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HOOFDSTUK 8 
INTERTEAMS VETERANEN 

A. ALGEMENE BEPALINGEN 

Art.801	  :	  Algemeen	  
a. De BBSF organiseert een interteams kampioenschap voor veteranen. 
b. Dit kampioenschap wordt regionaal gespeeld in teams van vier personen.  
c. De federatie bepaalt voor ieder speelseizoen de regionale divisie-indelingen. 
d. Elke divisie bestaat uit zes tot twaalf teams, die gedurende het seizoen meerdere keren tegen elkaar uitkomen. 
e. Er wordt een klassement opgemaakt met handicap en scratch. De wedstrijden worden gespeeld op 

zaterdagnamiddag op de data vermeld in de Nationale Kalender. 
f. De behaalde scores scratch zullen opgenomen worden in het jaargemiddelde van de betrokken spelers. 

Art.802	  :	  Sportreglementen	  
Alle bepalingen van de BBSF sportreglementen zijn van toepassing.  

Art.803	  :	  Speeldagen	  
a. Tussen 2 opeenvolgende speeldagen liggen tenminste 10 dagen. Per speeldag worden twee matchen gespeeld van 

twee games. 
b. Voor elke divisie wordt een zodanig aantal speeldagen vastgelegd, dat alle teams evenveel tegen elkaar uitkomen. 
c. In principe wordt er per ingeschreven ploeg éénmaal in zijn thuisbowling gespeeld. De BBSF behoudt zich het 

recht de centra aan te duiden indien deze regel niet uitvoerbaar is.  

Art.804	  :	  Regionaal	  kampioen	  
De teams die de eerste plaats behalen in het eindklassement van hun divisie zullen tot Regionaal Kampioen uitgeroepen 
worden. 

B. DEELNAME EN INSCHRIJVINGEN 

Art.805	  :	  Inschrijving	  -	  Deelname	  
a. De inschrijving van een team voor deelname wordt schriftelijk ingediend bij de BBSF.  
b. Deelname is alleen mogelijk voor veteranen aangesloten bij de BBSF met “L”-licentie of “V”-licentie. 
c. De spelers van een team moeten geen lid zijn van één en dezelfde bowlingclub. 

Art.806	  :	  Nieuwe	  spelers	  
a. Het is toegelaten om nieuwe spelers in te schrijven tijdens het seizoen. 
b. Een speler die éénmaal voor een bepaald team speelt, blijft gedurende het hele sezioen aan dat team verbonden.  
c. Op de laatste wedstrijddag mogen enkel spelers opgesteld worden die tenminste 8 games gespeeld hebben tijdens 

het lopende seizoen. 

Art.807	  :	  Betaling	  
Ieder team betaalt zijn games aan de verantwoordelijke. 
Het inschrijvingsbedrag en de matchbijdragen dienen aan de BBSF gestort te worden, na ontvangst van de factuur. 

Art.808	  :	  Wedstrijdbijdragen	  
a. Voor elke wedstrijd is elk team een door de Federatie vast te stellen wedstrijdbijdrage verschuldigd. 
b. Wanneer een team zich gedurende de competitie terugtrekt, moeten zij hun financiële verplichtingen blijven na 

komen. 

C. WEDSTRIJDREGLEMENT 

Art.809	  :	  Verantwoordelijke	  
Voor elke wedstrijddag wordt er een verantwoordelijke aangeduid door de Federatie. 

Art.810	  :	  Wisselen	  van	  spelers	  
a. Het is toegelaten van spelers te wisselen na elke game.  
b. Een te laat gekomen speler mag invallen in de aan gang zijnde frame. Deze speler krijgt geen proefballen. Enkel 

wanneer het vierde frame van de eerste game nog niet begonnen is mag hij de eerste drie frames inhalen. Een 
onvolledige game wordt niet opgenomen als score in het gemiddelde van deze spelers. 
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Art.811	  :	  Heerkracht	  
Ingeval van heerkracht is het toegelaten van speler te wisselen na elke frame, de handicap van de speler met de kleinste 
handicap wordt genomen.  Het behaalde resultaat telt wel voor het team maar niet individueel en wordt genoteerd bij de 
uitgevallen speler/speelster. Het voorval moet vermeld worden op het scoreblad. 
De uitgevallen speler/speelster kan tijdens die wedstrijddag niet meer opgesteld worden.  

Art.812	  :	  Forfait	  
a. Een team wordt in een game als niet opgekomen beschouwd als minder dan de helft van de spelers aanwezig zijn. 

Dat team kan dan ook geen punten behalen. Aan de tegenstander wordt een forfait score toegekend. De gespeelde 
games tellen mee voor het gemiddelde. 

b. Wanneer de helft van de spelers aanwezig is, krijgen de afwezige spelers een blind score van 175 toegekend en 
kan dit team enkel punten behalen in het handicap klassement.  

c. Als een volledig team afwezig is, krijgt de tegenstrever een forfait score. De spelers van het aanwezige team 
moeten wel hun games spelen. 

Art.813	  :	  Forfait	  -	  boete	  
Een team dat gedurende een game of wedstrijd als niet opgekomen wordt beschouwd, wordt bestraft met een geldboete ten 
belope van de voorziene wedstrijdbijdrage, vermeerderd met een eventuele boete opgelegd door de federatie. De 
wedstrijdbijdragebijdrage per team voor de federatie mag niet verminderd worden met het deel van de afwezige spelers. 

Art.814	  :	  Handicap	  
a. De handicap bedraagt 80% op het verschil van 210, met een maximum van 60 voor de heren en 70 voor de dames. 
b. Voor spelers met een officieel gemiddelde wordt dit gemiddelde genomen voor het berekenen van de handicap.  
c. Spelers zonder een officieel gemiddelde krijgen een handicap van 40 tot zij acht games gespeeld hebben. 
d. De handicap wordt voor alle spelers, na elke speeldag en voor de finale herberekend, alle gekende officiële 

gespeelde games van het lopende seizoen komen hiervoor in aanmerking met een minumum van 8 games. Indien 
men nog geen 8 officiële games heeft blijft de handicap hetzelfde als de vorige speeldag. 

e. Nieuwe spelers kunnen tijdens het seizoen opgesteld worden. De handicap van spelers die na de eerste speeldag 
opgesteld worden zal berekend worden op het gemiddelde vermeld op hun licentiekaart. Daarna wordt ook hun 
gemiddelde berekend volgens dit reglement. 

Art.815	  :	  Invullen	  scorebladen	  
De scores dienen genoteerd te worden op het officiële wedstrijdformulier.  

Art.816	  :	  Klachten	  
Geen enkele klacht aangaande de resultaten op de scorebladen zal aanvaard worden eens dat de scorebladen ondertekend 
zijn door de beide teamkapiteins, uitgezonderd telfouten die later op de Federatie door de computer ontdekt worden. 

Art.817	  :	  Protest	  
Ingeval van protest dient het wedstrijdformulier toch ondertekend te worden door de betrokken kapitein. Men kan op het 
wedstrijdformulier de opmerkingen vermelden, plus een uitgebreid schriftelijk rapport opgesteld door de ploegkapitein, 
afgeven aan de verantwoordelijke van dienst. 

D. BEHALEN VAN WEDSTRIJDPUNTEN 

Art.818	  :	  Punten	  
a. Er wordt gelijktijdig scratch en met handicap gespeeld.  
b. Er worden punten toegekend op de resultaten scratch en met handicap: 

  Twee punten per gewonnen game en twee punten voor het teamtotaal over de serie van de 2 games; 
  6 punten per wedstrijd; 
 Bij gelijkheid van kegels krijgt ieder team 1 punt. 

c. Het definitieve klassement, zowel voor de handicap als de scratch, wordt opgesteld na controle en rechtzetting op 
het secretariaat van de BBSF. 

d. Indien een team in de loop van het seizoen forfait geeft, vervallen alle resultaten en worden als forfait 
aangerekend.  
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E. FINALE  

Art.819	  :	  Nationale	  finales	  handicap	  en	  scratch	  
a. Elk jaar bepaalt het Veteranencomité, pro-rata op basis van het aantal ingeschreven teams per regio, het aantal 

finalisten. Men kan slechts deelnemen aan één finale. De best behaalde plaats in beide klassementen bepaalt de 
deelname aan de finale. Handicap heeft voorrang op scratch. 

b. Elk team speelt één game tegen elk team. Per winnende game bekomt men twee punten, bij gelijkheid van kegels 
één punt.  

c. De punten van de vorige speeldagen vallen weg. 
c. De winnaar is het team met het hoogst aantal punten. Ingeval van gelijkheid van punten telt het onderlinge in de 

finale behaalde resultaat. 
d. De finales worden gespeeld met voltallige ploegen.  Er mogen enkel spelers worden opgesteld die minstens 8 

games hebben gespeeld.  

Art.820	  :	  Niet	  voorziene	  gevallen	  
Alle zaken die niet vermeld zijn in dit hoofdstuk zullen door het veteranencomité beslist worden. 

 


