Bowling Het Ven is een Feitelijke (sport)Vereniging.
Bowling Club het ven organiseert allerlei activiteiten (League Competitie, Top-180 en
Top-200, Bekercompetities, Kersttornooi, Paastornooi, enz.) die tot doel hebben om de
bowlingsport in competitieverband te kunnen beoefenen.

Inwendig reglement.
Bij inschrijving en betaling van het lidgeld, gaat u akkoord met dit reglement.
Het reglement kan jaarlijks aangepast worden.

1. Lidgelden
1.1

Om aan activiteiten van Bowling Club Het Ven te mogen deelnemen moet u lid zijn.
Dit kan men worden door het betalen van lidgeld.

1.2

Het bedrag van het lidgeld wordt jaarlijks bepaald door het bestuur. Momenteel is dit
€20,00 voor BC HET VEN. Indien men tevens aangesloten wil zijn aan BBSF is het
lidgeld €60,00

1.3

Het lidmaatschap loopt telkens van 1 augustus tot 1 augustus. Om aan de competities
van BC Het Ven te kunnen deelnemen, moet u betaald hebben uiterlijk op 31 juli.
Indien u tevens wil aangesloten worden aan B.B.S.F. dient u uw lidgeld betaald te zijn
op uiterlijk 18 mei.

1.4

Alle betalingen dienen verricht te worden via banktransfer.

1.5

Inschrijving gebeurd via email of via de formulieren op de website
www.hetven.be/bchetven.html.
Inschrijvingsformulieren op papier kan men verkrijgen in Bowling HET VEN.

1.6

Als bewijs van betaling geldt het bankrekeninguittreksel.

1.7

In het lidgeld is geen verzekeringspremie inbegrepen. Leden die zich wensen te laten
verzekeren moeten dit extra doen. Leden die zich via de club aansluiten aan B.B.S.F.
zijn wel automatisch verzekerd via de verzekering van B.B.S.F.

1.8

Elk lid, ook leden die aan geen enkele activiteit van Bowling Club Het Ven
deelnemen, kan genieten van een verminderd tarief. Deze maatregel is een initiatief
van de eigenaars van Bowlingcenter Het Ven.

1.9

Hoever het seizoen ook gevorderd mag zijn, indien u lid wordt van BC Het Ven,
betaald u nog steeds het normale tarief en bent u lid tot 31 augustus.

1.10

Indien Lidgelden, inschrijvingsgelden, rekeningen of voorschotten niet tijdig
betaald zijn, zal er €10 aangerekend worden bovenop het normale tarief.

1.11

Indien men lid wordt van BC HET VEN, vult u een formuliertje in met uw
persoonlijke gegevens, u geeft door deze gegevens te verschaffen aan BC HET VEN
toestemming om deze te verwerken en te gebruiken voor organisatorische doeleinden.
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2. League Competitie.
2.1

Om aan de league competitie te mogen deelnemen moet u lid zijn. Leden die door het
bestuur gesanctioneerd zijn met een uitsluiting hebben geen recht meer aan deze
competitie deel te nemen, zelfs niet in een andere ploeg, dit totdat het bestuur de
sanctie opheft. Inschrijving gebeurd via de formulieren op de website
www.hetven.be/bchetven.html

2.2

Er wordt getracht een league competitie in te richten van september tot begin mei. De
duur van de league competitie hangt af van het aantal ingeschreven ploegen.

2.3

Er wordt gespeeld met ploegen die bestaan uit 4 spelers. Er worden 3 games gespeeld,
steeds op dezelfde baan, vanwege COVID-19. Voor elke gewonnen game krijgt de
ploeg 2 punten, bij totaal winst (hoogst aantal gespeelde kegels handicap inbegrepen)
krijgt de winnende ploeg nogmaals 2 punten. Er is dus een maximum van 8 punten te
verdienen. Bij gelijk aantal kegels per game of totaal krijgt elke ploeg 1 punt.

2.4

De aanvang van de wedstrijden is voorzien om 20.15 uur. Vanaf 20.05 uur heeft elke
ploeg recht op 10 minuten gratis inworptijd.

2.5

Mogelijke wedstrijddagen zijn maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Elke ploeg
kan bij de inschrijving 1 dag aanduiden waarop ze niet wensen te spelen. Hier zal
zoveel als mogelijk rekening mee gehouden worden.

2.6

Bowling Club Het Ven richt de league competitie in met het handicap systeem.

2.7

De handicap wordt berekent als volgt: 70% van (210 min het gemiddelde)
voorbeeld: 0,7x(210-GEM) = HDC.
Een persoon met 150 gemiddelde heeft 70% van (210-150)= 42.
De maximale handicap bedraagt 70 en minimum 0.

2.8

Voor alle aan BC Het Ven aangesloten spelers die geen officieel LEAGUE, BBSF of
LANETALK gemiddelde hebben zal hun HDC berekend worden op volgende wijze:
Hun HDC wordt automatisch berekend op de games die zij spelen de eerste avond dat
zij participeren in onze league. Dit geld tevens voor nevencompetities en tornooien.
Indien er games bekend zijn van een vorig tornooi zullen deze gebruikt worden voor
een HDC bepaling indien er geen andere gem. bekend zijn.

2.9

Er worden verschillende klassementen bijgehouden :
- Ploegenstand met handicap
- Individueel League Gemiddelde Heren Scratch
- Individueel League Gemiddelde Dames Scratch
- Individueel Interteams Gemiddelde Heren en Dames Scratch
- Beste stijger Heren en Dames
Het bestuur verbindt er zich toe deze klassementen zo duidelijk en zo snel mogelijk uit
te hangen aan het clubbord in het bowlingcenter. Indien u zich inschrijft voor onze
nieuwsbrief op website www.hetven.be op de pagina van BC HET VEN of een mailtje
stuurt naar bowling@hetven.be waarin u vraagt om de scores door te sturen, krijgt u
deze ook in uw mailbox. Tevens kan u deze terugvinden op de website www.hetven.be
We gebruiken een automatische scoretelling. Elke ploeg moet controleren of deze
correct verloopt. Na een game kunnen geen aanpassingen meer gebeuren.

2.10
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2.11

Worden er onregelmatigheden vastgesteld, of indien een ploeg niet akkoord kan gaan
met het verloop van de wedstrijd, dan moet deze ploeg een klacht indienen uiterlijk 1
uur na het beëindigen van de wedstrijd. Het is verplicht de wedstrijd uit te spelen.
(eventueel wel onder voorbehoud). Klacht schriftelijk te overhandigen aan een
aanwezig bestuurslid of iemand van het bowlingcenter.

2.12

Op het einde van het seizoen, op het teer- of gelijkaardig- feest, worden de winnaars
figuurlijk in de bloemetjes gezet. Er zijn tal van klassementen, de meeste daarvan zijn
scratch (hoogste serie en game) maar ook 2 nevenklassementen met handicap (hoogste
serie en game), telkens gesplitst in heren en dames.

2.13

Een liga ploeg kan uit meer dan 4 spelers bestaan, reserve spelers zijn toegelaten tot
een maximum van 3, maar het is niet toegestaan om tijdens de wedstrijd te wisselen,
zelfs niet indien een speler gekwetst zou geraken. Welke 4 spelers de wedstrijd
aanvangen, is de keuze van de ploeg zelf.
Er dienen minimum 2 speler per ploeg te spelen, indien u met minder dan 2
spelers speelt kan uw ploeg geen punten behalen.

2.14

Bij afwezigheid van een speler tijdens de league krijgt deze speler een score van 170
(handicap inbegrepen). Spelers die gekwetst raken tijdens de wedstrijd krijgen
eveneens dit getal voor de begonnen game en nog te spelen game(s).

2.15

Wisselen van ploeg is niet toegestaan tijdens een competitie seizoen eens u al een
aantal games gespeeld heeft. Heeft u nog geen games gespeeld, kan u desnoods een
andere ploeg uit de nood helpen indien deze plotseling met te weinig spelers zou
raken. U dient dan wel minstens 1 week op voorhand te verwittigen, best via mail naar
bowling@hetven.be

2.16

Ploegen kunnen nieuwe spelers opstellen tot uiterlijk 31 december. In noodgeval kan
hiervan afgeweken worden na overleg met het bestuur.

2.17

Bij te laat komen mag de speler alle frames in halen indien de vijfde frame nog niet is
gestart. Vanaf de vijfde frame telt het afwezigheidgetal (170) wat inhoudt dat de speler
in deze game niet meer mag bowlen. Indien een speler door welke oorzaak ook de
game niet kan verder zetten telt het afwezigheidgetal (170). De speler die vanwege te
laat zijn de eerste of 2de game niet mag bowlen, mag wel de volgende game aanvatten.

2.18

Bij uitstel van een wedstrijd dient er onmiddellijk een speeldatum beslist te
worden. Alle uitgestelde wedstrijden moeten voor de laatste competitieweek
gespeeld zijn, dus de laatste competitieweek kunnen er ook geen wedstrijden
uitgesteld worden. Uitgestelde wedstrijden dienen op woensdag of donderdag
gespeeld te worden.

2.19

Om clubkampioen te worden moet men minstens 50% van het totaal aantal te spelen
games gespeeld hebben.

2.20

Indien er een BYE-team vanwege een oneven aantal teams bestaat, zal de tegenpartij
de wedstrijd spelen, en punten kunnen verdienen indien zij niet meer dan 40 pins
verliezen t.o.v. hun momentele ploeggemiddelde.
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3. Beker competities
3.1

Meedoen is niet verplicht, maar zij die zich inschrijven moeten zorgen dat het
speelschema gerespecteerd wordt. Datum en uur zijn onderling af te spreken.
Inschrijving gebeurd via de formulieren op de website www.hetven.be/bchetven.html

3.2

Er zal duidelijk aangegeven worden wie ‘ thuisspelende’ ploeg (of speler) is. De
thuisspelende ploeg of speler is deze die bovenaan het blokje van twee staat. De
thuisspelende ploeg of speler dient de tegenstrever tijdig te contacteren.

3.3

Telefoonnummers van spelers die op de ledenlijst staan, mogen voor praktische
redenen door iemand van het bestuur doorgegeven worden aan hun tegenstanders.

3.4

Wedstrijden moeten gespeeld zijn uiterlijk op de vooropgestelde datum.

3.5

Indien een wedstrijd niet voor de afgesproken datum gespeeld is, zal er opgetreden
worden door het bestuur met eventuele uitsluiting tot gevolg.

3.6

Duo beker: het niet toegelaten met reserve spelers te spelen. Eenmaal met een duo
vertrokken dient met dit duo verder gespeeld te worden. Duo’s mogen bestaan uit
leden/niet spelende leden/spelers van verschillende ploegen. Bij bewezen langdurige
kwetsuur met voorleg van doktersattest wordt er voor de gekwetste persoon SCR.
GEM – 10 + HDC gerekend. Anders het wordt de afwezigheidsscore van 170
gebruikt.

3.7

Beker ploegen mogen bestaan uit leden/niet spelende leden/spelers van verschillende
ploegen. Een bekerploeg mag bij inschrijving 1 reserve inschrijven die enkel mag
worden ingezet bij kwetsuur van één van de basisspelers, als de reserve éénmaal
meegespeeld heeft, zal de ploeg met deze reserve moeten verder spelen tot het einde
van de bekercompetitie.

3.8

Bij bekerwedstrijden worden er eveneens drie games gespeeld. Het hoogst aantal
kegels handicap inbegrepen wint.

3.9

Bij gelijkheid van kegels (+ handicap) wint de ploeg/speler met de minste handicap.

3.10

Tijdens de finale-ronde worden de games door BC HET VEN betaald, dit enkel
voor leden van BC Het Ven. Leden van andere clubs die mogen deelnemen aan de
bekerwedstrijden zullen deze games zelf bekostigen.

4. TOP-180 :
4.1

Alle dames die lid zijn van BC HET VEN mogen hieraan deelnemen.

4.2

Datum en aanvangsuur van de TOP-180 zal tijdig op het clubbord uitgehangen worden.
U dient u hiervoor op voorhand in te schrijven. U vindt de inschrijvingsformulieren op
website www.hetven.be/bchetven.html of aan het bord.

4.3

Alle dames zullen eerst in een voorronde 3 games spelen waarna de 6 speelsters met het
hoogste aantal kegels de kwartfinale zullen spelen. In deze kwartfinale zal er 1 game
worden gespeeld waarna de 4 speelsters met de hoogste game doorgaan naar de halve
4

finale. In de halve finale zal er 1 game worden gespeeld waarna de 2 speelsters met de
hoogste game doorgaan naar de finale.
4.4

In de finale spelen de 2 overblijvende spelers 1 game in Match Play Style.
In de Match Play Style speelt ieder speler twee frames per keer. Maar, de speler
beginnend op de linker baan (oneven nummer) speelt slechts 1 frame. Daarna spelen
beide spelers eerst op de rechter baan en spelen vervolgens onmiddellijk een ander frame
op de linker baan. De speler die het eerst speelde zal zijn game beëindigen door de tiende
frame op de rechter baan te spelen.

4.5

Bij gelijke stand in de finale telt eerst : het aantal strikes, bij gelijkheid hiervan het
aantal spares. Is de stand nog steeds gelijk, speelt men elk 1 bal totdat er een winnaar is.

4.6

Het bestuur behoud het recht om, indien nodig vanwege een te klein of te groot aantal
deelnemers, artikel 4.1 en/of artikel 4.3 aan te passen.

5. TOP-200 :
5.1

Alle heren die lid zijn van BC HET VEN mogen hieraan deelnemen.

5.2

Datum en aanvangsuur van de TOP-200 zal tijdig op het clubbord uitgehangen worden.
U dient u hiervoor op voorhand in te schrijven. U vindt de inschrijvingsformulieren op
website www.hetven.be/bchetven.html of aan het bord.

5.3

Alle heren zullen een voorronde spelen van 2 games waarna de 16 spelers met de
hoogste serie zullen doorgaan naar 1/8ste finale. In de 1/8ste finale zal er 1 game gespeeld
worden waarna de 8 spelers met de hoogste game doorgaan naar de kwartfinale. In de
kwartfinale zal er 1 game gespeeld worden waarna de 4 spelers met de hoogste game
doorgaan naar de halve finale. In de halve finale zal er 1 game gespeeld worden waarna
de 2 spelers met de hoogste game doorgaan naar de finale.

5.4

In de finaleronde spelen de 2 overblijvende spelers 1 game in Match Play Style.
In de Match Play Style speelt ieder speler twee frames per keer. Maar, de speler
beginnend op de linker baan (oneven nummer) speelt slechts 1 frame. Daarna spelen
beide spelers eerst op de rechter baan en spelen vervolgens onmiddellijk een ander frame
op de linker baan. De speler die het eerst speelde zal zijn game beëindigen door de tiende
frame op de rechter baan te spelen.

5.5

Bij gelijke stand in de finale telt eerst : het aantal strikes, bij gelijkheid hiervan het aantal
spares. Is de stand nog steeds gelijk, speelt men elk 1 bal totdat er een winnaar is.
5.6

Het bestuur behoud het recht om, indien nodig vanwege een te klein of te groot
aantal deelnemers, artikel 5.1 en/of artikel 5.3 aan te passen.
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6. Speciale tornooien zoals Kerst-, Paas-, of 9-PIN NO TAP.
6.1

Om te kunnen deelnemen hieraan is het verplicht lid te zijn.

6.2

Deelnemen is geen verplichting.

6.3

Men moet zich op voorhand persoonlijk inschrijven voor een bepaalde datum, welke
op het daarvoor voorziene blad zal af te lezen zijn, dit inschrijvingsblad zal tijdig aan
het clubbord uitgehangen worden. U vindt de inschrijvingsformulieren ook op website
http://www.hetven.be/bchetven.html

6.3

U kan betalen voor inschrijving via banktransfer. U kan ook vlak na manuele
inschrijving aan het bord onmiddellijk CASH betalen aan het personeel van Bowling
HET VEN.

6.3

Eens ingeschreven en betaald zijn er geen terugbetalingen mogelijk indien men toch
niet kan deelnemen.

7. B.B.S.F. / Interteams
7.1

Bowlingclub Het Ven is aangesloten bij B.B.S.F. waardoor het mogelijk is dat de
leden deelnemen aan de activiteiten van B.B.S.F. indien zij aan voorgenoemde
instantie aangesloten zijn.

7.2

U dient tevens aangesloten te zijn aan BC HET VEN voordat men zich aan B.B.S.F.
kan aansluiten.

7.3

De reglementering van B.B.S.F. ten opzichte van de aangesloten club onbetwistbaar.
Elke ploeg die deelneemt aan de interteams competitie van B.B.S.F.is verplicht een
ploegkapitein aan te stellen.

7.4

Indien u lid wil worden van BBSF om deel te kunnen nemen aan de
Interteamswedstrijden dient u de formulieren en betaling van het lidgeld te voldoen
voor 18 mei. U vindt de formulieren op de site www.hetven.be/bchetven.html
(Inschrijving BC HET VEN + BBSF) & (Aanvraag Interteams Team)

7.5

Zorg er alsjeblief voor dat alle formulieren en betalingen op tijd ingediend zijn.

7.6

Om B.B.S.F.-Clubkampioen te worden moet men minstens 50% van het totaal aantal
te spelen games gespeeld hebben.

8. Tornooien / kampioenschappen van BBSF
8.1

B.B.S.F. richt verschillende tornooien en kampioenschappen in. Elk lid aangesloten
aan B.B.S.F. en Bowlingclub Het Ven met de nodige licentie kan hieraan deelnemen.

8.2

Informatie van kampioenschappen en tornooien vindt u terug op de site van Bowling
Vlaanderen of BBSF. www.bowling.be

8.5

De boetes opgelopen tijdens de kampioenschappen/tornooien vallen ten laste van de
ploegen/spelers. De club kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden
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9. Beker van Belgie.
9.1

Jaarlijks wordt BC HET VEN door de B.B.S.F. verplicht deel te nemen aan de beker
van België, Er dient op de dag van de wedstrijden een uit- en thuiswedstrijd gespeeld
te worden, telkens met 4 spelers die 4 games afhandelen. De ploeg welke het meeste
kegels gespeeld heeft over het totaal van beide wedstrijden, is de winnaar en gaat door
naar de volgende ronde.

9.2

Leden die eventueel onze club in deze competitie willen vertegenwoordigen, dienen
zich kandidaat te stellen, zodat er makkelijker een goed team kan samengesteld
worden. Dit mag via email bowling@hetven.be, of via een formulier aan het bord in
Bowling HET VEN.

9.3

De selectie gebeurd na de voorlaatste B.B.S.F. wedstrijd voor de bekerwedstrijd.

9.4

Er wordt rekening gehouden met het momentele interteams gemiddelde van een
speler. Indien een speler nog geen 12 games gespeeld heeft wordt er rekening
gehouden interteams gemiddelde van het vorige seizoen in BC HET VEN. Indien de
speler vorig seizoen geen interteams speelde in BC HET VEN wordt er rekening
gehouden met zijn BBSF gemiddelde van vorig seizoen.

9.5

Kandidaten met een hoger gemiddelde krijgen voorrang. Indien de betreffende spelers
akkoord zijn kunnen, in samenspraak, hier uitzonderingen op gemaakt worden.

9.6

We zullen proberen een goed team, dat wenst samen te spelen, samen te stellen
afgaande op de gemiddelden van de kandidaten. Er zal rekening gehouden worden met
eventuele voorkeuren om “uit” of “thuis” te spelen.

9.7

Voor de verplaatsing wordt er door BC HET VEN een vergoeding van 15 Eurocent
per kilometer betaald aan de chauffeurs indien zij hun ploegmaten vervoeren. Het
aantal km’s wordt bepaald door de route te laten berekenen met een TOMTOM GPS
vertrekkende vanaf Bowling HET VEN (Maximum 2 wagens)

9.8

Indien er niet genoeg spelers zich kandidaat gesteld hebben, of er niet genoeg spelers
die zich kandidaat gesteld hebben kunnen bowlen wanneer de Bekerwedstrijd
doorgaat, kan het bestuur eender welk lid van BC HET VEN dat aangesloten is bij
BBSF, verplichten deel te nemen zodat we voldoende spelers hebben voor de
bekerwedstrijd.

9.9

Het bestuur behoud het recht om in extreme gevallen, een team op te stellen naar
keuze van het bestuur niet rekening houdend met het reguliere reglement.
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10.

Bijzonderheden.

10.1

Er wordt de verplichting opgelegd om voortaan alle betalingen aan BC HET VEN via
banktransfer te verrichten. Het voordeel hiervan is dat er een bewijs van betaling is.
Bij een overschrijving dient ook steeds bij de mededelingen duidelijk uw naam,
en reden van betaling te formuleren. (Vb. Joske Vermeulen – Lidgeld 2020-2021)

10.2

Wanneer men een bal in de hand vasthoudt en de foutlijn overschrijdt, wordt dit niet
aanzien als fout en mag men opnieuw bowlen. (Overeenkomstig met het B.B.S.F.
reglement)

10.3

Indien een speler tijdens een competitie met AMERIKAANS SYSTEEM
(baanwisselen) op de verkeerde baan speelt, wordt deze bal aanzien als een ‘dode’ bal,
dit betekend dat deze bal niet geldig is, en moet de frame opnieuw gespeeld worden op
de juiste baan. (Overeenkomstig met het B.B.S.F. reglement)

10.4

Bij betwistingen, niet vermeld in dit reglement, wordt het B.B.S.F. reglement
toegepast.

10.5

Het reglement moet strikt toegepast worden door iedereen. En dit zonder
uitzonderingen, zelfs niet als de tegenstander een uitzondering toestaat. (vb. bij
verkeerde scoretelling van het systeem, het toch toelaten de score niet te
corrigeren) Indien deze regel wordt overtreden tijdens de League, worden er
voor de betreffende wedstrijd geen gewonnen punten toegekend bij BEIDE
League-ploegen. (Forfait scores voor beide ploegen)

10.6

Indien u vragen of opmerking heeft, kan u steeds terecht bij iemand van het bestuur, of
via email bowling@hetven.be

10.7

Indien er een strike gegooid werd terwijl de rode kegel vooraan stond, kan men een
gratis consumptie of snoepje afhalen aan de toog ter waarde van een
standaardconsumptie (cola, fanta, pils…) Indien men hiervoor een consumptie nuttigt
van hogere waarde, wordt het verschil aangerekend. Er wordt per wedstrijd per
deelnemer €0,30 aangerekend voor het rode kegel systeem. Dit is een initiatief van de
bowlinguitbater, en deze kan de reglementering inzake de rode kegel naar believen
wijzigen. AANGEZIEN WE NIET IN AMERIKAANS SYSTEEM BOWLEN,
ZAL ER DIT SEIZOEN GEEN RODE KEGEL AANWEZIG ZIJN IN DE
MACHINES.

10.8

Bij het nalaten van een tijdige betaling kan u op aanvraag van BC HET VEN sportief
geschorst worden door Bowling Vlaanderen of BBSF waardoor u aan geen enkele
door deze instanties gelinkte activiteiten meer kunt deelnemen.

10.9

Inschrijvingsformulieren zullen tijdig via email verstuurd worden, tevens zullen deze
op papier beschikbaar zijn in Bowling HET VEN. Inschrijvingen kunnen ook
gebeuren via email, of via de website www.hetven.be
Bowlingclub HET VEN,
Namens het bestuur,
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