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Artikel 208. De opstelling van de pins
Lid 2 en lid 4
Situatie 1:
Door bal- en/of pinactie kan een pin van zijn plaats verschoven worden maar toch door de pinopzetmachine
worden opgepakt en teruggezet voor de tweede worp van een frame.
Hoe te handelen?
De speler moet spelen zoals de pins zijn teruggezet.
Situatie 2:
Door bal- en/of pinactie kan een pin van zijn plaats verschoven worden waardoor de pinopzetmachine komt
vast te staan boven de verschoven pin.
Hoe te handelen?
De pinopzetmachine moet weer omhoog gebracht worden en eventuele pins op het pindeck en de goot
moeten worden verwijderd en de speler moet de pin(s) voor de tweede worp spelen zoals ze staan.
Situatie 3:
Het kan ook gebeuren dat een pin niet verschoven wordt door bal- en/of pinactie, maar dat de
pinopzetmachine een pin zichtbaar duidelijk niet op de plaats terugzet waar deze stond voordat de
pinopzetmachine de pin oppakte.
Hoe te handelen?
In dat geval mag de speler de pin terug laten zetten op de spot waar deze pin behoort te staan.

Artikel 211. Ongeldige pinfall
Lid 1d
Situatie 1:
Door bal- en/of pinactie kan een pin van zijn plaats verschoven worden waardoor de pinopzetmachine de
verschoven pin omgooit.
Hoe te handelen?
De door de pinopzetmachine aangeraakte pin is ongeldige pinfall en moet op de originele spot worden terug
gezet en de speler moet de pin(s) aldus spelen voor de tweede worp..
Situatie 2:
Door bal- en/of pinactie kan een pin van zijn plaats verschoven worden waardoor de pinopzetmachine komt
vast te staan boven de verschoven pin.
De pinopzetmachine wordt weer omhoog gebracht, maar bij het verwijderen van de pins op het pindeck
wordt een pin omgestoten.
Hoe te handelen?
De omgestoten pin is ongeldige pinfall en moet op de originele spot worden terug gezet en de speler moet
de pin(s) aldus spelen voor de tweede worp.

Artikel 215. Handicap
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lid 3:
Indien bij een teamwedstrijd er in een team 1 of meer spelers met een hoger startgemiddelde dan het
richtgetal uit de gekozen handicapformule mee doen, dan dient de handicap berekend te worden
overeenkomstig artikel 215, lid 6b.
Situatie:
Toernooi voor trio’s met teamfinale met handicappercentage 80% van 200.
Een team mag dus een maximale totaalgemiddelde van de 3 spelers bij elkaar opgeteld van 600 hebben.
Er doen in Team A geen spelers mee met een gemiddelde van > 200.
Handicapberekening gaat als volgt:
Speler 1 heeft een gemiddelde van 195 en krijgt een handicap van 4 per game
Speler 2 heeft een gemiddelde van 190 en krijgt een handicap van 8 per game
Speler 3 heeft een gemiddelde van 185 en krijgt een handicap van 12 per game
Er doen in Team B 2 spelers mee met een gemiddelde van > 200.
Speler 1 heeft een gemiddelde van 212
Speler 2 heeft een gemiddelde van 208
Speler 3 heeft een gemiddelde van 150
Handicapberekening gaat als volgt:
Het totaalgemiddelde van Team B is 570 is 190 gemiddeld per speler:
Speler 1 heeft een berekend gemiddelde van 190 en krijgt een handicap van 8 per game
Speler 2 heeft een berekend gemiddelde van 190 en krijgt een handicap van 8 per game
Speler 3 heeft een berekend gemiddelde van 190 en krijgt een handicap van 8 per game
Beide teams hebben een teamgemiddelde van 570 en krijgen 24 handicap per game.

Foutieve berekening van de handicap voor Team B is als volgt:
Speler 1 heeft een gemiddelde van 212 en krijgt een handicap van 0 per game
Speler 2 heeft een gemiddelde van 208 en krijgt een handicap van 0 per game
Speler 3 heeft een gemiddelde van 150 en krijgt een handicap van 40 per game
In dit geval zou Team B met hetzelfde gemiddelde van 570 als Team A 40 handicap per game krijgen.

Artikel 232. De (eigen) bowlingbal
Lid 3.
USBC Lijst met cleaners klik hier.
Artikel 234. Vervuiling en beschadiging van approaches en banen.
Lid 1 en lid 2
Toelichting:
In de USBC regels wordt aangegeven dat producten die door de bowlingfabrikanten zijn gemaakt om spelers
te helpen een goede glijcondities voor hun bowlingschoen te scheppen, zoals shoeslide, toegestaan zijn mits
geen van de andere spelers er over klaagt dat daardoor de approachcondities negatief worden beïnvloed.
Ook volgens lid 2 geldt dat deze producten zijn toegestaan mits ze de normale conditie van de approach niet
beïnvloeden.
Zodra echter een andere speler klaagt over het feit dat iemand een product gebruikt en dat daardoor de
normale conditie van de approach wordt beïnvloedt, moet de wedstrijdleider degene die een dergelijk
product gebruikt sommeren daar mee te stoppen.

Bijgewerkt d.d. 11-2-2008

Toelichting op het NBF sportreglement

Lid 3
Toelichting:
Het gebruik van talkpoeder aan de duim is ook toegestaan als die talkpoeder buiten de spelersruimte wordt
aangebracht en als de spelersruimte en approach daarmee niet zichtbaar worden bevuild.
Argument dat er poeder van de duim af kan vallen is dus niet steekhoudend zolang het niet zichtbaar
gebeurd.
Hetzelfde geldt voor de zogenaamde powder puff ballen voor het schoonmaken van de ballen. Zolang de
spelersruimte en de approach niet zichtbaar worden vervuild is het gebruik toegestaan.
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