
BBSF	   28.08.2018	  
Addendum	  seizoen	  2018-‐2019	  aan	  het	  Sportreglement	  en	  RIO	  uitgave	  augustus	  2018	  

NATIONALE	  KAMPIOENSCHAPPEN	  BBSF	  

ALGEMEEN	  

Art.	   1	   -‐	   Ieder	   jaar	   organiseert	   de	   BBSF	   de	   scratch,	   bonus	   en	   handicap	   kampioenschappen	   in	   de	   verschillende	  
categorieën,	  beschreven	  staan	  in	  het	  RIO	  en	  het	  addendum.	  

Art.	   2	   -‐	   	   Deze	   kampioenschappen	  worden	   georganiseerd	   in	   bowlingcenters	   aangeduid	   door	   de	   federatie	   die	   in	   het	  

bezit	  zijn	  van	  een	  A-‐homologatie.	  

Art.	  3	  -‐	  De	  kosten	  voor	  deelname	  worden	  door	  het	  Executief	  comité	  van	  de	  BBSF	  bepaald.	  

Art.	   4	   -‐	   Om	   deel	   te	   nemen	   aan	   deze	   kampioenschappen	   moet	   men	   in	   het	   bezit	   zijn	   van	   een	   L-‐licentie,	   met	  

uitzondering	  van	  de	  jeugdkampioenschappen	  waarvoor	  een	  Y-‐licentie	  volstaat.	  

Art.	  5	  -‐	  De	  inschrijvingen	  moeten	  gebeuren	  via	  de	  site	  van	  de	  federatie.	  

Art.	  6	  -‐	  De	  volledige	  inschrijvingskosten	  moeten	  betaald	  zijn	  voor	  het	  kampioenschap.	  Er	  worden	  geen	  inschrijvingen	  
meer	  aanvaard	  op	  de	  dagen	  van	  het	  kampioenschap.	  

Art.	   7	   –	   Nieuwe	   spelers	   zonder	   gekend	   gemiddelde	   starten	  met	   een	   gemiddelde	   van	   160	  met	   uitzondering	   van	   de	  
jeugdcategorieën	  preminiem	  en	  pupil	  waar	  gestart	  wordt	  met	  een	  gemiddelde	  van	  110.	  (Wanneer	  zij	  in	  de	  loop	  van	  het	  

seizoen	  6	  games	  gespeeld	  hebben	  zal	  hierop	  een	  nieuw	  gemiddeld	  bepaald	  worden).	  	  	  

Art.	  8	  -‐	  In	  ieder	  geval	  dat	  niet	  is	  voorzien	  in	  het	  RIO,	  het	  sportreglement	  of	  in	  dit	  addendum,	  zal	  het	  organiserend	  comité	  
een	  beslissing	  nemen.	  

SPORTREGLEMENT	  

Art.	  1	  -‐	  De	  kampioenschappen	  worden	  gespeeld	  volgens	  de	  sportreglementen	  van	  de	  BBSF.	  

Art.	  2	  -‐	  Bij	  elk	  kampioenschap	  is	  er	  een	  verantwoordelijke/referee	  ter	  plaatse.	  

Art.	  3	  -‐	  De	  referee	  bepaalt	  afhankelijk	  van	  de	  situatie	  in	  het	  center	  “de	  spelersruimte”.	  

Art.	  4	  	  

a. Inzake	  kledij,	  roken,	  het	  gebruik	  van	  elektronische	  apparaten	  en	  het	  gebruik	  van	  alcoholische	  dranken	  is	  het	  
sportreglement	  van	  de	  BBSF	  van	  toepassing.	  

b. Het	  is	  verboden	  om	  te	  roken	  en	  alcoholische	  dranken	  te	  drinken	  tijdens	  alle	  kampioenschappen,	  voor	  de	  
open	  kampioenschappen	  sport	  mag	  er	  enkel	  gerookt	  worden	  tijdens	  de	  middagpauze.	  

c. Het	  is	  eveneens	  verboden	  om	  het	  baloppervlak	  te	  veranderen	  tijdens	  een	  blok	  van	  games.	  
	  

Blok	  van	  games	  voor	  de	  kampioenschappen	  singles,	  dubbels,	  trio’s	  en	  Open:	  6	  games.	  
Blok	  van	  games	  voor	  het	  Sportkampioenschap	  Teams	  van	  4:	  1	  game.	  

	  
Art.	   5	   -‐	   Tijdens	   het	   verloop	   van	   een	   blok	   van	   games	   kunnen	   steekproeven	   van	   de	   bowlingballen	   plaatsvinden.	  	  	  

De	   inspectie	   zal	   zich	   beperken	   tot	   een	   visuele	   controle	   van	   het	   serienummer	   van	   de	   bowlingbal	   en	   eventuele	  
veranderingen	  en	  beschadigingen.	  

Art.	  6	   -‐	  Voor	  het	  reinigen,	  schuren	  en	  polieren	  van	  ballen	  wordt	  verwezen	  naar	  de	  artikels	  232,	  233	  en	  234	  van	  het	  

Sportreglement.	  	  Ze	  worden	  hieronder	  hernomen.	  



Art.	  232:	  Het	  reinigen	  van	  de	  bowlingbal	  	  
a. Het	  reinigen	  van	  de	  oppervlakte	  van	  de	  bowlingbal	  met	  de	  hand	   is	   in	  de	  spelersruimte	  toegelaten	  voor	  elke	  

worp.	  	  
b. Het	  gebruikte	  doek	  mag	  niet	  schuren	  en	  geen	  chemisch	  product	  bevatten	  dat	  het	  oppervlak	  van	  de	  bal	  kan	  

veranderen.	  	  
c. Producten	   die	   ontworpen	   werden	   om	   het	   oppervlak	   van	   de	   bal	   te	   reinigen	   zonder	   dat	   zij	   de	  

wrijvingscoëfficiënt	  van	  de	  oppervlaktelaag	  van	  de	  bal	  wijzigen,	  zijn	  toegelaten	  indien	  zij	  vermeld	  staan	  op	  de	  
lijst	  van	  toegelaten	  producten.	  

d. Aceton	   en	   producten	   op	   basis	   van	   aceton	  mogen	   enkel	   gebruikt	  worden	   om	   de	   lijmresten	   rond	   de	   grip	   te	  
verwijderen.	  

Art.	  233:	  Het	  schuren	  en	  polieren	  van	  de	  bowlingbal	  	  
a. Het	  oppervlak	  van	  de	  bal	  aanpassen	  door	  middel	  van	  schuursponsen	  en	  polierproducten,	  die	  op	  de	  lijst	  van	  de	  

toegelaten	  producten	  vermeld	  staan,	  is	  enkel	  toegelaten	  buiten	  de	  spelersruimte:	  
 tijdens	  alle	  proefballen	  sessies	  onmiddellijk	  voor	  de	  aanvang	  van	  een	  blok	  van	  games	  
 tussen	  een	  blok	  van	  games	  	  
 tussen	  de	  halve	  finale	  en	  de	  finale	  

b. Het	   oppervlak	   van	   de	   bowlingbal	   veranderen	   door	   gebruik	   te	   maken	   van	   polier-‐	   en	   schuurproducten	   is	  
toegelaten	  in	  een	  daarvoor	  voorziene	  ruimte.	  

c. Enkel	  producten	  die	  voorkomen	  op	  de	  USBC	  lijst	  mogen	  gebruikt	  worden.	  

Art.	  234:	  Bestraffing	  
Alle	  bowlingballen	  waarvan	  het	  oppervlak	  op	  onreglementaire	  wijze	  werd	  veranderd	  moeten	  onmiddellijk	  worden	  
verwijderd	  uit	  de	  competitie.	  
De	  scores	  die	  gespeeld	  werden	  met	  deze	  bal	  worden	  op	  nul	  geplaatst.	  
	  

Art.	  7	  –	  Buiten	  de	  richtlijnen	  inzake	  het	  aanbrengen	  van	  de	  oliepatronen	  zijn	  er	  specifieke	  regels	  voor	  de	  oliepatronen	  

voor	  de	  kampioenschappen.	  	  Deze	  worden	  hieronder	  hernomen.	  

Voor	   de	  Nationale	   Belgische	   Kampioenschappen	   individueel,	   dubbels	   en	   trio’s	   zal	   rekening	   gehouden	  worden	  met	   de	  
volgende	  regels:	  
1. Voor	  het	  kampioenschap	  OPEN-‐SPORT	  moet	  op	  alle	  banen	  hetzelfde	  oliepatroon	  gebruikt	  worden	  (tussen	  37’	  en	  

43’)	  met	  een	  ratio	  van	  maximum	  3:1.	  Er	  zal	  een	  erkend	  oliepatroon	  gekozen	  worden	  zonder	  wijzigingen.	  
2. Voor	  de	  andere	  kampioenschappen	  moet	  op	  alle	  banen	  hetzelfde	  oliepatroon	  gebruikt	  worden	  (tussen	  37’	  en	  43’)	  

met	  een	  ratio	  van	  maximum	  5:1.	  	  
3. Voor	  de	  BBSF	  Jeugdkampioenschappen	  moet	  op	  alle	  banen	  hetzelfde	  oliepatroon	  gebruikt	  worden	  (tussen	  37’	  en	  

43’)	  op	  sport	  of	  challengepatroon.	  
	  

Art.	  8	  –	  Bij	  gelijkheid	  in	  de	  games	  van	  de	  halve	  finale/finale,	  wordt	  een	  one	  ball	  roll	  off	  gespeeld	  om	  de	  plaats	  in	  het	  
klassement	  te	  bepalen.	  	  Bij	  gelijkheid	  wordt	  dit	  herhaald	  tot	  er	  een	  winnaar	  is.	  

Art.	  9	  –	  Verplaatsingen	  op	  de	  banen	  

 Voor	   de	   individuele	   kampioenschappen,	   na	   elke	   game,	   van	   twee	   tot	   vier	   banen	   naar	   rechts	   of	   naar	   links	  
afhankelijk	  van	  het	  center.	  

 Voor	  de	   kampioenschappen	  dubbels	   en	   trio’s,	   na	   twee	  games,	   van	   vier	   tot	   tien	  banen	  naar	   rechts	  of	   naar	  
links	  afhankelijk	  van	  het	  center.	  



JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN	  

A. INDIVIDUEEL	  KAMPIOENSCHAP	  
	  
1ste	  serie:	  06-‐07.10.2018	  Bowling	  Les	  Alliés	  

2de	  serie:	  10-‐11.11.2018	  Bowling	  Anglo	  Holsbeek	  	  
3de	  serie:	  16-‐17.02.2019	  	  
	  

a. Voorronde	  
• Het	  kampioenschap	  wordt	  betwist	  over	  drie	  blokken	  van	  zes	  games.	  

• Na	  deze	  voorrondes	  wordt	  een	  rangschikking	  	  per	  leeftijdscategorie	  opgemaakt.	  	  	  
• Bij	  gelijkheid	  van	  kegels	  zal	  de	  speler	  met	  het	  kleinste	  verschil	  tussen	  de	  drie	  blokken	  het	  hoogst	  geklasseerd	  

worden.	  Bij	  verdere	  gelijkheid	  telt	  het	  kleinste	  verschil	  tussen	  alle	  gespeelde	  games.	  
b. Halve	  finale	  

• Er	  wordt	  een	  halve	  finale	  gespeeld	  in	  elke	  categorie	  waarvoor	  minstens	  acht	  spelers	  zijn	  ingeschreven.	  
• Indien	  geen	  finale	  wordt	  georganiseerd	  zullen	  de	  drie	  eerst	  geklasseerde	  spelers	  na	  de	  voorronde	  een	  

medaille	  ontvangen.	  	  In	  dit	  geval	  is	  de	  Kampioen	  van	  België	  de	  eerst	  geklasseerde	  speler	  na	  de	  voorrondes.	  
• De	  halve	  finale	  wordt	  gespeeld	  door	  de	  vier	  eersten	  over	  een	  “best-‐of-‐	  three”.	  1-‐4	  en	  2-‐3.	  

• De	  verliezers	  ontvangen	  beiden	  een	  bronzen	  medaille.	  
c. Finale	  

• De	  winnaars	  van	  de	  halve	  finale	  spelen	  tegen	  elkaar	  één	  game	  met	  als	  inzet	  de	  titel	  van	  “Kampioen	  van	  
België”.	  

B. KAMPIOENSCHAP	  DUBBELS	  
	  
16-‐17.03.2019	  Bowling	  Eden	  

	  
a. Een	  dubbel	  kan	  worden	  gevormd	  door	  twee	  meisjes,	  twee	  jongens	  of	  een	  jongen	  en	  een	  meisje.	  

b. De	  dubbels	  worden	  ingedeeld	  in	  de	  volgende	  categorieën:	  
 1-‐	   170	  en	  +	  

 2-‐	   150	  -‐	  169	  
 3-‐	   149	  en	  -‐	  

c. De	  categorie	  wordt	  bepaald	  door	  het	  officieel	  gemiddelde	  van	  de	  beide	  spelers	  samen	  tellen	  en	  te	  delen	  door	  2.	  	  
d. Na	  zes	  games	  is	  er	  een	  definitief	  klassement	  voor	  alle	  categorieën	  (geen	  finale).	  

e. Bij	  gelijkheid	  van	  kegels	  zal	  het	  team	  met	  het	  kleinste	  verschil	  tussen	  de	  hoogste	  en	  de	  laagste	  game	  (score	  van	  
het	  team)	  	  het	  hoogst	  geklasseerd	  worden.	  Bij	  verdere	  gelijkheid	  telt	  het	  kleinste	  verschil	  met	  de	  volgende	  game,	  

enz.	  ...	  
f. 	  Per	  categorie	  wordt	  een	  medaille	  voorzien	  voor	  de	  eerste	  drie	  geklasseerde	  dubbels.	  

	  



	  

C. KAMPIOENSCHAP	  DUBBELS	  JEUGD	  EN	  VOLWASSENE	  
	  
12-‐13.01.2019	  Bowling	  Bowlmaster	  	  

	  
a. Een	   dubbel	   kan	   worden	   gevormd	   door	   een	   jongen	   of	   meisje	   (max.	   junior)	   samen	   met	   een	   dame	   of	   heer	  

(volwassene).	  
b. Men	  wordt	  ingedeeld	  in	  de	  volgende	  categorieën.	  

• 1	  –	  185	  en	  +	  
• 2	  –	  175	  –	  184	  

• 3	  –	  165	  –	  174	  
• 4	  –	  155	  –	  164	  

• 5	  –	  154	  en	  -‐	  
c. De	  categorie	  wordt	  bepaald	  door	  het	  officieel	  gemiddelde	  van	  beide	  spelers	  samen	  tellen	  en	  te	  delen	  door	  2.	  

d. Na	  zes	  games	  is	  er	  een	  definitief	  klassement	  in	  alle	  categorieën	  (geen	  finale).	  
e. Bij	  gelijkheid	  van	  kegels	  zal	  het	  team	  met	  het	  kleinste	  verschil	  tussen	  de	  hoogste	  en	  de	  laagste	  game	  (score	  van	  

het	  team)	  	  het	  hoogst	  geklasseerd	  worden.	  Bij	  verdere	  gelijkheid	  telt	  het	  kleinste	  verschil	  met	  de	  volgende	  game.	  	  
f. Per	  categorie	  wordt	  een	  medaille	  voorzien	  voor	  de	  eerste	  drie	  geklasseerde	  dubbels.	  

	  



	  

KAMPIOENSCHAPPEN	  OPEN	  SPORT	  

A. INDIVIDUEEL	  SENIORS	  EN	  VETERANEN	  EN	  DUBBELS	  OPEN-‐SPORT	  KAMPIOENSCHAP.	  

1ste	  serie:	  20-‐22-‐23.09.2018:	  Bowling	  Bowlmaster	  
2de	  serie:	  09-‐15-‐16.12.2018:	  Bowling	  Stones	  Wommelgem	  

3de	  serie:	  28-‐30-‐31.03.2019:	  Bowling	  Le	  Clovis	  
	  

a. Deze	   kampioenschappen	   worden	   gelijktijdig	   gespeeld.	   Dit	   betekent	   dat	   de	   gespeelde	   games	   zowel	   voor	   het	  
individueel	   als	   voor	   het	   dubbel	   kampioenschap	   tellen.	   Er	   wordt	   gespeeld	   op	   sportcondities	   bepaald	   door	   het	  

executief	  comité	  in	  samenspraak	  met	  de	  topsportcoördinators.	  
b. Het	  wordt	  gespeeld	  in	  6	  categorieën	  singles	  en	  4	  categorieën	  dubbels	  (Er	  is	  geen	  afzonderlijk	  dubbels	  klassement	  

voor	  de	  veteranen).	  
Een	  veteraan	  die	  deelneemt	  wordt	  opgenomen	  in	  het	  klassement	  seniors	  en	  het	  klassement	  veteranen.	  

	  
1	   Dames	  185	  en	  meer	  

2	   Dames	  184	  en	  minder	  
3	   Heren	  200	  en	  meer	  

4	   Heren	  199	  en	  minder	  
5	   Veteranen	  200	  en	  meer	  met	  bonus	  volgens	  leeftijd:	  

	   voor	  de	  heren:	  50	  en	  51	  =	  0,	  52	  en	  53	  =	  +1,	  enz.	  ...	  
	   voor	  de	  dames:	  50	  =	  0,	  51	  =	  +1,	  52	  =	  +2,	  enz.	  ...	  

6	   Veteranen	  199	  en	  minder	  met	  bonus	  volgens	  leeftijd:	  
	   voor	  de	  heren:	  50	  en	  51	  =	  0,	  52	  en	  53	  =	  +1,	  enz.	  ...	  

	   voor	  de	  dames:	  50	  =	  0,	  51	  =	  +1,	  52	  =	  +2,	  enz.	  ...	  
	  

c. Het	  kampioenschap	  wordt	  gespeeld	  over	  drie	  blokken	  van	  zes	  games.	  
d. De	  categorie	  van	  het	  dubbel	  wordt	  bepaald	  door	  het	  gezamenlijk	  gemiddelde	  van	  de	  spelers.	  

e. Na	  de	  afloop	  van	  de	  drie	  blokken	  wordt	  de	  eerste	  van	  het	  individueel	  klassement	  uitgeroepen	  tot	  :	  
• Kampioen	  in	  zijn	  categorie.	  

f. Bij	  gelijkheid	  van	  kegels	  zal	  de	  voorkeur	  gegeven	  worden	  aan	  de	  speler	  met	  het	  kleinste	  verschil	   tussen	  de	  drie	  
blokken	  en	  bij	  verdere	  gelijkheid	  met	  het	  kleinste	  verschil	  tussen	  alle	  gespeelde	  games.	  

g. Voor	  de	  veteranen	  zal	  een	  Round	  Robin	  finale	  individueel	  georganiseerd	  worden	  op	  voorwaarde	  dat	  er	  minstens	  
14	  inschrijvingen	  waren	  in	  deze	  categorie.	  De	  scores	  van	  de	  voorronde	  tellen	  mee	  voor	  30%.	  

h. Indien	  er	  geen	  finale	  georganiseerd	  wordt	  voor	  de	  dubbels	  of	  voor	  de	  veteranen,	  krijgen	  de	  3	  eerst	  geklasseerden	  
een	  medaille	  en	  krijgt	  de	  eerste	  de	  titel	  van	  “Kampioen	  van	  België”	  in	  zijn	  categorie.	  

i. Finale	  dubbels	  
De	   acht	   eerst	   geklasseerde	   dubbels	   na	   de	   drie	   blokken	   spelen	   een	   Round	   Robin	   finale	   op	   voorwaarde	   dat	   er	  
minimaal	  14	  dubbels	  in	  de	  categorie	  waren	  ingeschreven.	  De	  scores	  uit	  de	  voorronde	  tellen	  voor	  30%.	  

j.	   Bij	   gelijkheid	   van	   kegels	   zal	   de	   voorkeur	   gegeven	   worden	   aan	   het	   dubbel	   met	   het	   kleinste	   verschil	   tussen	   de	  	  
games	  teamscores)	  van	  de	  drie	  blokken,	  enz.	  ...	  



	  

B. KAMPIOENSCHAP	  PLOEGEN	  VAN	  4	  OPEN-‐SPORT.	  

18.11.2018:	  Euro	  Bowling	  -‐	  Tragel	  Sport	  
17.02.2019:	  Tragel	  Sport	  -‐	  Euro	  Bowling	  
	  

a. Categorieën	  
1) 200	  en	  meer	  
2) 199	  en	  minder	  

De	  categorie	  van	  de	  ploeg	  wordt	  bepaald	  door	  het	  gemiddelde	  van	  de	  spelers.	  	  
Men	  mag	  1	  categorie	  hoger	  spelen.	  
Voor	  categorie	  2	  mag	  het	  totaal	  van	  het	  gemiddelde	  van	  de	  4	  spelers/speelsters	  niet	  hoger	  zijn	  dan	  799	  voor	  
elke	  game.	  
	  

b. Deelnemers	  
Een	   ploeg	   is	   samengesteld	   uit	   4	   spelers	   of	   speelsters	  met	   een	   onbeperkt	   aantal	   reservespelers.	   Zij	  mogen	  

deel	  uitmaken	  van	  verschillende	  clubs.	  
Het	  aantal	  te	  spelen	  games	  is	  afhankelijk	  van	  het	  aantal	  ingeschreven	  ploegen	  in	  elke	  categorie	  of	  pool/	  

c. Systeem	  
Er	  wordt	  een	  Round	  Robin	  gespeeld	  waarbij	  elke	  ploeg	  1	  game	  speelt	  tegen	  elke	  andere	  ploeg.	  	  	  	  

Het	  aantal	  wedstrijden	  is	  afhankelijk	  van	  het	  aantal	  deelnemende	  ploegen.	  	  
De	  dames	  krijgen	  8	  kegels	  bonus.	  	  

Het	  kampioenschap	  kan	  doorgaan	  vanaf	  er	  6	  ploegen	  in	  een	  categorie	  zijn	  ingeschreven.	  
d. Punten	  

Er	  kunnen	  maximum	  9	  punten	  behaald	  worden	  per	  game.	  	  
e. Ploeg	  

De	  ploegen	  krijgen	  5	  punten	  per	  winnende	  game	  en	  3	  punten	  bij	  gelijkheid.	  
f. Individueel	  

Er	  kunnen	  ook	  individuele	  punten	  behaald	  worden.	  
1	  punt	  per	  speler	  die	  wint	  van	  zijn	  directe	  tegenstander.	  

Ingeval	  van	  gelijkheid	  zal	  het	  punt	  toegekend	  worden	  aan	  de	  ploeg	  met	  het	  kleinste	  verschil	  tussen	  de	  games	  
van	  de	  spelers.	  	  

g. Plaats	  
De	  2	  speeldagen	  of	  2	  weekend,	  naargelang	  het	  aantal	   inschrijvingen	  zullen	  doorgaan	   in	  1	  of	  2	  centers	  met	  

een	  A-‐homologatie	  en	  eveneens	  naargelang	  het	  aantal	  inschrijvingen	  in	  beide	  categorieën.	  	  
h. Kledij	  

Tijdens	  deze	  competitie	  moet	  een	  ploeg	  steeds	  spelen	  met	  dezelfde	  polo	  of	  hemd	  alsook	  met	  dezelfde	  kleur	  
van	  broek.	  De	  rok	  of	  short	  van	  de	  dames	  heeft	  dezelfde	  kleur	  dan	  de	  broek	  bij	  de	  heren.	  

Er	  is	  geen	  enkele	  vorm	  van	  jeans	  toegelaten.	  
i. Inschrijvingen	  en	  kosten	  

Inschrijvingen	   gebeuren	   door	   het	   inschrijvingsformulier	   terug	   te	   sturen	   naar	   het	   secretariaat	   voor	  	  
29/10/2018.	  

Inschrijvingen	   zijn	   bindend.	   Ingeval	   van	   niet-‐deelname	   zullen	   de	   kosten	   doorgerekend	   worden	   aan	   de	  
ploegkapitein.	  	  

• Voor	  de	  2	  speeldagen	  bedraagt	  de	  inschrijving	  360€	  per	  ploeg,	  of	  90,00€	  per	  speler.	  
• Een	  voordeelprijs	  van	  160€	  voor	  spelers	  die	  deelnemen	  aan	  de	  5	  series.	  

De	  ploegkapitein	  is	  verantwoordelijke	  voor	  het	  financieel	  gedeelte	  van	  de	  ploeg.	  



	  

	  

C.	  ALL	  EVENTS	  FINALE	  VOOR	  DE	  CATEGORIE	  A+	  EN	  A	  (GEZAMELIJK)	  VOOR	  DE	  DAMES	  	  

EN	  A+	  VOOR	  DE	  HEREN.	  

a. Er	  worden	  punten	  toegekend	  volgens	  de	  onderstaande	  tabel,	  voor	  de	  individuele	  prestaties	  in	  elke	  blok	  OPEN	  

SPORT.	  In	  elke	  speeldag	  of	  weekend	  van	  de	  ploegen	  van	  4	  zullen	  ook	  punten	  worden	  toegekend	  volgens	  de	  
onderstaande	  tabel	  volgens	  het	  gemiddelde	  op	  voorwaarde	  dat	  er	  75%	  van	  de	  mogelijke	  games	  in	  teams	  van	  4	  

gespeeld	  zijn,	  met	  afronding	  naar	  boven.	  

	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	   11	   12	   13	   14	   15	   16	   17	   18	   19	   20	  

D	   20	   15	   10	   8	   6	   5	   4	   3	   2	   1	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

H	   30	   25	   20	   18	   16	   15	   14	   13	   12	   11	   10	   9	   8	   7	   6	   5	   4	   3	   2	   1	  

b. Halve	  finale	  en	  finale	  

• Om	   in	   deze	   rangschikking	   geklasseerd	   te	   worden	   is	   het	   verplicht	   om	   18	   games	   van	   de	   open	  
kampioenschappen	   te	  hebben	   gespeeld	   en	  75%	  van	  het	  mogelijke	   aantal	   games	   in	   de	  ploegen	   van	  4,	   naar	  

boven	  afgerond	  in	  elke	  speeldag	  of	  weekend.	  
• De	  vier	  eerste	  Belgische	  spelers	  in	  dit	  klassement	  spelen	  de	  halve	  finale	  tijdens	  de	  Dag	  van	  de	  Kampioenen.	  In	  

geval	  van	  gelijkheid	  van	  punten	  in	  het	  klassement	  zal	  het	  gemiddelde	  behaald	  over	  de	  vijf	  blokken	  bepalend	  
zijn.	  

• De	  halve	  finale	  wordt	  gespeeld	  over	  een	  best	  of	  three	  1	  tegen	  4	  en	  2	  tegen	  3.	  
• De	  2	  verliezers	  ontvangen	  beiden	  een	  bronzen	  medaille.	  

• De	  winnaars	  spelen	  de	  finale	  over	  één	  game.	  
• De	   winnaars	   van	   de	   finale	   wordt	   uitgeroepen	   tot	   “Kampioen	   van	   België	   All	   events”.	   Deze	   zullen	   België	  

vertegenwoordigen	  op	  het	  ECC.	  



	  

KAMPIOENSCHAPPEN	  SENIOREN	  

A.	   INDIVIDUEEL	  KAMPIOENSCHAP	  

09-‐10.02.2019:	  3	  regio’s	  	  (1)	  ...	  –	  (2)	  The	  Pinz	  Erondegem	  –	  (3)	  ...	  
	  

a. Categorieën:	  
Voor	  de	  dames:	   A+,	  A	  en	  B	  met	  een	  bonus	  van	  5	  voor	  de	  categorie	  A	  en	  10	  voor	  de	  categorie	  B	  

	   C,	  D+	  en	  D	  met	  een	  bonus	  van	  5	  voor	  de	  categorie	  D+	  en	  10	  voor	  de	  categorie	  D.	  
Voor	  de	  heren:	   A+,	  A,	  B,	  C,	  D+	  en	  D	  samen	  met	  een	  bonus	  van	  5	  voor	  de	  categorie	  D	  

b. Voorronde	  
• Het	  kampioenschap	  wordt	  betwist	  over	  één	  blok	  van	  zes	  games	  en	  in	  3	  regio’s,	  naar	  keuze	  van	  de	  speler.	  	  

• Na	  deze	  voorrondes	  wordt	  een	  rangschikking	  opgemaakt	  in	  elke	  regio.	  	  	  
• Bij	   gelijkheid	   van	   kegels	   zal	   de	   speler	   met	   het	   kleinste	   verschil	   tussen	   de	   6	   gespeelde	   games	   het	   hoogst	  

geklassseerd	  worden.	  
c. Kwartfinale	  -‐	  24.03.2019	  Bowling	  Stones	  Wemmel	  

•	   Per	  3	  ingeschreven	  spelers	  wordt	  telkens	  1	  speler	  weerhouden	  in	  elke	  categorie	  en	  in	  elke	  regio	  om	  	  
aan	  deze	  kwartfinale	  deel	  te	  nemen,	  met	  een	  minimum	  van	  1	  speler	  (vb.:	  4=1	  –	  5=2).	  

•	   Naast	  de	  personen	  die	  reeds	  weerhouden	  werden	  op	  basis	  van	  de	  quota	  zullen	  ook	  de	  afzeggingen	  en	  de	  	  
vrije	  plaatsen	  aangevuld	  worden	  met	  spelers	  uit	  de	  3	  regio’s	  volgens	  het	  hoogste	  aantal	  behaalde	  kegels.	  

•	   De	  kwartfinale	  wordt	  gespeeld	  over	  6	  games.	  De	  kegels	  uit	  de	  voorronde	  vervallen.	  
•	   Na	  deze	  kwartfinale	  wordt	  een	  klassement	  opgesteld.	  

• Bij	   gelijkheid	   van	   kegels	   zal	   de	   speler	   met	   het	   kleinste	   verschil	   tussen	   de	   6	   gespeelde	   games	   het	   hoogst	  
geklasseerd	  worden.	  	  Indien	  er	  nog	  gelijkheid	  bestaat	  zal	  de	  hoogste	  game	  bepalend	  zijn.	  

d. Halve	  finale-‐	  24.03.2019	  Bowling	  Stones	  Wemmel	  
• Na	  de	  kwartfinale	  wordt	  de	  halve	  finale	  gespeeld	  door	  de	  vier	  eerst	  geklasseerde	  over	  een	  “best-‐of-‐	  three”.	  	  

Een	  tegen	  vier	  en	  twee	  tegen	  drie.	  
• De	  verliezers	  ontvangen	  beiden	  een	  bronzen	  medaille.	  

e.	   Finale-‐	  24.03.2019	  Bowling	  Stones	  Wemmel	  
De	  winnaars	  van	  de	  halve	  finales	  spelen	  tegen	  elkaar	  één	  game	  met	  als	  inzet	  de	  titel	  	  in	  hun	  categorie.	  

B.	  KAMPIOENSCHAPPEN	  DUBBELS	  EN	  TRIO’S	  	  

Dubbels:	  02-‐03.03.2019	  Bowling	  Stones	  Wemmel	  	  	  	  /	  	  	  Trio’s:	  20-‐21.10.2018	  Bowling	  Stones	  Wemmel	  
	  

a. Deze	  kampioenschappen	  worden	  gespeeld	   in	  één	  blok	  van	  zes	  games	  met	  rechtstreeks	  klassement	  (zonder	  
finale).	  

b. De	  categorie	  van	  het	  team	  wordt	  bepaald	  door	  het	  gezamenlijk	  gemiddelde	  van	  de	  spelers.	  
c. Men	  wordt	  ingedeeld	  in	  de	  volgende	  categorieën:	  

Dames	   1-‐	   175	  en	  meer	  
2-‐	   174	  en	  minder	  

Heren	   1-‐	   200	  en	  meer	  
	   2-‐	   185	  tot	  199	  

3-‐	   170	  tot	  184	  
4-‐	   169	  en	  minder	  

d. Bij	  gelijkheid	  van	  kegels	  zal	  het	  team	  met	  het	  kleinste	  verschil	  tussen	  de	  hoogste	  en	  de	  laagste	  game	  (score	  
van	  het	  dubbel	  –	  trio)	  het	  hoogst	  geklasseerd	  worden.	  Bij	  verdere	  gelijkheid	  telt	  het	  kleinste	  verschil	  met	  de	  

volgende	  game.	  	  
e. Per	  categorie	  wordt	  een	  medaille	  voorzien	  voor	  de	  eerste	  drie	  geklasseerde	  dubbels.	  



	  

	  

C.	   KAMPIOENSCHAPPEN	  DUBBELS	  GEMENGD	  –	  TRIO’S	  GEMENGD	  

Dubbels	  Gemengd:	  08-‐09.12.28	  Bowling	  Stones	  Wemmel/Trio’s	  Gemengd:	  27-‐28.04.19	  Bowling	  Stones	  Wemmel	  

	  
a. Een	  trio	  kan	  gevormd	  worden	  door	  één	  speler	  en	  twee	  speelsters	  of	  één	  speelster	  en	  twee	  spelers.	  

b. Een	  dubbel	  wordt	  gevormd	  door	  één	  speler	  en	  één	  speelster.	  
c. Een	  dame	  mag	  zich	  2	  keer	  inschrijven	  in	  verschillende	  ploegen	  (dubbel/trio)	  op	  voorwaarde	  dat	  zij	  geen	  2	  

keer	  deelneemt	  in	  dezelfde	  categorie.	  
d. Men	  wordt	  ingedeeld	  in	  de	  volgende	  categorieën	  :	  

1	  –	  200	  en	  meer	  
2	  –	  190	  –	  199	  

3	  –	  180	  –	  189	  
4	  –	  170	  –	  179	  

5	  –	  160	  –	  169	  
6	  –	  159	  en	  minder	  

e. De	  categorie	  wordt	  bepaald	  door	  het	  officieel	  gemiddelde	  van	  elke	  speler	  samen	  te	  tellen	  en	  dan	  te	  delen	  
door	  2	  (dubbels)	  /3	  (trio’s).	  

f. Een	  speler	  A	  +	  en	  A	  kan	  niet	  deelnemen	  aan	  categorieën	  5	  en	  6.	  In	  het	  geval	  dat	  ze	  in	  de	  categorie	  5	  of	  6,	  
worden	  ze	  automatisch	  worden	  ingeschreven	  in	  categorie	  4.	  

g. Na	  zes	  games	  is	  er	  een	  definitief	  klassement	  in	  elke	  categorie	  (geen	  finale).	  
h. Bij	  gelijkheid	  van	  kegels	  zal	  het	  team	  met	  het	  kleinste	  verschil	  tussen	  de	  hoogste	  en	  de	  laagste	  game	  (score	  

van	  het	  dubbel	  –	  trio)	  	  het	  hoogst	  geklasseerd	  worden.	  Bij	  verdere	  gelijkheid	  telt	  het	  kleinste	  verschil	  met	  de	  
volgende	  game.	  	  	  

i. Per	  categorie	  wordt	  een	  medaille	  voorzien	  voor	  de	  eerste	  drie	  geklasseerde	  teams.	  

	  



	  

VETERANENKAMPIOENSCHAPPEN	  

A. INDIVIDUEEL	  KAMPIOENSCHAP	  
	  

24-‐25.11.2018:	  3	  regio’s	  	   -‐	  Bowl	  Inn	  Blankenberge	  (1)	  

	   -‐	  Bowling	  Anglo	  Holsbeek	  (2)	  	  	  
	   -‐	  Bowling	  Le	  Clovis	  (3)	  

	  
a. Voorronde:	  

• Dit	  kampioenschap	  wordt	  gespeeld	  in	  4	  categorieën	  
1-‐ Veteranen	  Dames	  Handicap	  (80%	  van	  210)	  

2-‐ Veteranen	  Heren	  Scratch	  200	  en	  meer	  
3-‐ Veteranen	  Handicap	  170	  tot	  199	  (80%	  van	  210)	  

4-‐ Veteranen	  Handicap	  169	  en	  minder	  (80%	  van	  210)	  
• Het	  kampioenschap	  wordt	  gespeeld	  over	  1	  blok	  van	  6	  games	  en	  in	  3	  regios	  naar	  keuze	  van	  de	  speler.	  

• Na	  deze	  voorronde	  wordt	  een	  klassement	  opgesteld	  in	  elke	  regio.	  
• Ingeval	  van	  gelijkheid	  zal	  het	  kleinste	  verschil	  tussen	  de	  6	  games	  bepalend	  zijn.	  

	  
b.	   Kwartfinale:	  27-‐01.2019:	  Bowling	  Stones	  Wemmel	  

	  
• In	  elke	  regio	  gaan	  per	  categorie	  de	  hoogst	  geklasseerde	  spelers	  door	  naar	  de	  kwartfinale	  met	  een	  ratio	  van	  1	  

op	  3	  inschrijvingen	  en	  een	  minimum	  van	  één	  speler	  (Vb.:	  4=1	  –	  5=2).	  
• Naast	  de	  personen	  die	  reeds	  weerhouden	  werden	  op	  basis	  van	  de	  quota	  zullen	  ook	  de	  afzeggingen	  en	  de	  

vrije	  plaatsen	  aangevuld	  worden	  met	  spelers	  uit	  de	  3	  regio’s	  volgens	  het	  hoogste	  aantal	  behaalde	  kegels.	  
• De	  kwartfinale	  wordt	  gespeeld	  over	  6	  games.	  De	  kegels	  uit	  de	  voorronde	  vervallen.	  

• Na	  deze	  kwartfinale	  wordt	  een	  klassement	  opgesteld.	  
• Bij	  gelijkheid	  van	  kegels	  wordt	  de	  speler	  met	  het	  kleinste	  verschil	   tussen	  de	  6	  gespeelde	  games	  het	  hoogst	  

geklasseerd.	  Indien	  er	  nog	  gelijkheid	  bestaat	  is	  de	  hoogste	  game	  bepalend.	  
	  

c.	  	   Halve	  finale:	  27-‐01.2019:	  Bowling	  Stones	  Wemmel	  
	  

• De	  halve	   finale	  wordt	  gespeeld	  door	  de	  4	  eerst	  geklasseerde	  per	  categorie	  over	  een	  “best-‐of-‐	   three”.	   	  Een	  
tegen	  vier	  en	  twee	  tegen	  drie.	  

• De	  2	  verliezers	  ontvangen	  beiden	  een	  bronzen	  medaille.	  
	  

d.	   Finale:	  27-‐01.2019:	  Bowling	  Stones	  Wemmel	  
	  
• De	  winnaars	  van	  de	  halve	  finales	  spelen	  tegen	  elkaar	  één	  game	  met	  als	  inzet	  de	  titel	  “Kampioen	  van	  België”	  

in	  hun	  categorie.	  
	  



	  

INTERTEAMS	  DAMES	  TRIO’S	  

NATIONALE	  FINALES	  
• Er	  is	  een	  nationale	  finale	  scratch	  en	  een	  nationale	  finale	  handicap.	  

• De	  winnaars	  scratch	  en	  handicap	  van	  elke	  groep	  gaan	  naar	  de	  finale.	  
• Men	  kan	  slechts	  deelnemen	  aan	  één	  finale,	  de	  beste	  behaalde	  plaats	  in	  de	  beide	  klassementen	  komt	  hiervoor	  

in	  aanmerking.	  	  	  Scratch	  heeft	  voorrang	  op	  handicap.	  
• De	  finales	  worden	  gespeeld	  met	  voltallige	  ploegen.	  Er	  mogen	  enkel	  speelsters	  worden	  opgesteld	  die	  

minimum	  4	  games	  hebben	  gespeeld	  in	  de	  Interteams	  Dames	  Trio’s	  tijdens	  het	  lopende	  seizoen.	  	  
• Elk	  team	  speelt	  1	  match	  over	  twee	  games	  tegen	  elk	  ander	  team.	  	  

• Men	  bekomt	  2	  punten	  per	  gewonnen	  game	  en	  voor	  het	  totaal,	  bij	  gelijkheid	  elk	  1	  punt.	  	  
• Winnaar	  is	  het	  team	  met	  het	  hoogste	  aantal	  punten.	  

• Ingeval	  van	  gelijkheid	  van	  punten	  telt	  het	  hoogste	  kegeltotaal	  (voor	  de	  3	  eerste	  plaatsen).	  	  
Bij	  gelijkheid	  van	  punten	  en	  kegeltotaal	  bepaalt	  de	  hoogste	  serie	  van	  het	  team	  (scratch	  -‐	  handicap)	  de	  

eindstand.	  
• Prijsuitreiking	  onmiddellijk	  na	  de	  finale.	  
	  

DAG	  VAN	  DE	  KAMPIOENEN	  -‐	  26.05.2019	  BOWLING	  STONES	  WEMMEL	  

Op	  deze	  dag	  wordt	  de	  wisselbeker	  Jacky	  Felsenstein	  georganiseerd.	  	  Deze	  is	  voorbehouden	  aan	  alle	  kampioenen	  van	  

alle	  interteamsafdelingen.	  
	  

1) Deze	  wisselbeker	  wordt	  georganiseerd	  door	  de	  BBSF	  en	  is	  enkel	  voorbehouden	  aan	  alle	  kampioenen	  van	  alle	  
interteamsafdelingen	  van	  het	  seizoen	  2018-‐2019.	  DE	  DEELNAME	  IS	  GRATIS.	  

2) Deze	  wedstrijd	  wordt	  gespeeld	  met	  een	  ploeg	  van	  5	  spelers	  (reservespelers	  zijn	  mogelijk)	  volgens	  het	  
Interteamskampioenschap	  (3	  games).	  	  

3) Er	  is	  geen	  minimum	  aantal	  games	  vereist	  per	  speler	  binnen	  een	  kampioenenploeg.	  
Een	  ploeg	  mag	  eveneens	  een	  speler	  opstellen	  die	  nog	  geen	  interteams	  gespeeld	  heeft	  tijdens	  het	  seizoen	  
2018-‐2019	  en	  die	  een	  L-‐licentie	  heeft	  bij	  deze	  club	  (in	  18-‐19).	  
Ingeval	  van	  afwezigheid	  van	  een	  speler	  zal	  deze	  vervangen	  worden	  door	  een	  blindscore	  die	  gelijk	  zal	  zijn	  aan	  
het	  gemiddelde	  van	  de	  ploeg	  min	  10	  kegels	  (vb.	  Wanneer	  een	  ploeg	  een	  gemiddelde	  heeft	  van	  185	  zal	  de	  
blindscore	  175	  bedragen).	  
Een	  ploeg	  mag	  ook	  een	  speler	  van	  een	  andere	  ploeg	  opstellen,	  maar	  moet	  er	  wel	  rekening	  mee	  houden	  dat	  
de	  games	  van	  deze	  speler	  NIET	  in	  aanmerking	  komen	  voor	  het	  totaal	  en	  de	  punten	  enkel	  worden	  gegeven	  op	  
basis	  van	  4	  spelers.	  

4) Elke	  ploeg	  speelt	  tegen	  haar	  eigen	  ploeggemiddelde	  van	  het	  Interteams	  seizoen	  en	  dit	  per	  game.	  
Voorbeeld	  :	  een	  ploeg	  in	  ere-‐afdeling	  heeft	  na	  22	  speeldagen	  een	  totaal	  aantal	  kegels	  van	  61408	  en	  heeft	  dus	  
een	  ploeggemiddelde	  van	  (61408	  :	  22	  :	  3)	  930	  kegels	  per	  game.	  	  
Een	  andere	  ploeg	  uit	  derde	  afdeling	  die	  een	  totaal	  aantal	  kegels	  heeft	  van	  58540,	  heeft	  dus	  	  
(58540	  :	  22	  :	  3)	  886	  kegels	  gemiddeld	  per	  game.	  

5) Er	  worden	  punten	  verdeeld	  na	  elke	  game.	  Iedere	  ploeg	  krijgt	  een	  aantal	  punten	  naargelang	  haar	  prestatie.	  
6) Alle	  ploegen	  starten	  op	  0	  (nul)	  punten.	  Vervolgens	  worden	  na	  elke	  game	  respectievelijk	  	  22,	  21,	  …,	  3,	  2	  en	  1	  

punt	  toegekend,	  naargelang	  het	  aantal	  kampioenploegen.	  
7) De	  punten	  worden	  toegekend	  volgens	  het	  grootste	  verschil	  tussen	  het	  gemiddelde	  berekend	  per	  game	  en	  het	  

effectieve	  behaalde	  gemiddelde	  per	  game.	  Dus	  een	  ploeg	  die	  een	  seizoengemiddelde	  heeft	  van	  1000	  kegels	  
en	  die	  1020	  kegels	  gooit	  heeft	  dus	  20	  kegels	  (+20)	  boven	  haar	  gemiddelde	  gegooid.	  Een	  andere	  ploeg	  die	  een	  
seizoengemiddelde	  heeft	  van	  950	  kegels	  en	  die	  900	  kegels	  gooit	  heeft	  dus	  50	  kegels	  (-‐50)	  onder	  haar	  
gemiddelde	  gegooid.	  	  Al	  deze	  verschillen	  zullen	  berekend	  en	  geklasseerd	  worden	  in	  dalende	  volgorde.	  De	  
ploeg	  met	  het	  grootste	  positief	  verschil	  krijgt	  22	  punten	  en	  de	  ploeg	  met	  het	  grootste	  negatief	  verschil	  krijgt	  
1	  punt.	  

8) In	  geval	  van	  ex-‐aequo,	  krijgen	  beide	  ploegen	  hetzelfde	  aantal	  punten	  en	  wordt	  1	  rang	  overgeslagen	  voor	  de	  
volgende.	  Wanneer	  2	  ploegen	  beiden	  22	  punten	  krijgen,	  krijgt	  de	  volgende	  ploeg	  20	  punten	  (en	  21	  wordt	  
overgeslagen).	  

9) Er	  wordt	  een	  klassement	  opgesteld	  na	  elke	  game.	  



10) De	  winnaar	  van	  de	  wisselbeker	  is	  de	  ploeg	  die	  het	  meeste	  punten	  behaalde.	  
11) In	  geval	  van	  ex-‐aequo	  zal	  de	  ploeg	  met	  het	  kleinste	  verschil	  over	  deze	  3	  games	  (teamscore)	  de	  winnaar	  zijn	  

(vb.	  :	  920-‐1000-‐1030	  verschil	  tussen	  hoogste	  en	  laagste	  is	  110	  /	  800-‐850-‐790	  verschil	  tussen	  hoogste	  en	  
laagste	  is	  60	  :	  deze	  ploeg	  wint).	  Wanneer	  dit	  opnieuw	  een	  ex-‐aequo	  oplevert,	  zal	  er	  gekeken	  worden	  naar	  het	  
kleinste	  verschil	  tussen	  alle	  individuele	  (15)	  scores.	  

12) Elke	  ploeg	  speelt	  haar	  3	  games	  op	  haar	  paar	  banen,	  met	  wisselen	  van	  baan	  na	  elke	  frame.	  
13) Het	  gaat	  hier	  om	  een	  officieel	  kampioenschap,	  dus	  de	  gespeelde	  games	  zullen	  opgenomen	  worden	  in	  de	  

gemiddeldelijst	  van	  het	  seizoen	  2018-‐2019.	  
14) Enkele	  dagen	  voor	  de	  competitie	  wordt	  de	  baanindeling	  getrokken	  door	  het	  secretariaat.	  Deze	  kan	  nog	  op	  de	  

laatste	  moment	  veranderd	  worden	  omdat	  er	  rekening	  gehouden	  wordt	  met	  de	  afwezige	  ploegen	  
15) In	  geval	  er	  ploegen	  afwezig	  zouden	  zijn	  blijft	  de	  puntenverdeling	  ongewijzigd.	  
16) Elk	  voorval	  dat	  niet	  voorzien	  is	  in	  dit	  huidige	  reglement	  wordt	  zonder	  beroep	  opgelost	  door	  het	  organiserend	  

comité.	  
	  

• Na	  deze	  wedstrijd	  vinden	  de	  individuele	  finales	  plaats.	  
• De	  prijsuitreikingen	  vinden	  plaats	  onmiddellijk	  na	  deze	  competities.	  

• De	  premies	  die	  uitgereikt	  worden	  door	  de	  BBSF	  aan	  de	  winnaar	  van	  Ere-‐afdeling	  en	  de	  Bowlers	  of	   the	  Year	  
zullen	   niet	   gegeven	   worden	   als	   deze	   winnaars	   niet	   aanwezig	   zijn	   op	   deze	   prijsuitreiking.	  	  

Ze	  behouden	  wel	  de	  titel.	  


