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Evere,	  5	  september	  2019	  -‐	  N°	  14	  
Beste	  leden,	  
	  	  
Net	  zoals	  vorig	  seizoen	  worden	  de	  Interteams	  uitslagen	  door	  de	  ploegkapiteins	  doorgegeven.	  
Nog	  even	  ter	  herinnering:	  
	  	  
Elke	  speeldag	  moeten	  de	  ploegkapiteins	  ’s	  avonds	  het	  scoreblad	  ingeven	  via	  "my	  bowling".	  
	  
Op	  de	  voorziene	   tabbladen	  kunt	  u	  de	  datum,	  de	  afdeling	  en	  het	  matchnummer	   selecteren.	  Wanneer	  u	  een	  
licentienummer	   ingeeft	   verschijnt	   de	   naam	   van	   de	   speler.	   De	   applicatie	   is	   voorzien	   voor	   het	   systeem	   van	  	  
31	  punten	  en	  het	  reglement	  ervan	  is	  er	  volledig	  in	  verwerkt.	  
	  	  
De	  kapitein	  van	  de	  thuisploeg	  is	  verantwoordelijk	  voor	  het	  doorgeven	  van	  de	  wedstrijdresultaten.	  Hij	  geeft	  de	  
scores	  in	  na	  elke	  game	  of	  op	  het	  einde	  van	  de	  speeldag.	  Indien	  de	  kapitein	  de	  scores	  invult	  na	  elke	  game,	  moet	  
hij	  enkel	  bewaren	  wat	  hij	  voorlopig	  invulde.	  Op	  het	  einde	  van	  de	  wedstrijd,	  wanneer	  alles	  volledig	  en	  correct	  
ingevuld	   is	  moet	  de	  kapitein	  “home”	  op	  de	  knop	  versturen	  drukken.	  Dit	   zorgt	  er	  voor	  dat	  een	  e-‐mail	  wordt	  
verstuurd	   naar	   de	   kapitein	   van	   de	   tegenploeg	   “away”	  met	   de	  melding	   dat	   er	   een	   scoreblad	   wacht	   op	   zijn	  
goedkeuring	  in	  zijn	  account	  van	  “my	  bowling”.	  
	  
Deze	  heeft	  dan	  2	  keuzes:	  
1°	  "Goedkeuren"	  waardoor	  de	  officiële	  games	  bevestigd	  worden.	  
2°	  "Weigeren"	  en	  de	  fouten	  melden.	  Dan	  wordt	  er	  automatisch	  een	  mail	  verstuurd	  naar	  de	  “home”	  kapitein	  
met	  de	  opmerking(en).	  De	  “home”	  kapitein	  kan	  deze	  dan	  verbeteren	  en	  opnieuw	  versturen	  naar	  de	  kapitein	  
van	  de	  tegenploeg.	  De	  scores	  zijn	  pas	  definitief	  wanneer	  beide	  ploegkapiteins	  akkoord	  zijn.	  
	  
Het	  bewaren	  of	  versturen	  van	  de	  scores	  zorgt	  automatisch	  voor	  het	  aanpassen	  van	  het	  klassement,	  alsook	  van	  
de	  individuele	  gemiddeldes.	  En	  dit	  eveneens	  voor	  alle	  aanpassingen	  of	  verbeteringen	  die	  uitgevoerd	  worden	  
alvorens	   het	   akkoord	   van	   beide	   ploegkapiteins.	   Alleen	   de	   gezamenlijke	   actie,	   versturen	   door	   de	   “home”	  
kapitein	  en	  bevestigen	  door	  de	  “away”	  kapitein	  zorgt	  ervoor	  dat	  de	  score	  officieel	  wordt.	  
Dit	  alles	  moet	  gebeuren	  voor	  zondag	  (ten	  laatste	  om	  20u)	  volgend	  op	  de	  speeldag.	  
	  
Hetzelfde	   geldt	   voor	   de	   Interteamscompetitie	   van	   de	   Veteranen,	   de	   beker	   Amand	   Colin	  	  
en	  de	  Beker	  van	  België.	  	  
Ook	  deze	  resultaten	  moeten	  doorgegeven	  zijn	  voor	  zondag	  20u00.	  
Voor	   de	   Interteams	   Jeugd	   moeten	   enkel	   de	   totaalscores	   doorgegeven	   worden,	   de	   verwerking	   van	   de	  
scorebladen	  gebeurt	  op	  het	  secretariaat	  .	  
	  
Voor	  dit	  alles	  is	  het	  uiteraard	  belangrijk	  dat:	  
	  	  
Ten	  eerste:	  de	  ploegkapiteins	  een	  e-‐mailadres	  hebben	  en	  dit	  correct	  doorgegeven	  hebben	  aan	  de	  federatie.	  
Het	  systeem	  dat	  reeds	  2	  jaar	  in	  voege	  is	  laat	  echter	  eveneens	  toe	  dat	  1	  lid	  van	  de	  club	  meerdere,	  of	  zelfs	  alle	  
scorebladen	  van	  zijn	  club	  in	  vult.	  De	  kapiteins	  blijven	  wel	  de	  eindverantwoordelijken	  voor	  de	  scores.	  	  
Ten	  tweede:	   iedereen	  over	  een	   login	  beschikt	   in	  "my	  bowling".	  Voor	  wie	  dit	  nog	  niet	  heeft,	  volstaat	  het	  om	  
een	  mail	  te	  sturen	  naar	  het	  secretariaat	  (secretary@bowling.be).	  Uw	  code	  zal	  u	  per	  kerende	  worden	  bezorgd.	  
	  	  
Het	  blijft	  noodzakelijk	  om	  het	  papieren	  scoreblad	  te	  bezorgen	  aan	  het	  secretariaat	  (een	  scan	  per	  mail	  of	  het	  
blad	  per	  post)	  voor	  dinsdagochtend.	  	  


