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Algemeen: 
 
1 
 

 Deelname aan een huisleague is alleen mogelijk voor leden van Bowlingvereniging 
De Merwede en gastleden, welke ook bij de Nederlandse Bowling Federatie zijn 
aangemeld en welke aan alle financiële verplichtingen hebben voldaan. 
 

2 a. Een huisleague kan met of zonder handicap gespeeld worden. 
 b. Het spelen in uniforme bowlingkleding per team is verplicht. 

 
3  Het leaguebestuur dient op de eerste speelavond uit de leden van de desbetreffende 

league te worden gekozen en bestaat uit: 
  een voorzitter, een secretaris en een penningmeester (M/V). 

 
4  Het leaguebestuur is over het verloop van de league verantwoording verschuldigd 

aan de leaguespelers en aan het hoofdbestuur van de vereniging. 
 

5 a. Een team bestaat uit maximaal 6 spelers in geval van een trioleague, en maximaal 7 
spelers in geval van een viermansleague. 

 b. Het complete team kiest uit hun midden een teamcaptain. Bovendien dient er een 
teamnaam bepaald te worden. 

 c. Het samenstellen van een team kan door de leden zelf gebeuren. In bijzondere 
gevallen kan het leaguebestuur trachten te bemiddelen bij de samenstelling. 

 d. Wijziging in een team (inclusief reserves) kunnen uiterlijk tot en met 31 december 
van het lopende seizoen doorgevoerd worden en dienen in overleg met het 
leaguebestuur plaats te vinden. Wijzigingen na 31 december worden in principe  

  niet geaccepteerd, behoudens uitzonderlijke gevallen. 
 e. Het is toegestaan in meerdere huisleagues te spelen. 
 f. Het wisselen van een speler tijdens de wedstrijd is alleen toegestaan per hele game. 

Indien een speler door een blessure of een andere onvoorziene noodtoestand de 
game niet kan afmaken geldt de volgende regel: 
 Indien een invaller aanwezig is, maakt de invaller de game af. De behaalde score 

in die game geldt voor de uitgevallen speler. Eventueel verdere games worden 
genoteerd voor de ingevallen speler. In geval van vervanging geldt voor de game 
waarin werd vervangen nimmer een bijzonder sportresultaat, een baan record of 
zoiets. 

 Indien geen invaller aanwezig is, dan telt de score over de reeds gespeelde 
frames plus 9 voor iedere nog niet gespeelde frame. 

   
De teamcaptain is verantwoordelijk voor: 
 
6 a. De juiste vermelding van de namen van de spelers, de handicap en de scores op het 

wedstrijdformulier overeenkomen met het digitale systeem van het bowlinghuis          
(hierbij is het wedstrijdformulier van de vereniging leidend). 

 b. Het inleveren van het wedstrijdformulier bij de secretaris. 
 c. De gedragingen van zijn spelers tijdens de wedstrijd. 
 d. Het weren van niet-spelers uit de spelersruimte. 
 e. Naleving van dit reglement. 
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f. 

 
Het team blijft altijd verantwoordelijk voor de afdracht van de baanhuur aan de 
penningmeester.  

 g. Het toezicht dat geen substanties als aristol, talkpoeder, puimsteen, hars, etc. op 
schoenen wordt gebruikt, dat geen gebruik wordt gemaakt van schoeisel met 
rubberzolen of hakken die afgeven of welke andere zaken dan ook, die de normale 
conditie van de approach beïnvloeden. 

 h. Reserve(s) bij eventuele afwezigheid van teamleden. 
 

7 a.  Een team dient te spelen met het maximaal aantal spelers dat in de desbetreffende 
league is toegestaan. 

 b. Indien er, ondanks het inzetten van een reserve (reserves) gespeeld wordt met twee 
of meer spelers minder dan het maximum, dan wordt het team als niet opgekomen 
beschouwd en gaan de wedstrijdpunten naar de tegenpartij (zie punt 14). 
Wordt er in de desbetreffende league gespeeld volgens het man-to-man systeem 
dan gaan alleen de punten voor het team (4) naar de tegenpartij. Door de spelers 
kunnen nog wel de individuele punten behaald worden. 

 c. 
 
 
 

Indien er, ondanks het inzetten van een reserve (reserves) gespeeld wordt met één 
speler minder dan het maximum, dan dient er een blind score gesteld te worden voor 
de ontbrekende score. Deze blind score bedraagt 150 pins scratch en wordt altijd 
bovenaan gezet. 

 d. Met betrekking tot punt 7b zijn de wel aanwezige spelers gerechtigd om te spelen 
voor het persoonlijk gemiddelde. Hierbij geldt dat de scores moeten worden 
ingeleverd bij de secretaris. 
 

8   Op de eerste of de tweede speelavond van de league dient het leaguegeld voor twee 
speelavonden voldaan te worden. Dit geld wordt beschouwd als garantiesom. Indien 
de garantie op het einde van het seizoen niet van toepassing is gebleken, dan is 
deze som goed voor de laatste speelavond. 
 

9 a. Wanneer een team niet compleet is, mag, indien aanwezig, de reserve van een 
ander team, mits niet spelend tegen zijn eigen team, toegevoegd worden. De 
gescoorde pins, plus handicap van de reservespeler(s) tellen zowel mee voor het 
team als voor de persoonlijke lijst.  Als er geen reservespeler(s) in de eigen league 

  zijn, mag men andere leden vragen mee te spelen. De gescoorde pins plus handicap 
tellen dan alleen voor het team mee. 

 b. Een team kan uitsluitend wedstrijdpunten behalen indien tenminste één van de drie 
of twee van de vier eigen teamleden daarvan deel uitmaken. 
 

10  Komen van een team één of meerdere spelers te laat, dan kunnen de laatkomers 
hun game aanvangen in dezelfde frame waarin de tegenstander nog bezig is. De 
door de tegenstander(s) afgewerkte frames worden voor de laatkomer(s) als nul 
genoteerd. 
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11  Er wordt gespeeld volgens het Europees systeem of volgens het Amerikaans 
systeem.  
In geval van het Europees systeem wordt tijdens de wedstrijd na elke game van baan 
verwisseld met de tegenpartij. 
In geval van het Amerikaans systeem wordt tijdens de wedstrijd na elke frame van 
baan gewisseld met de tegenpartij. De volgende game begint op baan waarop de 
voorgaande game is geëindigd.  
 

12 a. Bij handicapleagues wordt de handicap berekend op basis van 70 % van 210 
scratch. De maximum handicap per game is 72. Echter, iedere league is vrij om 
hiervan af te wijken, mits in overeenstemming met de leagueavond. De handicap 
wordt elke week opnieuw bepaald door het scoreprogramma 

  
 b. 

 
Alle leden vangen het nieuwe seizoen aan met de handicap waarmee zij het vorige 
seizoen zijn geëindigd. Deze geldt dan alleen voor de eerste speelavond van het 
nieuwe seizoen. Wanneer leden gedurende het seizoen van league wisselen, of 
wanneer zij een extra league gaan spelen, wordt gestart met het laatst bekende 
gemiddelde.   
 

 c. De handicap voor nieuwe leden wordt bepaald op basis van het gemiddelde van de 
NBF-pas. Beschikt het betreffende lid niet over een NBF-pas, dus nog niet over een 
gemiddelde van voorgaand seizoen, dan wordt de handicap achteraf bepaald op 
basis van de eerste speelavond.  
 

13  Tijdens de wedstrijden wordt er gespeeld met ingeschakelde foutlijn. Gaat een speler 
met een voet door of over de foutlijn, of raakt hij met welk lichaamsdeel dan ook enig 
voorwerp gelegen voorbij de foutlijn, dan is de worp ongeldig en moet een “F” op de 
scoresheet worden ingevuld. Het is dus niet noodzakelijk dat de foutmelder een 
signaal afgeeft. Alle pins dienen voor de tweede worp te worden opgezet. Gebeurt 
bovenstaande bij de tweede worp, dan is deze uiteraard ongeldig en moet er ook een 
“F” op de scoresheet worden vermeld. Bij moedwillige overtreding van de foutlijn, 
moet de gehele frame als ongeldig worden beschouwd en als zodanig worden 
geschreven. 

Puntentelling: 
 
14 a. 

 
 
 
b. 

Per gewonnen game (inclusief eventuele handicap) kan een team maximaal twee 
punten behalen. Voor het overall totaal (inclusief eventuele handicap) kunnen ook 
maximaal 2 punten worden behaald. Bij een gelijke uitslag per game of bij het overall 
team totaal krijgt ieder team de helft van de te behalen aantal punten.  
Een speler kan per individueel gewonnen game (inclusief eventuele handicap) 
maximaal twee punten behalen. Voor het individueel overall totaal (inclusief 
eventuele handicap) kunnen ook maximaal 2 punten worden behaald. Bij een gelijke 
uitslag per individuele game of bij het individueel overall totaal krijgt iedere speler de 
helft van de te behalen aantal punten. 
 

15  Voor de individuele eindrangschikking komen alleen diegene in aanmerking die 
minstens 50 % van het aantal in die league te spelen games hebben gebowld. Het 
leaguebestuur kan dit ook laten gelden bij de team prijzen. 
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16  Protesten kunnen alleen door de teamcaptain worden ingediend. 

 
17  Protesten die het directe spel- of scoreverloop betreffen dienen mondeling bij het 

leaguebestuur te worden ingediend. 
 

18  Het leaguebestuur stelt de teamcaptain van de tegenpartij en/of andere betrokken 
teamcaptains van het ingediende protest in kennis. 
 

19  Protesten die het directe spel- of scoreverloop betreffen dienen binnen één uur na 
afloop van de league bij het leaguebestuur te zijn ingediend. Na verloop van deze 
termijn kan het protest niet meer aanhangig worden gemaakt. 
 

20  Het leaguebestuur maakt van elk mondeling en reglementair ingediend protest een 
beknopt verslag, waarin een korte omschrijving van het protest zelf is opgenomen, 
naast zijn beslissing en de motivering daarvoor, evenals het standpunt van de 
betrokken teamcaptain van de tegenpartij en/of van andere betrokken teamcaptains. 
 

21  Alle huistoernooien worden georganiseerd onder toezicht en verantwoording van het 
hoofdbestuur. 
 

22  In alle gevallen waarin dit reglement niet uitdrukkelijk voorziet, beslist de afdeling 
wedstrijdzaken van het hoofdbestuur. Deze zal aan de hand van het NBF-
sportreglement over het onderhavige geval beslissen via het leaguebestuur. Beroep 
hierop is alleen mogelijk bij het hoofdbestuur, welke dan het tuchtreglement van de 
NBF zal toepassen. 
 

23  Indien het officiële NBF Sportreglement wordt gewijzigd, is dit automatisch van kracht 
op dit huisleaguereglement. 

 
24  Dit huisleaguereglement treedt in werking per 27 augustus 2018. 
 
 
 


