
KNDSB algemeen reglement - 2019/2020

algemeen

Gemiddeld op pas Periode van 1 september tot en met 31 augstus (jaarlijks)

In All-Events tellen internationaal/officieel nationaal toernooi - Deaflympics, WK, EK, NK en 

Dovencompetitie. Behalve Open toernooi dat niet volgens de regels van KNDSB ls is opgesteld.

Heren A = 180 en hoger

Heren B = 165 t/m 179.99

Heren C = 150 t/m 164.99

Heren D = 0 t/m 149.99

Dames A = 165 en hoger

Dames B = 150 t/m 164.99

Dames C = 135 t/m 149.99

Dames D = 0 t/m 134.99

Nieuwe speler aanmelden Wanneer toestemming van ledenadministratie KNDSB binnen is voor deelname aan wedstrijddag: 

1. Nieuwe speler mag minimaal 2 weken voor wedstrijddag aangemeld worden.

2. Wanneer minder dan 10 dagen voor de wedstrijddag aangemeld is, dan dient de speler te 

wachten op de volgende wedstrijddag.

Overschrijving Overschrijving van de ene club naar de andere club mag pas na de laatste dovencompetitie-dag tot 

15 juni 2020 gebeuren.

Na 1 juli krijgen alle clubs bericht van afd. bowling: welke spelers zijn overgeschreven van de ene 

club naar de andere club. Welke spelers zijn afgemeld of aangemeld. En je blijft lid tot en met 31 

augustus. Daarna geldt de overstap met ingang van 1 september.

Mutatieformulier Degene die lid wilt worden bij een nieuwe club, dan dient het bestuur van de nieuwe club de 

mutatieformulier te regelen en toestemming te vragen aan de club waar hij/zij lid van is. Dan stuurt 

de club deze formulier terug naar de nieuwe club en regelt de nieuwe club met KNDSB met cc naar 

KNDSB afd. bowling. 

Aanmelding aantal teams Elke vereniging kan tot 15 Juni 2020, dit is de datum vóór de vergadering van de ALV afdeling 

bowling, aantal teams voor het komende seizoen opgeven. De namenlijst van alle teams moeten 

vóór 1 september ingediend worden.

Algemene LedenVergadering Wanneer een bowlingclub zonder kennisgeving niet aanwezig kan zijn bij de ALV, dan volgt er een 

boete van € 25,00.

Deelname aan buitenlandse toernooi Wie mee wilt doen aan buitenlandse toernooi, dan dien je een CC van KNDSB afd. bowling toe te 

voegen als je toestemming vraagt aan KNDSB. Dan zijn wij ook op de hoogte wie mee gaat doen. 

Dan kunnen wij de uitslagen verzamelen voor All Events. En de gemiddelden van deze toernooi(en) 

worden meegeteld  van het lopende bowlingseizoen. 

Eigen club is zelf verantwoordelijk voor aanmelding buitenlandse toernooi, dus niet voor andere 

club of lid regelen. 

Deelnemende club moet de uitslag van internationaal bowlingtoernooi doorgeven aan 

wedstrijdsecretaris van afdeling bowling. Dit moet binnen 2 weken van de laatste dag van het 

toernooi bekend worden gemaakt aan wedstrijdsecretaris, afdeling bowling. Maak je dit niet op tijd 

bekend , dan volgt er een boete van €  10,00.
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Team

Teamshirts Alle teamleden in één team dienen te spelen in een shirt met dezelfde kleurstelling en/of reclame-

uiting. Dus in gelijke kleur, vorm en opdruk.  Het niet-spelen in gelijke kleurstelling betekent een 

boete van € 5,00. 

broek / rok Iedereen dient in zwart pantalon broek of rok  te dragen.

GEEN trainingsbroek of spijkerbroek!!

Heren: zwart pantalon broek (in team dezelfde, niet opvallend dat er verschil te zien is).

Dames: zwart pantalon, lange broek  of in rok. Bijv 2 dames dragen broeken en 1 dame een rok in 

één team. Dit is toegestaan.

Wel dient alle broeken en rokken in het zwart te zijn (geen donkerblauw).

Mix team: heren lange broek - dames rok of lange broek (geen korte broek of 3/4 deel broek voor 

iedereen).

Niet volgens regels hanteren betekent een boete van € 5,00.

Roken, consumpties en eten Wij verzoeken de spelers tijdens de league roken in rooklokaal te beperken.

tijdens de league Niet te lang wegblijven tijdens wedstrijdwisseling en niet roken buiten.

Dit om tijdgebrek te voorkomen bij deadline van de laatste wedstrijd.

Drinken en eten in de speelruimte is verboden, dus helemaal achter grens bij bar, achter 

bowlingbanen. Roken in de bowlinghal is verboden.

Mobiele telefoon / hoortoestellen Verzoek om de mobiele telefoons uit te zetten en je hoortoestellen / CI van je oren weg te halen en 

op te bergen voor de wedstrijd.

Indien wedstrijdleider ziet, dat je nog je telefoon gebruikt of hoortoestellen nog draagt, krijg je rode 

kaart.

In de pauze (als je reserve bent) mag dat wel. 

Betrapt: deze speler krijgt alle frames, op het moment dat je bent betrapt,  0 punten.

Het gebruik van de mobiel, om de score's in te toetsen, wordt niet toegestaan.

Protesten Protesten, die het directe spel en scoreverloop betreffen, dienen schriftelijk te worden ingediend bij 

de wedstrijdsecretaris door de teamcaptain en wel binnen 2x 24 uur na einde wedstrijd.

Storingen Er is voor elke 2 banen een bordje waar "HELP" op staat en dat is voor "roepen" aan de 

wedstrijdleider met oranje hesje. Zo weten ze dat er een probleem is. Dus niet meer met hand 

opsteken roepen.

League wedstrijd

Teamcaptain Elk team heeft een teamcaptain. Deze is voor het bestuur en wedstrijdleider de enige 

aanspreekpunt naar het team toe. De teamcaptain wordt geacht verkregen informatie en/of 

gevraagde handelingen namens het bestuur of wedstrijdleider kenbaar te maken aan z'n teamleden.

Voorrang bij bowlen Indien u de baan betreedt, houdt u er dan rekening mee dat rechts voor gaat, dat wil zeggen 

wanneer 2 spelers tegelijkertijd de baan betreden, dan gaat de speler die rechts staat, voor. Geef 

elkaar de ruimte en tijd voor concentratie.

Speler/team te laat aanwezig Een team en/of speler die te laat op de baan verschijnt, begint te spelen bij de frame van de game, 

dat volgt op het laatste frame dat door de tegenstander is voltooid. De voorafgaande frames 

kunnen NIET worden ingehaald en geven dus een 0 score (artikel 226 van het sportreglement NBF).                                                                                                   

Voorbeeld net klaar met 7e frame, dan mag je meedoen bij de 8e frame.                                             

De frame, 1 t/m 7, van degene die te laat kwam, komt op 0 te staan.                                                                           

Bij incompleet team (speler te laat) kunnen ze strijden om totaal pinfalls van het team. Individueel 

scores tellen wel mee voor het klassement.

Spelers afwezig Indien een of meerdere spelers afwezig is en die zelfs de hele wedstrijd niet mee kan spelen, dan 

wordt er geen blindscore toegepast. Er wordt niet met handicappunten gespeeld. Bij incompleet 

team kunnen ze wel strijden op totaal pinfalls van het team. Individueel scores tellen wel mee voor 

het klassement.
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Wedstrijdformulier Het wedstrijdformulier dient door de beide teamcaptains direct

na afloop van de wedstrijd te worden ondertekend en overhandigd

aan één van de bestuursleden van de afdeling bowling.

Baan wisselen Wanneer een team klaar is met de game en de andere team nog niet klaar is, dan dien je    

te wachten en niet te gaan verplaatsen. Wacht op de teken van de wedstrijdleiding

om te mogen verplaatsen.

Overige Verboden hand/vingerpoeder op speeltafel, speelstoel of 

speelvloer te leggen. Dit kan onder bowlingschoenen terecht komen.

Dan hindert dit voor de bowlers. (Bij het glijden tijdens het gooien)

Sancties

Kaarten 1. witte kaart = eerste waarschuwing, bijvoorbeeld bij langzaam

bowlen.

2. gele kaart = 2e waarschuwing bij langzaam bowlen en verder

een waarschuwing in alle overige gevallen zoals:

- foutlijn, herhaling zonder worp

- bal reinigen met een natte doek

- vervuiling/beschadiging approaches

- ongeoorloofd in spelersruimte

- roken in spelersruimte

- roken door spelers

- eten of drinken in spelersruimte

- gebruik van mobiele telefoons

3. rode kaart = frame nul punten (officieel straf)

- opzettelijke foutlijnovertreding

- herhaling langzaam bowlen/vertraging

- wangedrag

- hoortoestellen dragen tijdens wedstrijd

Uitsluiting/vervallen - knoeien met ballen e.d.

score - alcohol gebruik

- wangedrag

- grote mond, rode kaart, eruit wedstrijd (mag niet meedoen op dit dezelfde wedstrijddag)

Niet opgenomen
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, gelden de regels van het N.B.F. sportreglement. 

Wanneer de N.B.F. Regels ook geen uitsluitsel geven, dan geldt de beslissing van het bestuur. 

Genomen besluit naar eer en geweten genomen is bindend.
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