, alsmede aan
artikel 843 van dit hoofdstuk.
3. Het in lid 2 bedoelde certificaat wordt verkregen na een certificaat-inspektie. Het certificaat blijft, mits er
elk jaar een periodieke keuring verricht wordt, geldig totdat er zich een reden voordoet om wederom een
certificaat inspektie uit te voeren. Het certificaat wordt afgegeven door het bondsbestuur op grond van één
of meer daartoe uitgebrachte keuringsrapporten.
4. Indien een bowlingcentrum naast alle bepalingen in de paragrafen 2 en 3 tevens voldoet aan alle
bepalingen in paragraaf 5 van dit hoofdstuk, kan een officieel certificaat worden afgegeven van de
geschiktheid als internationale bowlingaccommodatie.
5. Het afgeven van een certificaat als bedoeld in lid 4 geschiedt alleen op verzoek van of namens de
eigenaar van het desbetreffende bowlingcentrum.
6. Voor het afgeven van het hiervoor in lid 2 en lid 4 bedoelde certificaat wordt een door het bondsbestuur op
uniforme basis vast te stellen vergoeding gevorderd.
Artikel 845. Erkenning sportresultaten.
1. Gewone sportresultaten, als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk III van dit reglement, hebben ter
aanvulling op artikel 301, voor de NBF alleen geldigheid, indien voldaan is aan de bepalingen in paragraaf
2, 3 en 4 van dit hoofdstuk, alsmede artikel 843; met uitzondering van artikel 804, artikel 813 lid 1 en 2,
artikel 818 en artikel 819.
2. Bijzondere sportresultaten en records als bedoeld in paragraaf 3 van hoofdstuk III van dit reglement,
hebben ter aanvulling op artikel 301 voor de NBF alleen geldigheid, indien voldaan is aan de bepalingen in
paragraaf 2, 3 en 4 van dit hoofdstuk, alsmede artikel 843, en 844 ,lid 1.
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Hoofdstuk IX. Amateurbepalingen.
Artikel 900. Algemene bepalingen.
1. De NBF aanvaardt het bepaalde in rule 45 van het Handvest van het IOC zoals dat van kracht is sedert 23
juli 1992, alsmede al hetgeen ter aanvulling en/of uitwerking van die regel door het Internationaal
Olympisch Comite (IOC) is of zal worden vastgesteld.
2. De in het vorig lid bedoelde bepalingen worden -geënt op de bowlingsport- weergegeven in artikel 901 een
en ander voorzover bekend bij de vaststelling van dit hoofdstuk.
3. De aanvullende amateurbepalingen van de WTBA (rules 304 en 305) zijn weergegeven in artikel 902 van
dit hoofdstuk.
Artikel 901. Regel 45 van het IOC.
Om in aanmerking te komen voor deelname aan de Olympische Spelen dient een bowlingtopsporter:
1. De regels en bepalingen van het IOC en bovendien de regels en bepalingen van de WTBA in acht te
nemen en na te leven, zelfs indien de regels en bepalingen van de WTBA strenger zijn dan die van het
IOC.
2. a) Zich te gedragen conform de geest van Fair-play en zich te onthouden van geweld.
b) Zich te onthouden van middelen die door de regels van het IOC of van FIQ respectievelijk WTBA zijn
verboden (doping reglement).
c) Zich te houden aan alle aspecten van de IOC Medische Code.
d) Zijn persoon, naam foto of sportprestatie tijdens de Olympische Spelen niet ter beschikking te stellen
voor reclame doeleinden.
e) Zijn deelname aan de Olympische Spelen niet aan financiële voorwaarden te verbinden.
Artikel 902. Regels 304 en 305 van WTBA.
1. Om in aanmerking te kunnen komen voor deelname aan Wereld- en/of Zonekampioenschappen van de
WTBA mag een speler zich niet bekend maken als een professioneel bowler (beroepsbowler) of lid zijn
van een professionele bowlersorganisatie.
2. Uitsluitend leden met de nationaliteit van het land dat lid is van de WTBA zijn speelgerechtigd bij de
Wereld- en/of Zonekampioenschappen.
Artikel 903. Aanvullende bepalingen.
1. Deelname aan de Olympische Spelen kan uitsluitend indien de regels van het Olympisch Handvest
worden gerespecteerd evenals de regels van FIQ respectievelijk WTBA. Aanmelding dient te worden
gedaan door het NOC, Nationaal Olympisch Comite.
2. Wanneer een speler het recht op deelname aan de Wereld- en/of Zonekampioenschappen van de WTBA
heeft verloren op grond van het bepaalde in artikel 902, kan hij op dat recht opnieuw aanspraak maken,
indien hij kan aan tonen, dat die bepalingen tenminste de afgelopen 36 maanden (te rekenen vanaf de
eerste dag van het toernooi) op hem niet meer van toepassing zijn geweest. Een dergelijk verzoek dient
samen met de bijbehorende bewijsmaterialen bij het bondsbestuur te worden ingediend, waarna het
verzoek, voorzien van advies wordt voorgelegd aan de Algemeen Secretaris van de WTBA.
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Hoofdstuk X. Nationale selecties, kernploegen en coaches.
Paragraaf 1: Nationale selecties.
Artikel 1000. Definitie.
Een nationale selectie is een groep van spelers, die zich onder leiding van en volgens de aanwijzigingen van
de desbetreffende coach voorbereiden op het eventueel vertegenwoordigen van de NBF in een internationale
wedstrijd.
Artikel 1001. Aard en omvang van nationale selecties.
1. De NBF kent de navolgende nationale selecties:
a) nationale seniorenselectie - dames;
b) nationale seniorenselectie - mannen;
c) nationale Jong Oranje selectie - dames;
d) nationale Jong Oranje selectie - heren;
e) nationale jeugdselectie - meisjes;
f) nationale jeugdselectie - jongens.
2. De desbetreffende coach kan een nationale selectie onderverdelen in een A- en een B-selectie.
3. De nationale selecties bestaan elk uit maximaal 14 personen.
4. Het bondsbestuur kan besluiten om de in het voorgaande lid genoemde maxima tijdelijk te verhogen,
indien de desbetreffende coach daartoe een met redenen omkleed verzoek indient.
Artikel 1002. Voorwaarden om in aanmerking te komen voor selectie.
Om in aanmerking te komen voor een uitnodiging om deel uit te maken van een van de nationale selecties,
moet een speler:
1. in bezit zijn van een geldig, op naam gesteld, door de NBF uitgegeven bowlingpas;
2. voldoen aan de kenmerken van de desbetreffende nationale selectie, d.w.z. qua geslacht en categorie;
3. in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit of voldoen aan vereisten die ten aanzien van de
nationaliteit door de WTBA worden gesteld.
4. voldoen aan de amateurbepalingen, die in hoofdstuk IX van dit reglement zijn opgenomen;
5. daarvoor medisch zijn goedgekeurd, waarvan het bewijs desgevraagd moet worden overlegd, welk bewijs
ter beoordeling staat van de Medische Commissie;
6. voldaan hebben aan de daarvoor gestelde selectienormen, zoals omschreven in artikel 1003;
7. accoord gaan met de verplichtingen, die aan de leden van de desbetreffende nationale selectie zijn
opgelegd, zie artikel 1004.
Artikel 1003. Selectienormen.
1. Ten aanzien van elke nationale selectie worden door de desbetreffende nationale coach tenminste eens
in de twee jaar selectienormen vastgesteld in termen van de minimaal vereiste bowlingvaardigheid en/of
prestaties.
2. De in het voorgaande lid bedoelde selectienormen worden bij voorkeur voor de aanvang van een nieuw
speelseizoen vastgesteld.
3. De selectienormen worden na vaststelling gepubliceerd in het officiële orgaan en/of opgenomen in het
activiteitenplan van de betreffende coach.
Artikel 1004. Verplichtingen van selectieleden.
Degene, die deel uitmaken van een nationale selectie, zijn verplicht om:
1. zich in die hoedanigheid zodanig te gedragen en uit te laten, dat zij de goede naam en de belangen van
de NBF niet schaden;
2. zich in die hoedanigheid te allen tijde te houden aan de aanwijzigingen van de desbetreffende coach,
voorzover dit redelijkerwijs verlangd kan worden;
3. de hen als zodanig toevertrouwde bowlingsportkleding, uitrusting en materialen naar behoren te bewaren
en zonodig te onderhouden, en bij eventuele beëindiging van het selectielidmaatschap of eerder op
verzoek, onverwijld in te leveren.
4. de bijeenkomsten en trainingen van de desbetreffende selectie bij te wonen, respectievelijk in geval van
afwezigheid de desbetreffende coach daarvan vooraf tijdig in kennis te stellen, behoudens in gevallen van
aantoonbare overmacht.
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Artikel 1005. Toelating tot een nationale selectie.
1. De bevoegdheid om een speler tot een nationale selectie toe te laten berust volledig en uitsluitend bij de
desbetreffende coach. Hij is daarbij gehouden aan de voorwaarden, die in artikel 1002 zijn vastgesteld.
2. De coach in kwestie is bevoegd om bij de hier bedoelde toelating in aanvulling op de in artikel 1002
gestelde voorwaarden verdere criteria en/of overwegingen te doen gelden.
3. De coach is bevoegd om van de in dit artikel bedoelde toelating af te wijken van de daarvoor vastgestelde
selectienormen, met dien verstande dat het in afwijking van de selectienormen toegelaten spelers
maximaal 25% van de totale nationale selectie in kwestie mag bedragen.
4. De toelating tot een nationale selectie geschiedt voor de duur van ten hoogste een jaar, waarna
verlenging mogelijk is met een periode van telkens een jaar. Ten aanzien van deze verlenging zijn
dezelfde bepalingen van kracht als in de leden 1 t/m 3 van dit artikel zijn vastgesteld.
5. Gedurende een toelatings- of verlengingsperiode moet de betrokken speler onverminderd voldoen aan de
voorwaarden als gesteld in artikel 1002, behoudens het bepaalde in sub e; zo niet dan eindigt de toelating
tot de nationale selectie.
6. Behoudens het recht van een speler om, al dan niet tussentijds, voor toelating te bedanken, heeft de
desbetreffende coach de bevoegdheid een eenmaal toegelaten speler uit de nationale selectie te
verwijderen, onder opgaaf van redenen aan de desbetreffende speler. Het bepaalde in lid 2 van dit artikel
is hierop van overeenkomstige toepassing.
Artikel 1006. Spelersraad.
1. Elke nationale selectie kan een eigen spelersraad instellen, gekozen uit en door de leden van die
nationale selectie.
2. De spelersraad bestaat minimaal uit één lid en maximaal uit drie leden, welk laatste aantal de voorkeur
verdient.
3. De verkiezing van de spelersraad geschiedt tenminste eenmaal per jaar, en wel op een (trainings)
bijeenkomst waarvoor de totale nationale selectie is uitgenodigd. Aftredende leden van de spelersraad zijn
herkiesbaar, indien en voorzover zij deel uitmaken van nationale selectie in kwestie. Zodra een lid van de
spelersraad niet langer deel uitmaakt van de desbetreffende selectie, is hij op het zelfde moment geen lid
meer van de spelersraad, en dient in de vacature te worden voorzien in een verkiezing op de
eerstvolgende bijeenkomst, waarvoor de totale nationale selectie is uitgenodigd.
4. De spelersraad kiest uit zijn midden een voorzitter, die zonodig als woordvoerder optreedt zowel namens
de spelersraad als namens de leden van de nationale selectie.
5. De spelersraad kan in voorkomende gevallen door de desbetreffende coach en/of het bondsbestuur dan
wel door een of meerdere leden van die nationale selectie worden geraadpleegd of worden verzocht te
bemiddelen inzake opgetreden problemen.

Paragraaf 2. Nationale kernploeg.
Artikel 1007. Definitie.
Een nationale kernploeg is de groep van spelers uit een nationale selectie, die door de desbetreffende coach
zijn aangewezen om de NBF in een internationale wedstrijd te vertegenwoordigen.
Artikel 1008. Aard en omvang van een nationale kernploeg.
1. De NBF kent de navolgende nationale kernploegen:
a) nationale kernploeg - dames;
b) nationale kernploeg - heren;
c) nationale kernploeg - dames Jong Oranje;
d) nationale kernploeg - heren Jong Oranje;
e) nationale kernploeg - meisjes;
f) nationale kernploeg - jongens.
2. In voorkomende gevallen kan er binnen een nationale kernploeg sprake zijn van een nadere aanduiding in
de zin van A- en B-teams.
3. De omvang van een nationale kernploeg wordt bepaald door de internationale wedstrijd, waaraan wordt
deelgenomen, respectievelijk door de daarin voorkomende events en de daarin van kracht zijnde regels.
Met behoud van het voorgaande bestaat een nationale kernploeg doorgaans ten hoogste uit zes vaste
spelers en een reservespeler.
4. Onder een nationale equipe verstaan we die gezamenlijke kernploegen, die de NBF in een internationale
wedstrijd vertegenwoordigen.
Artikel 1009. Samenstelling van een nationale kernploeg.
1. De samenstelling van een nationale kernploeg geschiedt door de desbetreffende coach na overleg met de
technisch coördinator
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2. De samenstelling van een nationale kernploeg wordt door de coach bij voorkeur tenminste zes weken
voor de desbetreffende internationale wedstrijd bepaald en bekend gemaakt.
3. Tegelijkertijd met de samenstelling van een nationale kernploeg wijst de coach een standby speler aan, of
meer standby spelers in volgorde, die op afroep als invaller fungeert, respectievelijk fungeren, voor het
geval dat een speler om welke reden dan ook uitvalt.
4. Van de leden van een nationale kernploeg, inclusief de als standby aangewezen speler(s), kan worden
vereist, dat zij een verklaring van medische goedkeuring overleggen, waaruit blijkt dat zij zonder bezwaar
in staat geacht mogen worden aan de desbetreffende wedstrijd in het betreffende land deel te nemen een
en ander met inbegrip van de eventueel vereiste inentingen.
Artikel 1010. Teamopstelling en teamcaptain.
1. De desbetreffende coach bepaalt welke spelers van een nationale kernploeg tezamen een team vormen
en in welke volgorde zij gedurende een wedstrijd of deel daarvan spelen.
2. Iedere nationale kernploeg kiest voor de duur van de internationale wedstrijd uit zijn midden een
teamcaptain, die zonodig als woordvoerder van de ploeg optreedt.

Paragraaf 3. Nationale coaches.
Artikel 1011. Benoeming.
1. Een nationale coach heeft de leiding over een nationale selectie en wordt als zodanig benoemd door het
bondsbestuur.
2. Het verdient de voorkeur om voor iedere nationale selectie als bedoeld in artikel 1001, lid 1 sub a t/m sub
f een nationale coach te benoemen.
3. Een nationale coach wordt benoemd voor een termijn van ten hoogste twee jaar of zoveel minder als bij
de benoeming is bepaald. Ten aanzien van een eventuele herbenoeming geldt telkens een
overeenkomstige termijn.
4. Voorafgaand aan de benoeming of herbenoeming van een nationale coach raadpleegt het bondsbestuur
de technisch coördinator.
5. Het bondsbestuur kan voor elke nationale selectie, na overleg met de betreffende coach, een of meerdere
assistent coaches benoemen.
Artikel 1012. Aftreden, schorsing, ontslag.
1. Het bondsbestuur is bevoegd een nationale coach gedurende beperkte tijd op non-actief te stellen oftewel
als zodanig te schorsen, als ook om hem uit zijn functie te ontheffen, indien hij het vertrouwen van het
bondsbestuur heeft verloren.
2. In geval van tussentijds of reglementair aftreden dan wel in geval van schorsing of ontslag kan het
bondsbestuur tijdelijk een van de navolgende personen belasten met de waarneming van de taken van
een nationale coach in kwestie:
- de technisch coördinator;
- de nationale coach in kwestie;
- een andere nationale coach;
- een lid van het bondsbestuur;
- een lid van de sportcommissie.
Artikel 1013. Taken en bevoegdheden.
1. Behoudens de in dit artikel genoemde beperkingen behoort het met uitsluiting van ieder ander tot de
taken en bevoegdheden van een nationale coach om:
a) de leden van zijn nationale selectie en in het bijzonder van de daaruit gekozen nationale kernploeg
binnen het raam van de daartoe ter beschikking staande mogelijkheden zo goed mogelijk voor te
bereiden op het (eventueel) vertegenwoordigen van de NBF in een internationale wedstrijd. Deze
voorbereiding heeft betrekking op theoretische kennis, mentale instelling en sportiviteit alsmede
bowlingvaardigheid, terwijl daarbij tevens de algemene lichamelijke conditie aandacht verdient;
b) de goede onderlinge verstandhouding en de discipline in zijn nationale selectie en in het bijzonder in de
daaruit gekozen nationale kernploeg te bewaren en te bevorderen;
c) de directe begeleiding of coaching in een internationale wedstrijd te verzorgen;
d) de selectienormen vast te stellen, als bedoeld in artikel 1003, lid 2.
e) spelers tot zijn selectie toe te laten of daaruit te verwijderen, een en ander in overeenstemming met het
bepaalde in artikel 1005.
f) de uit zijn nationale selectie afkomstige nationale kernploeg samen te stellen, zoals vastgesteld in
artikel 1009, en de teamopstelling en de speelvolgorde te bepalen, als vermeld in artikel 1013, lid 1.
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2. Jaarlijks en tenminste drie maanden voor de aanvang van het nieuwe speelseizoen legt elke nationale
coach aan het bondsbestuur een activiteitenplan, waaronder een voorlopig wedstrijd- en
trainingsprogramma, ter goedkeuring voor. In dit activiteitenprogramma neemt elke coach ook zijn
selectienormen volgens artikel 1002 op.
3. Een nationale coach kan in de in lid 1 en 2 genoemde taken en bevoegdheden geheel of gedeeltelijk
delegeren aan een of meer van zijn assistent coaches. Een nationale coach kan de in lid 1, sub c,
genoemde taak in overleg met de betrokken speler(s) in voorkomende gevallen ook geheel of gedeeltelijk
aan een ander delegeren. In die gevallen behoudt de betreffende nationale coach echter zelf de
supervisie en blijft hij te allen tijde verantwoordelijk. Ongeacht de hierboven vermelde mogelijkheden van
delegatie bepaalt het bondsbestuur of, en zo ja wie naast een nationale coach namens de NBF ter
begeleiding van de daarvoor uitgekozen nationale kernploeg naar een internationale wedstrijd
wordt/worden uitgezonden.
Artikel 1014. Overleg en verantwoording.
1. Een nationale coach pleegt op uitnodiging van de Sportcommissie overleg. Hij is aan de sportcommissie
geen verantwoording schuldig.
2. Een nationale coach is uitsluitend aan het bondsbestuur en voorts alleen achteraf verantwoording
schuldig over de vervulling van zijn taken en de uitoefening van zijn bevoegdheden, zulks met behoud van
de beperkende bepalingen als genoemd in artikel 1013.

Paragraaf 4. Slotbepaling.
Artikel 1015. Trainer.
Het bondsbestuur kan bepalen, dat een bij de NBF in dienst getreden technisch coördinator of een bij de
NBF in dienst getreden trainer naast en in overleg met de desbetreffende nationale coach wordt belast met
een of meer van de taken als genoemd in artikel 1013, lid 1, sub a en c en lid 2.
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