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INFORMATIE & SPELREGLEMENT B.L.L.T.2014-2015 
 

BESTUUR 
Voorzitter  : Ruud Blom; G. Wilhelmlaan 4, Leek  tel. 0594-518489  

Secretaris   : Marcella Zwart; de Grouw 29, Leek tel. 0594-581367 

Wedstrijdsecretaris : Willy Zwart; Jonkerslaan 86, Leek  tel. 0594-513624 

Penningmeester : Wim  Hofsteenge; Oldenoert 84, Leek tel. 0594-517213 

Alg. Bestuurslid : Henny Hovius; de Grouw 19, Leek  tel. 0594-518559 

Websit e : www.bowlingclubleek.nl 
E-mail  : info@bowlingclubleek.nl 

 
FINANCIEEL 
De kosten voor het seizoen 2014 – 2015(sept. t/m april) zijn als volgt; 
 

€ 10,00  inschrijfgeld 
€ 15,00  contributie 
€110,00  baanhuur 
€ 91,00  baanhuur dubbelgooien 
€ 65,00  baanhuur jeugd 
€ 56,00  baanhuur jeugd dubbelgooien 

 

INCASSO OVERZICHT  
De betalingen worden door middel van automatische incasso’s geïncasseerd. Het totaal 
bedrag kan in 1x (sept.) of in 8x worden geïncasseerd. (sept. t/m april)  
N.B. Wanneer een incasso voor een 2e keer wordt gestorneerd/ retour komt, zijn wij 
genoodzaakt € 1,00 administratiekosten in rekening te brengen. Dit zal met de volgende 
incassorun worden geïncasseerd!  
 
Onderstaand tref je een overzicht van de data waarop de verschuldigde gelden voor de 
bowling vereniging zullen worden geïncasseerd. 
 
De penningmeester verzoekt u dringend om te zorgen voor een positiefsaldo op uw 
betaalrekening op deze dagen. Het incasseren en eventueel daarna storneren en wederom 
innen kost de vereniging steeds weer geld. We krijgen dan 3x de kosten van een incasso 
voor rekening van BLLT.  
 

Incasso Dag Datum 

1 donderdag 25 september 2014 

2 zaterdag 25 oktober 2014 

3 dinsdag 25 november 2014 

4 woensdag 24 december 2014 

5 zaterdag 24 januari 2015 

6 woensdag 25 februari 2015 

7 woensdag 25 maart 2015 

8 zaterdag 25 april 2015 

 

http://www.bowlingclubleek.nl/
mailto:info@bowlingclubleek.nl
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KLASSENINDELING 
De klassenindeling is als volgt; 
 
  1. Topklasse heren   - gemiddelde hoger dan 180 
  2. Hoofd klasse heren  – gemiddelde 156t/m 180 
  3. Eerste klasse heren   – gemiddelde 136t/m 155 
  4. Tweede klasse heren   – gemiddelde t/m 135 
  5. Hoofd klasse dames   – gemiddelde hoger dan 140 
  6. Eerste klasse dames   – gemiddelde t/m 140 
7. Topklasse heren dubbel  - gemiddelde hoger dan 175 
  8. Hoofdklasse heren dubbel - gemiddelde 156 t/m 175 
  9. Eerste klasse heren dubbel - gemiddelde t/m 155 
10. Hoofdklasse dames dubbel - gemiddelde hoger dan 140 
11. Eerste klasse dames dubbel - gemiddelde t/m 140 
12. Jeugd I    - gemiddelde hoger dan 130 
13. Jeugd II    - gemiddelde t/m 130 

 Bij de klassen 1 t/m 6 krijgen de nummers 1, 2 en 3 een prijs. 

 Bij de dubbelklassen (7 t/m 11) krijgen de nummers 1 en 2 een prijs. 

 Je kunt voor 1 prijs in aanmerking komen. Wanneer je in de ‘enkel’ klasse al een prijs  
hebt gewonnen, kun je geen prijs meer winnen in de dubbelklasse en vice versa. 

 Nieuwe leden, die reeds bowlen en een pas hebben, worden ingedeeld op basis van hun  
pasgemiddelde. 

 Nieuwe leden zonder pasgemiddelde, worden na 3 speelrondes ingedeeld op basis van 
hun dan gegooide gemiddelde. Zij krijgen bij aanvang het clubgemiddelde. 

 
 

HANDICAP 
 De handicap zal 1 keer per 2 weken worden aangepast (na iedere speelronde). 

 In het begin van het seizoen zal de handicap van de laatste speelronde van het vorig 
seizoen gehanteerd worden. Voor nieuwe leden wordt de handicap na 3 speelrondes 
vastgesteld. Tot die tijd geldt de club handicap. 

 Er geldt een maximum handicap van 70! De handicap wordt als volgt berekend; 210 – 
jouw gemiddelde x 70%. Zo krijgen ‘mindere’ spelers ook een kans om een toernooi te 
winnen en hebben ‘mindere’ teams een kans om de finale van de team handicap 
competitie te bereiken en zelfs te winnen. Ook tijdens toernooien zal de maximum 
handicap van 70 worden gehanteerd! 

 Voor jeugdleden geldt dat wanneer het gemiddelde onder de 100 scratch is, men een 
handicap van 95 krijgt! Wanneer het gemiddelde 100 of meer is, wordt de regel 
hierboven gehandhaafd. 

 
 

SCOREVERWERKING 
Na iedere speelronde (1x per 2 weken) zullen de scores z.s.m. worden verwerkt. 
De scores worden op de website geplaatst en bij de bowling getoond op het scherm.  
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TEAM HANDICAP COMPETITIE 
Iedere speelavond spelen de teams onderling tegen elkaar. Iedere speler van elk team 
speelt tegen een speler van het andere team. Telkens kunnen maximaal 2 punten per 
persoon per game worden gescoord. Voor het puntentotaal per game kan ook 2 punten 
worden gescoord. Bij een gelijke score tussen beide spelers, krijgen beide spelers ieder  
1 punt. De maximale score bedraagt 24. (2 punten per speler per game = 6 punten + 2 
punten per game voor de totale score = 8 x 3 games = 24 punten in totaal). Voor 
bovenstaande geldt als score:aantal gegooide punten + handicap. 

 Indien een speler afwezig is moet het team het gemiddelde + handicap van de 
ontbrekende speler nemen minus 10 punten.  

 Indien een team uit 2 personen bestaat, krijgt dit team voor de ontbrekende speler het 
gemiddelde van de twee andere teamleden.  

 Wanneer de baanindeling dusdanig uitkomt dat een team het tegen een lege baan op 
moet nemen geldt dat iedere speler tegen zijn eigen gemiddelde + handicap speelt. De 
banen zullen dusdanig ingedeeld worden dat het aantal lege banen tot een minimum 
beperkt wordt. 

 Wanneer een team bestaande uit twee leden een lege baan treft, speelt de 
ontbrekende speler tegen het clubgemiddelde + handicap. 

 Per speeltijd (di I+II 19:00 / di I+II 20:45 / do I+II 19:00 / do I+II 20:45) gaan er 1, 2 of 3 
teams door naar de finale van de Team Competitie naar ratio van het aantal teams. 
Deze ratio is afhankelijk van het aantal ingeschreven teams per speeltijd en zal bij 
iedere wijziging in het aantal teams geëvalueerd en daar waar nodig bijgesteld 
worden. 

 De 8 beste teams kwalificeren zich voor de team handicap finale. Dit gebeurt op basis 
van het aantal gewonnen wedstrijdpunten. Bij gelijke stand telt de pinfall. Teams die 
dubbel gooien, kunnen zich maar 1x kwalificeren. 

 Wanneer dezelfde personen in meerdere teams zich hiervoor kwalificeren, mag het 
team in overleg met het bestuur een gelijkwaardige vervanger zoekenaan de hand van 
het gemiddelde van deze persoon. 

 

TEAMCAPTAIN 
Ieder team moet een teamcaptain hebben. Deze is verantwoordelijk voor het invullen en 
ondertekenen van het scoreformulier. Waar nodig zal het bestuur een teamcaptain 
aanwijzen. De teamcaptains worden aangegeven met een * in de teamindeling. 
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LOTTO 
Iedere week ligt er een lottoformulier klaar. Leden kunnen een gokje wagen wat die week 
het 6e getal zal worden. Inleg bedraagt € 1,00 per inzet (getal). De prijswinnaar krijgt de 
helft van de totale inleg, de andere helft gaat in de clubkas, wat besteedt zal worden aan 
de feestavond aan het einde van het seizoen. Wanneer het lottogetal niet is geraden, zal 
de gehele inzet naar de clubkas gaan. 
 

ROKEN 
Er mag niet gerookt worden tijdens het bowlen van de competitieserie (3 games).  
 

NIET OP DE BAAN STAAN 
Iedereen weet dat de speler rechts voorrang heeft. Wanneer je buurvrouw of buurman 
reeds klaar staat om te gooien, blijf dan nog voor de baan wachten en pak pas je bal als 
hij of zij heeft gegooid. Blijf niet op de baan staan wachten op de terugkerende bal. 
Meestal sta je met de rug naar de achterliggende baan te wachten, terwijl er op die baan 
iemand klaar staat om te gooien en nu opgehouden wordt door een op een bal wachtende 
speler.  
 

BAANGEBRUIK VOOR- EN TIJDENS COMPETITIE AVONDEN 
Het is niet toegestaan om, buiten de competitie om, voor aanvang en tussen de vroege en 
late serie van de competitie gebruik te maken van de banen. Dit om de baancondities 
zoveel mogelijk voor iedereen gelijk te houden. 
 

TRAINEN 
Vanaf september t/m april kunnen leden van de BLLT trainen op de zaterdagochtend om 
09.30 uur. De kosten voor het gooien van 3 games bedragen € 4,00 voor jeugdleden en  
€ 5,00 voor volwassenen. 
 

TOERNOOIEN 
Er worden ieder jaar diverse toernooien georganiseerd die ieder volgens een toernooi eigen 
wedstrijdreglement gespeeld worden. Voor alle toernooien geldt dat: 

 Wanneer je jezelf inschrijft voor een toernooi blijft het inschrijfgeld verschuldigd 
tenzij je jezelf 5 dagen voor aanvang van de voorronde afmeldt bij de 
wedstrijdsecretaris, Willy Zwart (0594-513624), of via email 
(info@bowlingclubleek.nl). 

 

AFMELDEN & INHALEN 
 Wanneer je verhinderd bent, meld je dan tijdig af bij Willy Zwart, tel. 0594- 513624, 

zodat een ander op jouw plaats kan inhalen. 

 Wanneer je op een andere speelavond (dinsdag of donderdag) wilt inhalen, vraag dit 
dan vroegtijdig aan bij Willy Zwart. Op de dag zelf is het verstandig om tussen 17.00 en 
19.00 uur even te bellen om te informeren of er nog afzeggingen zijn geweest. 
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OPZEGGEN 
Een ieder die het lidmaatschap wil opzeggen voor komend seizoen, dient dit schriftelijk 
dan wel elektronisch te doen vòòr 1 april 2015 bij Willy Zwart, de wedstrijdsecretaris.Bij 
niet tijdig opzeggen (voor 1 april voorafgaand aan het nieuwe seizoen) blijft u het 
lidmaatschap en de baanhuur verschuldigd en zal deze d.m.v. automatische incasso 
worden geïnd. Dit in verband met de reeds gemaakte afspraken met het Sportcentrum voor 
wat betreft de baanhuur. 
 

FAMILIELEDEN/ KENNISSEN DIE MEE WILLEN BOWLEN 
Indien uw vrienden, familieleden overwegen om ook lid te worden van onze bowlingclub, 
kunnen zij de eerste keer gratis mee bowlen. Vervolgens wordt er € 8,00 per keer 
gerekend. In verband met baanbezetting, graag in overleg met Willy Zwart, tel. 0594-
513624. 
 
Bij onvoorziene omstandigheden beslist het bestuur! 


