
UITVOERINGSBEPALINGEN t.a.v. het REGLEMENT HUISLEAGUE van de 
BOWLING VERENIGING HELLEVOETSLUIS voor het seizoen 2018/2019. 
 
ad. art.1 lid 1: 
Het bestuur van de BVH heeft de organisatie van de huisleague gedelegeerd aan het 
wedstrijdsecretariaat. Voor dit seizoen zal het wedstrijdsecretariaat bestaan uit 
navolgende personen: 
 
Ricardo Rutten   wedstrijdzaken@bvhellevoetsluis.nl 06-24660561 
Johan van Donkelaar   voorzitter@bvhellevoetsluis.nl  06-22600392 
 
ad. art.2: 
1. Voor dit seizoen zijn de speeldagen en -tijden als volgt: 
 

woensdag trioleague     van 20.00u tot 21.30u    
donderdag 4-mans league    van 19.30u tot 21.30u   

 
2. Gespeeld wordt in Bowling Hellevoetsluis, Kerkstraat 6 te Hellevoetsluis. 
 
Ad 1. art.5 lid 3: 
Een huisleaguewedstrijd bestaat uit 3 games voor 4-man teams en 3 games voor 
trio-teams. 
Per speeldag zal : 

 in de woensdag  trioleague 1 wedstrijd worden gespeeld. 
 in de donderdag 4-mans league door elk team 1 wedstrijd worden gespeeld. 

  
 
Ad 2. art.5 lid 3: 
Het aantal gespeelde games dient als basis voor deelname aan de 
verenigingskampioenschappen. 
DUBBELLEDEN van de BVH dienen minimaal 60% van het aantal games gespeeld 
hebben in de periode augustus – december ten einde zich te kunnen inschrijven voor 
de Verenigingskampioenschappen. 
 
Voorbeeld; in de maanden aug-sept-okt-nov-dec zijn er in de 4-mans 18 speelweken 
geeft een mogelijk aantal van 54 games. Het dubbellid dient dan minimaal 60% = 33 
games gespeeld te hebben. 
 
ad. art.6: 
In navolging van een besluit van de A.L.V. van februari 2013 zal tot nader besluit elk 
seizoen een handicap van kracht zijn van 90% van 220, met een maximum van 120. 
 
ad. art.7 lid 1: 
De contributie dient te zijn voldaan vòòr of op de eerste speeldag van het  
seizoen, of, in geval van een nieuw lid, vòòr of op de eerste speeldag van de 
betreffende speler.  
 
Blijft een speler in gebreke, dan zullen zijn games in mindering worden 
gebracht, hetgeen wedstrijdpunten kan kosten! 
 



ad. art.7 lid 2: 
Teams met minder dan 4 dan wel trio's met minder dan 3 vaste spelers kunnen 
gedurende ten hoogste 4 achtereenvolgende speeldagen als compleet spelen,  
mits aan alle financiële verplichtingen door alle spelers is voldaan.  
Hierna mag men met 3 of 2 spelers doorspelen, maar niet als compleet team, 
mits er voor 4 dan wel 3 spelers wordt betaald. 
Het recht op de blindscore is dan vervallen voor de ontbrekende speler . 
Uitzondering zijn de team finales, dan dienen er 4,  respectievelijk  3 spelers  van het 
team aanwezig te zijn. 
 
ad. art.7 lid 3: 
Dit geldt voor teams in de 4-man en 3-man leagues. 
 
ad. art.8 lid 1: 
De aanmelding van een team dient te geschieden vóór of op de eerste speeldag  
van een seizoen. 
 
ad. art.9 lid 1: 
Nieuwe teams of spelers worden vanaf de dag van aanmelding als 
speelgerechtigd beschouwd, mits alle financiële verplichtingen zijn voldaan. 
Gedurende de laatste 4 speeldagen van het seizoen kunnen er geen nieuwe 
spelers meer bij een team aangemeld worden.  
 
ad. art.11 lid 1: 
Speeldata en baanschema's worden op de eerste speeldag van een seizoen aan de 
teamcaptains uitgereikt. Tevens staan de schemas bijtijds op de website 
www.bvhellevoetsluis.nl 
 
ad. art.15 lid 2: 
Als uitzondering de eerste 3 frames. Is een te late speler speelklaar, alvorens de 
tegenstander aan de 4e frame is begonnen, mogen de eerste 3 frames nog inghaald 
worden. 
Is een te late speler later speelklaar begint deze in de frame waarin de tegenstander 
zich op dat moment bevindt. 
 
artikel 16. Lid 2 
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 persoonlijke score en gemiddelde. 
Voor de tegenstanders van het niet opkomende team betekend dit niet dat alle 
punten automatisch aan hen toekomen. Individuele spelers/sters zullen tegen het 
eigen scratchgemiddelde – 10 pins spelen.  
 
 
ad. art.16 lid 3: 
Het is een team toegestaan om, na overleg met wedstrijdzaken en de tegenstander, 
een wedstrijd in de weken na de voorafgaande speeldag en voor de volgende 
speeldag te spelen. Het geniet de voorkeur om de wedstrijd samen met de 
tegenstander vooruit te spelen c.q. in te halen. De tegenstander kan hier echter niet 



toe verplicht worden. De extra kosten m.b.t. de baanhuur zijn voor rekening van 
het team dat de aanvraag doet. 
Deze uitzondering wordt slechts 3x per seizoen toegestaan. 
 
ad. art.20 lid 1 t/m 4: 
De scores en uitslagen worden, vanwege nieuwe software, compleet automatisch 
verwerkt en behoeven niet meer op een scoreformulier genoteerd te worden. 
Dit ontslaat de teams ( captains ) niet van de verantwoordelijkheid om de uitslagen 
na afloop van de wedstrijddag te controleren. 
Een teamcaptain dient binnen 24 uur een fout bekend te maken bij de 
leaguesecretaris, wedstrijdzaken en de teamcaptain van de tegenstander. 
 
ad. art.29 lid 3: 
Bij het indienen van een schriftelijk protest dient een garantiebedrag van € 15,00 te  
worden betaald. 
 
ad. art.29 lid 4: 
Restitutie van het garantiebedrag geschiedt onder aftrek van € 2,50 
administratiekosten. 
 
ad. art.33 lid 3: 
De verschuldigde baanhuur per seizoen, wordt op de eerste speeldag door de 
penningmeester bekend gemaakt.  De baanhuur kan jaarlijks worden verhoogd.  
De gehele baanhuur kan in 9 termijnen worden voldaan voor de eerste speeldag van 
de maand onder vermelding van het factuurnummer 
Er is ook de mogelijkheid om het seizoen in een keer te voldoen onder vermelding 
van het factuurnummer 
Mocht u geen factuur hebben ontvangen dan graag een mail naar 
penningmeester@bowlingvereniginghellevoetsluis.nl 
Of spreek de penningmeester er even op aan  
 
 
Hellevoetsluis, augustus 2018 
WEDSTRIJDZAKEN B.V.H. 
 


