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BOWLINGFEDERATIE

TITEL I
NAAM - RECHTSVORM - DOEL - ZETEL - DUUR - AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 1
De Vereniging wordt genoemd:
Koninklijk Sportverbond Antwerpens Handel - Bowlingfederatie, en afgekort tot
K.S.A.H. - Bowling.
Artikel 2
Ze neemt hiermee de rechtsvorm aan van “feitelijke vereniging”
Artikel 3
De Vereniging heeft tot doel de bowlingsport in corporatief verband te beoefenen en
te propageren. Binnen de perken van onderhavige statuten en overeenkomstig de
terzake door het Bestuur vastgestelde reglementen, mag zij alle verrichtingen doen
en deelnemen aan alle activiteiten die rechtstreeks en onrechtstreeks met dit doel
verband houden en/of waarvoor het haar ter beschikking staande instrumentarium,
dat onontbeerlijk is voor de verwezenlijking van dit doel, kan aangewend worden
zoals onder meer de jaarlijkse organisatie van een ploegenkampioenschap en één of
meerdere andere kampioenschappen en/of wedstrijden.
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Artikel 4
De zetel van de Vereniging is gevestigd ten huize van de voorzitter. Hij zal door een
eenvoudig besluit van het Bestuur naar elke andere plaats mogen overgebracht
worden, indien daartoe een aanleiding zou bestaan.
Artikel 5
De Vereniging is gesticht voor een onbepaalde tijd en kan slechts ontbonden worden
door een Buitengewone Algemene Vergadering te dien einde gedagvaard (zie artikel
18).

TITEL II
LEDEN - BESTUUR - WERKING - MANDATEN - VERANTWOORDELIJKHEID

Artikel 6
De Vereniging bestaat uit een onbeperkt aantal clubs met een onbeperkt aantal
leden.
Elk lid moet aan tenminste één van de volgende voorwaarden voldoen:
a) personeelslid of gepensioneerd personeelslid zijn van een club van firma’s,
bedrijven of openbare diensten uit de provincies Antwerpen en Limburg, die
zich in firmaverband voor de georganiseerde competities liet inschrijven; hij
moet een bewijsstuk (bijv. officiële werknemerskaart, bedrijfspaspoort, een
schrijven van de personeelsdienst, e.d.) op verzoek van het Bestuur kunnen
voorleggen;
b) huwelijkspartner zijn van a);
c) levenspartner zijn van a);
d) niet gehuwd inwonend kind zijn van a) en ten minste de leeftijd van 12
(twaalf) jaar hebben bereikt bij aanvang van de competitie;
e) kind van a), dat reeds gedurende drie jaren in de club van een ouder
speelde, mag, na huwelijk of samenwonen met partner, met de club van de
ouder blijven verder spelen, voor zover de eigen werkkring geen club heeft
die aan onze competities deelneemt;
f) weduwnaars, weduwen en wezen van a) en die reeds gedurende drie jaren
in de club van de overledene speelde, mag met deze club blijven verder
spelen, voor zover de eigen werkkring geen club heeft die aan onze
competities deelneemt;
g) gescheiden partner van a) en die reeds gedurende drie jaren in de club van
de ex-partner speelde, mag met deze club blijven verder spelen, voor zover
de eigen werkkring geen club heeft die aan onze competities deelneemt;
h) een speler, die bij de aanvang van de competitie 1993-1994 gedurende ten
minste drie jaren met een bij de K.S.A.H.-BOWLINGFEDERATIE
aangesloten club gespeeld heeft, mag in de toekomst onder diezelfde club
blijven spelen.
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I)

elke ploeg mag maximum 3 gastspelers hebben.
We benadrukken nog eens dat van de 3 toegestane gastspelers er slechts
2 samen mogen spelen. Na elke game mag er uiteraard gewisseld worden.
Daarom zal er getracht worden om op de matchbladen te vermelden wie
gastspeler is.
Gastspeler is een speler die niet aan de voorwaarden a t/m h van artikel 6
van de statuten voldoet.
Een speler/gastspeler kan naar een andere club, als zijn club ophoudt te
bestaan of als hij/zij door een intern reglement van die club daar niet meer
mag spelen.
Een speler mag transfereren van club A naar club B mits toestemming van
de beide voorzitters maar niet tijdens de competitie. Dit wordt bevestigd mits
het ondertekenen van een transferdocument.
Een gastspeler, die om een andere reden dan deze vermeld in vorige
paragraaf, wil veranderen van club, kan ingeschreven worden in een
andere club na een wachttijd van één seizoen.
j) een gastspeler die reeds 3 jaar of langer actief is in de KSAH
Bowling Afdeling wordt vanaf het seizoen 2016-2017 niet meer beschouwd
als gastspeler maar als gewoon clublid.

Artikel 7
De Vereniging wordt geleid door een Bestuur en onder zijn toezicht door
clubafgevaardigden, één per ploeg, die aan de activiteiten deelneemt.
Dit Bestuur zal ten minste vijf leden omvatten.
Het bestaat uit :
-

een Voorzitter;
een Ondervoorzitter;
een Secretaris;
een Penningmeester;
een sportleider
plus de leiders van de verschillende leagues en een aantal gecoöpteerde
raadsleden.

De eerstgenoemde vijf vertegenwoordigers worden per functie verkozen door de
jaarlijkse Algemene Vergadering, waarbij elke afgevaardigde van iedere aangesloten
en actieve ploeg telkens over één stem beschikt.
De bijeenroeping gebeurt per gewone brief of e-mail, minstens twee weken op
voorhand verzonden, met vermelding van de dagorde.
Om geldig verkozen te zijn dienen de kandidaten in hun respectieve functie ten
minste de helft plus één van het aantal aanwezige stemmen te behalen.
Artikel 8
Het Bestuur heeft als opdracht de algemene leiding en de werking van de Vereniging
te verzekeren. Het bezit de meest uitgebreide macht inzake het beheren van de
belangen van de Vereniging. Alles wat door onderhavige Reglementen,
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Sportreglementen en Reglement van Inwendige Orde niet uitdrukkelijk aan de
Algemene Vergadering is voorbehouden valt onder haar bevoegdheid.
Het Bestuur verenigt zich telkens als noodzakelijk is. Het kan enkel beslissingen
nemen indien minstens de helft plus één van de leden aanwezig is en actief aan de
vergadering deelneemt. In geval van gelijkheid van stemmen is deze van de
Voorzitter doorslaggevend.
Het Bestuur kan overgaan tot de oprichting van tijdelijke comités die belast kunnen
worden met de behandeling van tijdelijke of dringende problemen en de
oppuntstelling van occasionele organisaties.
Het Bestuur beslist, indien nodig, in laatste instantie in alle geschillen en/of
betwistingen die zouden kunnen ontstaan tussen de leagues, de clubs en/of de
aangesloten leden van de Vereniging.
Het Bestuur kan, indien het zulks noodzakelijk acht, overgaan tot het houden van een
Buitengewone Algemene Vergadering.
Artikel 9
Het mandaat van de Bestuurders is hernieuwbaar alle twee jaar vanaf de dag van
hun aanstelling. Om de continuïteit van het Bestuur te verzekeren worden de pare
jaren de Voorzitter, sportleider en de Penningmeester en de onpare jaren de
Ondervoorzitter en de Secretaris verkozen.
De leagueleiders worden telkens voor de periode van één jaar verkozen.
De kandidaturen voor een bestuursfunctie moeten schriftelijk of per e-mail
toekomen bij de Secretaris minstens 3 dagen vóór de jaarlijkse Algemene
Vergadering.
Artikel 10
De Bestuurders hebben geen persoonlijke verplichtingen ten opzichte van de
verbintenissen van de Vereniging.
Zij zijn enkel verantwoordelijk voor de uitoefening van hun mandaat.
De uittreksels uit de beraadslagingen van het Bestuur en de briefwisseling, die
tegenover derden dienen voortgebracht, moeten de handtekening van de Voorzitter
en de Secretaris dragen.
Bij ontstentenis hiervan volstaan de handtekeningen van twee bestuurders.
Voor alle financiële verrichtingen heeft de Penningmeester alleen volmacht; in
dringende gevallen en bij afwezigheid of incompetentie van de Penningmeester
hebben de Ondervoorzitter en de Secretaris samen volmacht.
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TITEL III
ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 11
De Algemene Vergadering is het opperste gezag van de Vereniging.
Zijn aan haar uitsluitende bevoegdheden onderworpen.
De wijzigingen aan statuten
De benoemingen van Bestuurders en hun ontslag.
De goedkeuring van begrotingen en rekeningen.
De officiële aanvaarding en de uitsluiting van leden.
Alle beslissingen die de wettelijke of statutaire bevoegdheid van het Bestuur te buiten
gaan.

Artikel 12
Algemene Vergadering van de Vereniging wordt gehouden in de loop van maand
maart van ieder jaar op een door het Bestuur aangewezen datum. Elke voor de
competitie ingeschreven ploeg beschikt over één stem.. Zij kan per geschreven
volmacht overgemaakt worden aan de clubafgevaardigde.
De beslissingen dienen genomen te worden door een meerderheid van twee derden
der stemmen, tegenwoordig of vertegenwoordigd.
De dagorde omvat noodzakelijkerwijze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Controle der volmachten.
Aanduiding van twee officiële stemopnemers.
Voorlezing en goedkeuring verslag vorige jaarlijkse Algemene Vergadering.
Voordracht jaarverslag der activiteiten en het financiële verslag.
Nazicht door twee Commissarissen van het financiële beleid v/h voorbije
seizoen.
Aanvulling door verkiezing van de vacante functies in het Bestuur.
Voordracht en goedkeuring van het budget.
Speciale zaken die minstens vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk ter
bespreking werden voorgedragen.
Aanvaarding van nieuwe clubs (ploegen) en bekrachtiging ontslagen clubs
(ploegen).
Samenstelling van de kalender der jaaractiviteiten.
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Artikel 13
Buiten de vermelde jaarlijkse Algemene Vergadering van de Vereniging kunnen
Buitengewone Algemene Vergaderingen bijeengeroepen worden op verzoek van de
Voorzitter in gemeen overleg met het Bestuur ofwel op verzoek van meer dan de
helft der gerechtigde aangesloten ploegen.
De oproepingen hiervoor gebeuren zoals in artikel 7 bepaald.
Al de stemgerechtigde aangesloten ploegen moeten ten minste drie dagen voor de
Buitengewone Algemene Vergadering kennis krijgen van de dagorde door oproeping
met gewone brief of e-mail.

TITEL IV
VERVANGING BESTUURDER - SANCTIES - MAATSCHAPPELIJK JAAR - WIJZIGING
AAN DE STATUTEN- ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 14
In geval van vacature van een mandaat heeft het Bestuur het recht hierin voorlopig te
voorzien, mits hier rekening wordt gehouden met de beginselen in artikel 6 van
onderhavige reglementen
Op de eerstvolgende bijeenkomst van de Algemene Vergadering gaat deze
Vergadering tot de definitieve benoeming over.
De aldus benoemde Bestuurder voltooit het mandaat van zijn voorganger.
Artikel 15
Het maatschappelijke jaar van de Vereniging begint op één augustus en eindigt op
éénendertig juli.
Artikel 16
Wanneer een persoon behorend tot één van de aangesloten clubs of een Bestuurslid
door zijn houding en/of uitlatingen afbreuk doet aan de goede naam of de werking
van de Vereniging, is het Bestuur gemachtigd sancties tegen deze persoon te treffen.
De sancties kunnen de verplichte uitsluiting van de betrokken persoon tot gevolg
hebben.
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Artikel 17
Aan de onderhavige reglementen kan slechts verandering gebracht worden door de
Algemene Vergadering van de Vereniging en dit op verzoek van het Bestuur of van
minstens twee derden der aangesloten clubs.
De voorgestelde verandering moet ten minste drie dagen voor deze Algemene
Vergadering aan alle leden ter kennis gebracht worden en dit per gewone brief of email.
Artikel 18
Bij vrijwillige ontbinding van de Vereniging zal de Buitengewone Algemene
Vergadering die ze heeft uitgeroepen, één of meerdere vereffenaars aanstellen en
hun bevoegdheid omschrijven.
In alle gevallen van ontbinding, wanneer en om welke reden ook zij plaats vindt, zal
het bezit van de Vereniging aan vzw KSAH moeten gestort worden, na aanzuivering
van het eventueel passief.

Uitgegeven te Deurne 1 oktober 2020
Voorzitter
Ondervoorzitter
Secretaris
Sportleider
Penningmeester

Guy
Steve
Denise
Richard
Patrick

PELLEGROMS
GASTMANS
VAN DEURS-WILSON
DRIES
DUYM

Raadsleden

Ingrid
Sven

VAN EECKHOUTE
DE BELIE
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BOWLINGFEDERATIE

SPORTREGLEMENTEN
Art. 1 : SCORING.
Een bowlingpartij bestaat uit tien (10) frames. Iedere deelnemer zal twee
ballen gooien in de eerste negen frames, behalve wanneer hij een strike
lukt. De speler die een strike lukt in de tiende frame zal nog twee ballen
gooien op dezelfde baan. Wanneer de speler een spare lukt in de tiende
frame, wordt hem nog één bijkomende worp op dezelfde baan toestaan.
Een automatisch scoringstoestel dat aanvaardbaar wordt geacht door de
K.S.A.H.-BOWLINGFEDERATIE, mag gebruikt worden. Het toestel zal
een gedrukt formulier moeten kunnen afleveren die een controle frame per
frame toelaat.
Een bal is geldig geworpen wanneer hij de hand van de speler verlaat en
over de foutlijn in de speelruimte belandt. De bal mag enkel met de hand
geworpen worden en zal geen enkel onderdeel bevatten, zowel in- als
uitwendig, dat op het ogenblik van het werpen kan loskomen, of een
bewegend inwendig deel van de bal is.
Art. 2 :

STRIKE.
Een “Strike” wordt aan een speler toegewezen wanneer hij met een eerste
geldige worp de volledige opstelling van tien kegels omwerpt. Het wordt
op het scorebord aangeduid met een kruis (X) in het linker bovenvierkantje
van de frame waarin met de eerste bal alle kegels werden omgeworpen.
Het tellen in iedere frame waar een strike geworpen werd, zal slechts
plaats vinden nadat de speler nog twee worpen gemaakt heeft. Het totaal
van een strike gevolgd door een spare is twintig.
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Art. 3 :

DUBBEL.
Wanneer een speler in opeenvolging, twee geldige strikes werpt heeft hij
een dubbel gescoord. Het tellen der punten in de frame waar de eerste
strike gelukt werd is twintig vermeerderd met het aantal kegels geworpen
met de eerste bal in de frame volgend op de dubbel. Het totaal voor de
dubbel, inbegrepen de negen geworpen met de eerste bal, in het derde
daarop volgende frame, is negenentwintig.

Art. 4 :

DRIE DUBBEL.
Bij het lukken van drie opeenvolgende strikes krijgt de speler dertig punten
in de frame waar de eerste strike gelukt werd.In een spel van tien
volledige frames moet een speler twaalf strikes lukken om de maximum
score van 300 te behalen.

Art. 5 :

SPARE.
Een speler die in gelijk welke frame met een geldige tweede worp alle
overblijvende kegels omwerpt, lukt een “Spare”. Een spare wordt op het
scoreblad aangeduid met een schuine streep (/) in het rechter
bovenvierkantje van de frame waarin de spare gegooid werd. Het aantal
kegels dat omver geworpen werd met de eerste bal van deze frame, wordt
genoteerd in het linker bovenvierkantje van de frame.Voor deze frame
wordt met het tellen der punten gewacht tot dat de speler de eerste bal
van het daarop volgende frame geworpen heeft. Het aantal kegels van
deze worp zal toegevoegd worden aan de tien punten van de spare.
Wordt een spare gemaakt in de tiende frame, wordt een extra bal
toegekend.

Art. 6 :

MISSER.
Een speler scoort een “Misser” wanneer hij met twee geldige ballen er niet
in slaagt in één frame alle tien kegels om te werpen, voorop gesteld dat de
overgebleven kegels geen “Split” vormen. Het aantal omgeworpen kegels
met de eerste bal moet vóór het werpen van de tweede bal worden
ingeschreven in het linker bovenvierkantje van de frame. Het aantal
omgeworpen kegels met de tweede bal wordt ingeschreven in het rechter
bovenvierkantje van de frame. Wanneer een speler geen enkele kegel
omwerpt met de tweede bal wordt dit met een liggend streepje (-)
aangeduid in het rechter bovenvierkantje van de frame. Bij een misser
gebeurt de optelling der punten onmiddellijk na het werpen van de tweede
bal.
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Art. 7 :

SPLIT.
Een “Split” is een opstelling van kegels die blijven staan na het werpen
van de eerste geldige worp, op voorwaarde dat kegel nr. 1 niet meer
rechtop staat en dat:
a.
Ten minste één kegel gevallen is tussen twee of meer kegels die
nog rechtop staan zoals 7-9 of 3-10.
b.
Ten minste één kegel gevallen is vóór twee of meer kegels die nog
rechtop staan zoals 5-6.
Een split wordt op het scoreblad aangeduid met een “S” in het linker
bovenvierkantje van de frame waarin dit voorkomt. Het aantal kegels dat
met de eerste bal werd omgegooid, wordt achter deze “S” ingeschreven
vóór de tweede bal geworpen wordt.
Wanneer een speler erin slaagt de “split” om te zetten in een spare wordt
dit aangeduid als spare in het rechter bovenvierkantje van de frame.
Wanneer het niet lukt de “split” om te zetten in een spare zal het aantal
nog omgeworpen kegels ingeschreven worden in het rechter boven
vierkantje en het totaal onmiddellijk samengeteld.

Art. 8 :

MANIER VAN SPELEN.
Een partij moet betwist worden op twee naast elkaar liggende banen
waarbij de spelers van baan verwisselen na ieder gespeeld frame
(Amerikaanse speelwijze). De extra ballen toegekend na een strike of
spare in de tiende frame worden gespeeld op dezelfde baan waar de
eerste bal van de tiende frame gespeeld werd.

Art. 9 :

RANGORDE VAN BOWLING.
Twee spelers kunnen tezelfdertijd op twee naast elkaar liggende banen
spelen. De speler op de rechter baan heeft voorrang.
Iedere speler zal in de tiende frame zijn extra ballen onmiddellijk gooien
vooraleer de volgende speler van zijn team zijn tiende frame begint.
Wanneer bij de aanvang van de wedstrijd een volgorde van spelers is
aangeduid, mag deze gedurende het verloop van de wedstrijd niet meer
gewijzigd worden. Indien een speler vervangen wordt, moet de invaller
dezelfde plaats innemen van de speler die vervangen is.

Art. 10 :

ONDERBROKEN SPEL.
De wedstrijd - officiëlen kunnen toelaten dat een partij beëindigd wordt op
een andere baan dan deze waarop zij aangevat is, wanneer een fout aan
de baan waarop gestart werd, het normale verloop van het spel zou
kunnen beïnvloeden. Het onderbroken spel of serie, dat op een ander
paar aanpalende banen wordt voortgezet of dat niet beëindigd wordt op
dezelfde dag als die waarop het aangevangen is, moet hernomen worden
op hetzelfde punt als waar het onderbroken is.
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Art. 11 :

GELDIGE KEGELS.
Iedere bal geworpen door een speler telt, uitgezonderd wanneer deze als
“dode bal” verklaard wordt. In dit geval moeten de kegels terug recht gezet
worden nadat de oorzaken om de bal “dood” te verklaren verwijderd zijn.
Tellen als kegels die geldig gevallen zijn.

Art. 12 :

a.

Kegels die omgeworpen worden door een andere kegel of kegel die
terugspringt van de zijwand, achterwand of aftrekarm wanneer deze
in rust is op het kegelplatform vóór hij aanvangt de gevallen kegels
van het platform te verwijderen.

b.

Wanneer onmiddellijk na het werpen van de bal vastgesteld wordt
dat één of meerdere kegels niet op hun juiste plaats staan, maar niet
ontbreken, zal deze bal tellen en de kegels die gevallen zijn tellen als
geldig. Het is de verantwoordelijkheid van elke speler om te bepalen
of de opstelling van de kegels juist is. Hij zal erop aandringen dat
iedere niet juist geplaatst kegel op zijn juiste plaats gezet wordt vóór
het werpen van de bal. Zijn stilzwijgen betekent dat de opstelling
hem voldoet. Na het terugzetten der kegels gedurende een spel,
zullen de verantwoordelijken bepalen of de kegels op hun juiste
plaats staan.
Geen enkele verplaatsing van nog staande kegels is toegelaten
nadat de eerste bal geworpen is. Dat beduidt dat kegels die
verplaatst of onjuist teruggeplaatst worden door een mechanische
kegelzetter in deze positie moeten blijven staan en niet met de hand
mogen verplaatst worden.

c.

Kegels die omgeworpen worden met een geldige bal, maar op de
baan blijven liggen of leunen tegen de zij- of achterwand worden
beschouwd als dode kegels en tellen als zijnde gevallen. Zij moeten
verwijderd worden vóór de volgende bal geworpen wordt.

ONGELDIGE KEGELS.
In volgende gevallen telt de bal als geldig geworpen maar de gevallen
kegels tellen niet:
a.

Kegels die omgeworpen worden of verplaatst door een bal die de
baan verlaten heeft vóór hij de kegels bereikt.

b.

Wanneer een bal terugbotst van de achterwand.

c.

Wanneer rechtopstaande, zelfs bewegende kegels, wanneer zij
geraakt worden door de mechanische kegelplaatser, of uit een
mechanische kegelzetter vallen, zullen deze niet tellen. Ze moeten
teruggeplaatst worden op de plaats waar ze stonden vóór het
werpen van de eerste bal.
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Art. 13 :

d.

Kegels die van de baan geworpen zijn maar terug op de baan komen
en recht blijven staan, moeten beschouwd worden als staande
kegels.

e.

Wanneer bij het werpen van de bal een fout begaan wordt zullen de
omgeworpen kegels niet tellen.

DODE BAL.
Een bal wordt “dood” verklaard in één van de volgende gevallen en zal
dus niet tellen. De omgevallen kegels moeten teruggeplaatst worden
nadat de oorzaak om de bal “dood” te verklaren opgeheven is.De speler
moet terug gooien.

Art. 14 :

a.

Wanneer opgemerkt wordt, onmiddellijk na het gooien, dat één of
meer kegels ontbraken in de opstelling.

b.

Wanneer een speler op de verkeerde baan speelt of niet in de juiste
volgorde.

c.

Wanneer de kegels waarop hij werpt bewegen of omvallen door een
of andere oorzaak, na het werpen van de bal en vooraleer deze de
kegels bereikt heeft.

d.

Wanneer de bal van een speler in aanraking komt met gelijk welk
vreemd voorwerp.

GEEN KEGELS MOGEN TOEGEKEND WORDEN.
Alleen de kegels, die werkelijk omgegooid werden of van de
speeloppervlakte verwijderd werden door het werpen van een geldige bal
mogen geteld worden. Iedere frame moet regelmatig beëindigd worden.

Art. 15 :

VERVANGEN VAN KEGELS.
Wordt gedurende een spel een kegel gebroken of grondig beschadigd, zal
hij onmiddellijk vervangen worden door een nieuwe kegel. Deze kegel
moet zo goed als mogelijk overeenstemmen wat gewicht en voorkomen
betreft en passen bij de gebruikte kegels. De officiëlen zijn
verantwoordelijk voor het vervangen van zulke kegels. Een gebroken pin
verandert de score niet van de speler. Het aantal omgeworpen kegels
wordt geteld waarna de gebroken kegel vervangen wordt.
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Art. 16 :

Art. 17 :

SPELEN OP DE VERKEERDE BAAN.
a.

Wanneer slechts één speler of beide beginspelers van beide teams
op de verkeerde baan geworpen hebben en de vergissing wordt
ontdekt vóór de tweede speler van een team gegooid heeft, wordt
een dode bal uitgeroepen en de speler of beide spelers moeten
opnieuw spelen op de juiste baan of banen.

b.

Wanneer meerdere spelers op de verkeerde baan gegooid hebben
wordt deze game verder gespeeld zonder enige aanpassing, maar,
de volgende game moet op de juiste voorop bepaalde banen
beginnen.

c.

In een “match-play”, waarin een speler normaal telkens twee
opeenvolgende frames speelt, en een speler deze twee frames op de
verkeerde baan speelt, worden beide frames nietig verklaard en
moet de speler op de juiste baan herbeginnen, indien de vergissing
opgemerkt wordt vóór dat de andere speler geworpen heeft.
Indien de vergissing slechts vastgesteld wordt nadat de andere
speler reeds gegooid heeft, wordt de score behouden en moet de
speler zijn volgende twee frames op de juiste baan spelen.

EIGENDOMSRECHT.
Bowlingballen gebruikt gedurende het spel, en door hun eigenaar
gemerkt, worden aangezien als persoonlijk bezit. Het is aan andere
spelers verboden ze te gebruiken zonder speciale toelating van de
eigenaar.

Art. 18 :

FOUTBEPALING.
a.

De foutlijn strekt zich uit als een denkbeeldig vlak, loodrecht omhoog
en recht naar opzij tot op alle wanden, pilaren en andere delen van
het gebouw, die zich in de nabijheid van of binnen bereik van de
spelers bevinden.

b.

Een fout wordt begaan (waarbij geen geldige kegels worden
toegekend), indien een speler met enig deel van zijn lichaam, en/of
met wat zich daarop bevindt, de foutlijn aanraakt en/of enig ander
onderdeel van de banen, de installatie of gebouw aanraakt dat op de
foutlijn ligt of voorbij de foutlijn aan de kant van de kegels.
Deze fout mag kenbaar gemaakt worden tot op het ogenblik dat
dezelfde of een andere speler zich op de aanloop bevinden om een
volgende worp uit te voeren.
Indien een speler een fout begaat, die zonder twijfel vaststaat voor
beide ploegaanvoerders, één of meerdere spelers van beide ploegen
op dit paar banen, de officiële scorekeeper en indien de
wedstrijdleider of de scheidsrechter door onachtzaamheid deze fout
niet opgemerkt hebben of dat een automatische foutlijn, aanvaard
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door de K.S.A.H.-BOWLINGFEDERATIE, deze fout niet registreerde,
zal niettemin een fout aangezegd worden en als dusdanig gescoord
worden.
c.

Art. 19 :

Elke tussenkomst om een speler te beletten een fout te begaan is
verboden.

VRIJWILLIGE FOUT.
Wanneer en speler vrijwillig een fout begaat om er voordeel uit te halen,
zal deze speler bestraft worden met een nul voor deze frame.

Art. 20 :

Art. 21 :

FOUT ALS GELDIGE BAL.
a.

Wanneer een fout begaan wordt met de eerste bal, wordt deze bal
aangerekend als zijnde gespeeld, doch het aantal omgegooide
kegels wordt niet geteld.

b.

Wanneer een speler een fout begaat bij het werpen van de eerste bal
van de frame, moeten alle kegels worden terug gezet en enkel de
kegels omvergeworpen met de tweede bal mogen geteld worden.
Wanneer hij met de tweede bal alle kegels omgooit, na een fout te
hebben begaan met de eerste bal, wordt hem een “spare”
aangerekend.

c.

Wanneer met de tweede bal minder dan tien kegels omgeworpen
worden, na een fout te hebben begaan met de eerste bal, wordt dit
beschouwd als een “misser”.

d.

Een speler die een fout maakt bij het gooien van zijn tweede bal,
krijgt enkel de kegels gegooid met de eerste bal, aangerekend op
voorwaarde dat hij geen fout heeft begaan met de eerste worp.

e.

Wanneer een speler een fout begaat bij het gooien van zijn eerste
bal in de tiende frame, en met de tweede bal al de kegels omgooit
(spare), mag hij een extra bal gooien en wordt hem de spare plus het
resultaat van de extra bal aangerekend.

f.

Wanneer een speler een fout begaat bij het werpen van zijn extra bal
in de tiende frame, krijgt hij enkel het resultaat van de eerste twee
ballen aangerekend.

PROTESTEN.
Wanneer een protest aangetekend wordt betreffende een fout of de
geldigheid van gevallen kegels, en dit protest kan niet onmiddellijk
opgelost worden door de officiëlen, dan wordt een voorlopige bal of frame
geworpen door de speler. Hierbij gelden volgende voorschriften:
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Art. 22 :

a.

Wanneer het protest betrekking heeft op de eerste bal van een frame
dan zal de speler deze frame afmaken en onmiddellijk een nieuwe
frame gooien.

b.

Wanneer zich de vraag stelt op de speler een strike of een kleiner
aantal kegels moet toegewezen krijgen voor zijn eerste bal, dan
zullen de kegel of kegels die het voorwerp uitmaken van het protest,
als ongeldig gevallen terug geplaatst worden, en zal de speler een
nieuwe bal gooien.

c.

Wanneer het protest betrekking heeft op het werpen van de tweede
bal, dan zal de speler een andere bal gooien op dezelfde set-up van
kegels die nog recht stonden bij de vorige bal, uitgezonderd wanneer
het protest een foutlijn overschrijding betreft waarbij het gooien van
een tweede bal niet nodig is.

d.

De beide scores van de oorspronkelijke worp of frame en van de
voorlopige worp of frame zullen genoteerd worden, en overgedragen
aan de officiëlen.

FOUTVASTSTELLING.
Wedstrijdinrichters kunnen een automatisch foutvaststellingssysteem
gebruiken,
indien het
goedgekeurd is door de K.S.A.H.BOWLINGFEDERATIE. Daar waar geen zulk systeem voorhanden is,
moet een foutlijnrechter zó opgesteld worden dat hij een onbelemmerd
uitzicht heeft op de foutlijn. Geen toeschouwers zullen toegelaten worden
om hem te hinderen op gelijk welke manier gedurende het spel.

Art. 23 :

FOUT - BEROEP.
Geen beroep is toegelaten wanneer een fout aangeduid wordt door een
door de K.S.A.H.-BOWLINGFEDERATIE aangenomen toestel of een
foutlijnrechter, behalve wanneer vastgesteld is dat het toestel niet correct
werkt of er een overtuigend bewijs is dat de speler geen fout beging.
Indien het toestel tijdelijk buiten gebruik geraakt zullen de inrichters een
foutlijnrechter aanduiden, of de officiële score-opnemer de fouten laten
vaststellen.

Art. 24 :

PROTEST - VERGISSINGEN.
Fouten in het noteren van de resultaten moeten bij ontdekking onmiddellijk
verbeterd worden door een officieel. Twijfelachtige gevallen zullen beslist
worden door het Bestuur. De tijdlimiet voor het indienen van protest over
vergissingen in het noteren van de scores, is één uur na het beëindigen
van de wedstrijd. Zij moeten zeker ingediend zijn vóór de prijsuitreiking of
het begin van de volgende ronde (eliminatieronde).
Elk protest onder deze regel moet specifiek op zichzelf zijn en deze regel
zal niet gebruikt worden om vroegere overtredingen te dekken.
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Art. 25 :

AANLOOPSTROKEN.
Niemand zal enig teken of gelijk welke stof op de baan aanbrengen dat
deze kan beschadigen of vervormen, of ze in een staat brengen die
andere spelers belet normaal te spelen.
Het gebruik van stoffen zoals poeder, talkpoeder, puimsteen of hars onder
de pantoffels of op de baan, het gebruik van zolen en hakken in zacht
rubber die wrijvingssporen nalaten, en die algemeen gezien de normale
toestand van de baan veranderen, is ten strengste verboden.

Art. 26 :

SLOWBOWLING.
Spelers welke klaar staan om de aanloop te betreden hebben volgende
rechten en plichten:
a.
Zij mogen de voorrang opeisen over iedereen die zich naar de
aanloop begeeft om te gooien op de baan onmiddellijk gelegen aan
hun linkerzijde. Voorrang van rechts.
b.

Zij dienen voorrang te verlenen aan iedere speler die zich klaar
maakt om de aanloop te betreden of om te spelen op de baan aan
hun rechterzijde.

c.

Spelers moeten klaar zijn om te spelen wanneer het hun beurt is, ze
zullen geen vertraging veroorzaken om de aanloop te betreden
wanneer de banen onmiddellijk naast hen links en rechts vrij zijn.

d.

De speler die bovenstaande regels niet volgt, is in overtreding met de
regel op “Slowbowling”.
Een speler die deze regel overtreedt zal hiervan verwittigd worden
door de officiële leagueleider, als deze een klacht krijgt van de
ploegkapitein van de tegenstrever. Voor de derde en
daaropvolgende overtredingen, in hetzelfde blok van spelen, krijgt de
speler nul kegels toegewezen voor dit frame.

Nota :

Een “blok van spelen” wordt in regel bepaald als volgt:
een serie van spelen die één eenheid vormen in een competitie,
bijv. drie spelen voor een league- of een selectiewedstrijd.
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KONINKLIJK SPORTVERBOND ANTWERPENS HANDEL

AANGESLOTEN BIJ FROS MULTISPORT VLAANDEREN vzw

BOWLINGFEDERATIE

REGLEMENT INWENDIGE ORDE
Art. 1 :

LEAGUE-SYSTEEM
De K.S.A.H.-league speelt volgens een scratch-/handicapsysteem.
De handicaps worden wekelijks berekend op basis van het gecumuleerd
individueel gemiddelde van elke speler met 200 als scratch-getal.
Het handicappercentage bedraagt 70 % en zal nooit 70 pins per speler en
per partij overschrijden.

Art. 2 :

PLAATS EN AANVANG DER WEDSTRIJDEN
Alle leaguewedstrijden worden wekelijks, in de periode van september tot
mei, op woensdag, donderdag en vrijdag in het EUROBOWLINGCENTER aan de Ter Heydelaan 17 te 2100 Deurne betwist. Ze
vangen aan om 18h stipt.

Art. 3 :

LAATKOMERS
Indien een speler toekomt wanneer de wedstrijd al begonnen is, zal hij
toelating krijgen zijn niet gespeelde beurten in te lopen, op voorwaarde dat
de zesde frame van de aan de gang zijnde game door de eerste speler
van de tegenstrever niet is begonnen. Bij betwisting beslist de
leagueleider.
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Indien de afwezige speler na het einde van de vijfde herneming door de
tegenpartij toekomt, zal hij pas in de volgende partij kunnen worden
opgesteld.
Indien een team onvolledig optreedt, zal een “blindscore” van 140 pins
toegekend worden voor de afwezige speler, dit zonder handicap. Een
reservespeler met handicap mag echter in gelijk welke partij opgesteld
worden, maar daardoor vervalt dan meteen ook het recht de
oorspronkelijk voorziene en te laat komende speler tijdens die partij te
laten invallen.
Art. 4 :

GEMIDDELDEN
Vóór de aanvang van een nieuw speelseizoen worden de
begingemiddelden van elke speler als volgt berekend:
a.
Een speler die minimum drie games speelde in het vorige seizoen,
begint het nieuwe seizoen met een aantal kegels dat gelijk is aan
vijftienmaal de gemiddelde waarde waarmee hij het vorig seizoen
afsloot, m.a.w. een aantal kegels van vijftien games. Na de eerste
speeldag worden het aantal kegels van die dag bij dat getal geteld en
gedeeld door het aantal gespeelde games + vijftien, om alzo een
nieuw gemiddelde te bekomen.
Het toegekende aantal kegels van vijftien maal het oude gemiddelde
zal blijven meetellen gedurende het ganse seizoen.
b.

Art. 5 :

Voor een nieuwe speler wordt het gemiddelde berekend op basis van
de drie gespeelde games van zijn eerste partij in de league.
Een nieuwe speler MOET dus bij zijn eerste partij drie games spelen.
Nadien worden de gemiddelden wekelijks berekend op alle spelen in
de league geboekt, zoals de normale Bowlingprocedure dat vereist.

OFFICIËLE PARTIJ
Bowling van tien volledige frames, eventueel vermeerderd met extra
worpen, op één paar aanpalende banen wordt een officiële partij
genoemd.
Een onderbroken partij en reeks, die op dezelfde dag niet voltooid kan
worden, moet vanaf het punt van onderbreking voortgezet worden op een
door de betrokken ploegen onderling overeen te komen datum.
Indien de wedstrijd door een technisch defect onderbroken wordt, dan kan
de partij verplaatst worden naar een ander paar aanpalende banen, indien
de uitbater van het Bowlingcentrum die beschikbaar wil stellen.
Indien een speler niet kan blijven na technisch defect van een baan, zal
zijn/haar score berekend worden op basis van het gemiddelde van de
avond.
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Art. 6 :

VOLGORDE VAN SPELEN
Leden van de deelnemende ploegen moeten opeenvolgend en in de
volgorde, vastgesteld op de scorekaart, één beurt spelen op één baan en
de volgende herneming op een aanpalende baan, zulks telkens
afwisselend.

Art. 7 :

UITGESTELDE WEDSTRIJDEN - FORFAITS
Ploegen, die geprogrammeerd staan om tegen elkaar op te treden,
moeten in strijd komen op aanpalende banen, tenzij een ploeg verstek laat
gaan.
Geen enkele ploeg of individueel lid zal de toelating krijgen tegen scores
te spelen. Evenmin kan een individueel speler toelating krijgen
leaguewedstrijden te spelen vóór of na de eigenlijk wedstrijden van die
league.
Ten uitzonderlijke titel kan in geval van heirkracht door de leagueleider
en/of bestuur speciaal uitstel verleend worden. De kapiteins van de twee
betrokken ploegen moeten dan met elkaar overeenkomen om een datum
vast te stellen, waarop de uitgestelde wedstrijd zal betwist worden en die
door de leagueleider bekrachtigd wordt.
Deze datum moet echter gekozen worden tussen de zes dagen die de
eerstvolgende league ontmoeting voorafgaan.
Een uitgestelde wedstrijd wordt betwist onder dezelfde voorwaarden als
een gewone leagueontmoeting, d.w.z. de wedstrijd moet gelijktijdig door
de betrokken ploegen gespeeld worden op aanpalende banen; de ploegen
mogen niet op verschillende tijdstippen spelen en achteraf de scores
vergelijken om op die manier de overwinnaar aan te duiden.
Worden als forfait beschouwd, de wedstrijden waarin:
-

een ploeg niet optreedt voor een geprogrammeerde wedstrijd;

-

een ploeg een negatief advies krijgt voor uitstel en niet optreedt voor
de geprogrammeerde wedstrijd.

-

een ploeg, hoewel aanwezig, weigert zijn geprogrammeerde
wedstrijd te spelen.

Als het tot een forfait komt in een wedstrijd, moet de aanwezige ploeg toch
zijn partijen spelen, net alsof de tegenpartij aanwezig is. De leagueleider
duidt een neutrale persoon aan om de scores op de scorekaart bij te
houden. De op die wijze bereikte resultaten zullen als officieel gelden en in
de ploeg- en individuele prestatielijsten opgenomen worden. Noteer echter
dat de beginspeler van de aanwezige ploeg zijn volgende herneming niet
mag spelen, alvorens de laatste speler van zijn team zijn vorige beurt
heeft beëindigd.
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De forfait gevende ploeg krijgt nul wedstrijdpunten en 1.680 kegels ( 12 x
blindscore) voor deze wedstrijd.
De andere ploeg speelt tegen haar eigen team gemiddelde – 10 %.
Bij stopzetting van een game door één speler wegens :
Bv: kwetsuur, ziekte, dringend wegroepen om familiale of professionele
reden:
1) het bekomen resultaat op het ogenblik van de stopzetting wordt
toegekend
2) daarbij worden voor de niet gespeelde frames 14 kegels (140:10)
bijgeteld
Bekomt men bij deze optelling geen totale score van 140 kegels, dan wordt
de game als niet gespeeld beschouwd en wordt automatisch een blindscore
toegepast.
Let op : deze speler mag niet vervangen worden tijdens de aan de gang
zijnde frame.
Indien iemand tijdens een wedstrijd overlijdt wordt de wedstrijd stilgelegd en
op een later tijdstip herspeeld.
Art. 8 :

SPELERS
Een ploeg bestaat uit vier spelers. Minstens twee spelers van een ploeg
moeten aanwezig zijn om een partij te beginnen. Het is toegelaten nà elke
game van speler te wisselen. Per wedstrijd mogen er echter maximum zes
spelers opgesteld worden. Een speler kan slechts lid zijn van één ploeg.
Tijdens de duur van de competitie zal geen overgang van een speler van
een ploeg naar een andere toegestaan worden.

Art. 9 :

BLINDSCORE
Een ploeg die minimum twee spelers opstelt voor een wedstrijd maar niet
over zijn volledige ploeg van vier beschikt, zal de toelating krijgen voor de
afwezige spelers een blindscore te gebruiken.
De blindscore zal 140 pins bedragen per afwezige speler.
Geen handicap kan in aanmerking genomen worden bij het gebruik van
blindscore.

Art. 10 :

NIEUWE SPELERS
Een nieuwe speler is een speler die het seizoen, voorafgaand aan het
huidige seizoen, niet heeft gespeeld.
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Art. 11 : VERZEKERING
Alle leden van een club moeten individueel verzekerd zijn tegen
ongevallen die zich kunnen voordoen:
- tijdens sportmanifestaties, trainingen, vergaderingen en uitstappen in
binnen- en buitenland;
- op de weg van en naar deze activiteiten, zowel in binnen- als in
buitenland;
- in de kleedkamers;
- te wijten aan het gebruik van materiaal.
Personeelsleden van een bedrijf kunnen echter collectief verzekerd zijn
via het bedrijf of de personeelsvereniging.
Art. 12 :

INSCHRIJVINGEN
Een club mag een onbeperkt aantal ploegen voor de competitie
inschrijven.
Per league kunnen echter slechts zestien ploegen deelnemen. Een ploeg
mag een onbeperkt aantal leden bevatten.

Art. 13 :

CLUB- EN PLOEGVERANTWOORDELIJKE - PLOEGKAPITEIN
De clubverantwoordelijke is de officiële contactpersoon tussen het
Federatiebestuur en de clubleden.
De ploegverantwoordelijke is de persoon die normaal verantwoordelijk is
voor het in regel zijn, het gedrag en het op tijd aanwezig zijn van zijn team.
Hij treedt op als vertegenwoordiger van zijn ploeg op vergaderingen van
de federatie, tenzij hij volmacht verleent aan een ander lid van zijn club.
De ploegkapitein is verantwoordelijk voor het innen van alle gelden. Hij
verwittigt de leagueleider ervan, vóór de aanvang van de vierde beurt van
het eerste spel, indien zijn ploeg onvolledig gestart is. Hij is
verantwoordelijk voor de juistheid van het optellen van de prestaties van
zijn ploeg en voor het invullen van het wedstrijdformulier, dit in
aanwezigheid van de kapitein van de tegenpartij.
De ploegkapitein van het team op de linkerzijde van het wedstrijdblad
draagt de verantwoordelijkheid om dat wedstrijdblad onmiddellijk na het
beëindigen van de wedstrijd aan de leagueleider of een andere
gemandateerde persoon te bezorgen.

Art. 14 :

SPEELGELDEN
Het bedrag dat elke ploegkapitein wekelijks aan de leagueleider betaalt, is
de prijs van drie spelen, vermeerderd met een bedrag voor onkosten dat
jaarlijks op de Algemene Vergadering vastgesteld wordt. Het volledige en
gepaste bedrag per ploeg zal door de ploegkapitein aan de leagueleider
overhandigd worden vóór de aanvang van de wedstrijd.
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Art. 15 :

FOUTEN
Fouten bij het scoren van wedstrijden of bij de optelling van de resultaten
van de leaguecompetitie, moeten door de leagueleider bij ontdekking
onmiddellijk verbeterd worden. Daarvan wordt bericht gegeven aan de
betrokken ploegkapiteins.

Art. 16:

KLASSEMENT
Wordt kampioen van zijn respectievelijke league, de ploeg waarvan de
som van de plaatsnummers van de verschillende gespeelde rondes het
laagst is .Klassementen worden opgemaakt volgens behaalde
wedstrijdpunten.

Art. 17 :

GELIJKE STAND VAN TWEE OF MEERDERE PLOEGEN
Bij gelijke stand, zal voor het aanduiden van de leaguekampioen het
hoogste aantal gewonnen punten beslissend zijn. Indien er dan nog geen
afscheiding is, zal het hoogste aantal kegels (handicap inbegrepen)
beslissend zijn, daarna het hoogste aantal gewonnen partijen. Indien dit
nog geen afscheiding geeft, wordt er een belle gespeeld over één frame,
met nabeurten, tussen de betrokken spelers, die het laatste spel van de
laatste partij betwistten. Dit wordt herhaald tot er een winnaar is. Winnaar
wordt dan de ploeg die het hoogste aantal kegels (handicap inbegrepen)
scoort.

Art. 18:

FINALE ROUND ROBIN
De finale van de Verbondsbeker wordt betwist tussen een aantal ploegen
bepaald tijdens de laatste Algemene Vergadering. Om aan de finale te
kunnen deelnemen moet een speler 12 GAMES der geprogrammeerde
wedstrijden in de league betwist hebben. Het criterium voor aanduiding
van de finalisten is het hoogste gemiddelde (met handicap) van het
lopende speelseizoen. Bij gelijke stand wordt de ploeg met het hoogst
aantal geworpen kegels (handicap inbegrepen) finalist.
Alle deelnemers aan de finalewedstrijden moeten aanwezig zijn op de
aan hun ploeg toegewezen bowlingbaan bij het afkondigen van het
startsein door het Bestuur. Telaatkomers kunnen nog invallen tot voor het
6de frame begonnen is. Nadien wordt een blind-score ingebracht.
Tijdens de finalerondes speelt elke ploeg één game tegen alle andere
ploegen en dit gespreid over 4 avonden.
De winnende ploeg wint 2 punten, de verliezende ploeg 0 punten en bij
een gelijkspel iedere ploeg 1 punt.
Indien een ploeg meer kegels behaald dan zijn gemiddelde(na een
volledige competitie) dan bekomt die ploeg 1 bonus punt.(beslissing Alg
Vergadering dd 17/3/2015) ( Gemiddelde +1)
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Bij gelijkheid van punten tellen het aantal geworpen kegels + handicap.
De finale wordt gespeeld over één game tussen de nrs 1 en 2, 3 en 4, 5
en 6, enz. met wisseling van banen na elke game.
Art. 19 : KAMPIOENSCHAPPEN ENKELS EN DUBBELS
Aan de individuele kampioenschappen en het dubbelkampioenschap kan
enkel worden deelgenomen door spelers die na de laatste speeldag,
voorafgaand aan deze kampioenschappen, ten minste 9 games in één
van de leagues van de reeds afgewerkte competitie heeft gespeeld.
De wijze van organisatie wordt bepaald door de Alg Vergadering en wordt
steeds vermeld op de uitnodigingsbrief.
Op de uitnodiging zal voor elke speler van een club de handicap vermeld
worden die op dat ogenblik geldig is.
Na de laatste wedstrijden van de competitie en voor aanvang van de
Enkel-en Dubbelkampioenschappen zal de dan bekomen handicap
bepalend zijn voor de reeksindeling.
Voor het Individuele kampioenschap wordt elk lid ingedeeld in een
categorie die rekening houdt met zijn op dat ogenblik bekomen
gemiddelde.
Indien een speler heeft deelgenomen aan wedstrijden in de WL of DL en
ook Week-end Cup dan telt de handicap van die league waarin hij de
meeste wedstrijden gespeeld heeft. Indien dit aantal gelijk is wordt de
kleinste handicap genomen.
Indien voor een bepaalde reeks slechts 12 of minder inschrijvingen zijn,
dan wordt slechts de helft van de deelnemers geselecteerd, op basis van
het hoogst aantal kegels, voor de finale ronde.
Bv) 12 inschrijvingen : 6 spelers 11 of 10 inschrijvingen:5 spelers Indien
meer dan 12 inschrijvingen in een reeks gaan de beste 8 (hoogste aantal
kegels) naar de finale ronde.
Finales van de Enkels worden gespeeld op een zaterdagnamiddag met
aanvang om 15 u.
De spelers dienen een kwartier voor 15 u klaar te staan op de
aangewezen baan. Spelers die op dat tijdstip niet aanwezig zijn zullen
vervangen worden door de aanwezige reserve speler.
Onder geen enkele omstandigheid zal een speler nog kunnen deelnemen
indien hij niet op tijd op de baan aanwezig is.
Het Dubbelkampioenschap wordt gespeeld met dezelfde handicap die de
speler heeft voor de Enkelkampioenschappen,
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Daarin worden de reeksnamen veranderd.
De scratch-reeks (van 0 t/m 28) zal REEKS A worden.
De handicap-reeks (Hcp +28) zal REEKS B heten.
Geen inschrijvingen worden nog aanvaard na de afsluitingsdatum die op
de inschrijvingsformulieren vermeld is.
Art. 20 : PRIJZEN
Het Bestuur van de Federatie zal zich bezighouden met het opstellen van
een lijst van prijzen.
Art. 21 :

Iedere club, die niet aangesloten spelers laat deelnemen aan een door de
K.S.A.H.-BOWLINGFEDERATIE georganiseerde competitie, is in
overtreding.

Art. 22 :

Ieder bestuurslid van een club dat valse verklaringen aflegt met betrekking
tot de kwalificatie van een speler, is strafbaar.

Art. 23 :

Ieder persoon, die het verloop van een wedstrijd bekritiseert of daden stelt
die van aard zijn wanorde uit te lokken, stelt zich bloot aan sancties.
Roken, drinken of eten binnen de spelersruimte is ten strengste verboden.
Dieren in de spelersruimte zijn eveneens ten strengste verboden.
De spelersruimte is de ruimte die begrepen is tussen het begin van de
aanloopstrook van de bowlingbaan en de gang gelegen achter de
zitplaatsen voor de spelers.

Art. 24 :

De Vereniging, de leden en de sportbeoefenaars moeten beantwoorden
aan de bepalingen van het decreet d.d. 27 maart 1991 inzake Medisch
Verantwoorde Sportbeoefening.
Binnen deze bepalingen zal de Vereniging een controlecomité voor de
beteugeling van dopingpraktijken oprichten en totale medewerking
verlenen aan controles uitgevoerd door erkende controle-artsen inzake
leeftijdsgrenzen, sportmedische keuring en dopingcontrole en aan het
toezicht van bevoegde ambtenaren op deze controles. Zij zal tevens
veertien dagen van tevoren de Administratie in kennis brengen van alle
geplande sportmanifestaties, de georganiseerde voorbereidingen en van
alle wijzigingen aan deze planning.
Voor de tuchtregeling ingeval van overtreding van het decreet inzake
Medisch Verantwoorde Sportbeoefening onderwerpt de Vereniging zich
aan de disciplinaire organen die het decreet heeft opgericht en ze zal de
maatregelen van de disciplinaire commissie en disciplinaire raad doen
naleven.

Art. 25 :

Inbreuk plegen op de reglementen betreffende wedstrijden georganiseerd
door of onder bescherming van de Federatie is strafbaar.
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Art. 26:

Daden stellen die nadeel kunnen berokkenen aan de Federatie, de clubs
of de leden is strafbaar.

Art. 27:

Een lid dat door het Federatiebestuur geschorst is, mag geen enkele
functie uitoefenen ter gelegenheid van kampioenschappen of erkende
tornooien (bijv. afgevaardigde, wedstrijdleider, schrijver, enz.).

Art. 28:

Overtredingen tegen de artikelen 21 t/m 27 worden aanhangig gemaakt,
behandeld en beslist op de wijze zoals in het hoofdstuk
“Tuchtrechtspraak” is aangegeven.

TUCHTRECHTSPRAAK
Art. 29 :

De tuchtrechtspraak binnen de K.S.A.H.-BOWLINGFEDERATIE geschiedt
uitsluitend zoals voorgeschreven in dit reglement De clubs regelen hun
interne geschillen zelf voor zover deze geen betrekking hebben op
overtredingen als bedoeld in art.34.

Art. 30 :

De bevoegdheid tot het uitoefenen van de tuchtrechtspraak is
voorbehouden aan de Tuchtcommissie en in beroep aan de
Beroepscommissie.

Art. 31 :

De Tuchtcommissie bestaat uit de leden van het Bestuur en de
Leagueleiders. De Algemeen Voorzitter fungeert als Voorzitter.
De Beroepscommissie bestaat uit de leden van het Bestuur, de
Leagueleiders en de Clubverantwoordelijken. De Algemeen Voorzitter
fungeert als Voorzitter.

Art. 32 :

De Tuchtcommissie is bevoegd kennis te nemen van alle overtredingen
als bedoeld in art. 34.
De Beroepscommissie is, rekening houdend met art. 37, bevoegd om in
beroep kennis te nemen van alle zaken welke in eerste aanleg door de
Tuchtcommissie zijn behandeld.. Ze is tevens bevoegd om in beroep
kennis te nemen van zaken die overeenkomstig art. 36 d niet door de
Tuchtcommissie in behandeling zijn genomen.

Art. 33: a.

b.

De in dit reglement bedoelde overtredingen kunnen alleen bestraft
worden ingevolge een op het moment waarop de overtreding is
begaan van toepassing zijnde bepaling in de Statuten, het
Reglement van Inwendige Orde en de Sportreglementen.
Indien bedoelde bepalingen hierboven worden gewijzigd nà het
tijdstip waarop het feit is gepleegd, worden voor de betrokkene de
meest gunstige bepalingen toegepast.
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Art. 34 :

a.

Als overtreding in de zin van dit reglement wordt beschouwd, elk
nalaten dat een schending teweegbrengt va de Statuten,
Reglementen en Besluiten van het Federatiebestuur.

b.

Als overtreding wordt ook betiteld elk handelen of nalaten waarbij
een lid zich jegens een ander lid, een Permanent Comité of
Commissie niet gedraagt zoals door redelijkheid en begrip wordt
verlangd.

c.

Onder overtreding wordt eveneens verstaan het niet, niet tijdig of in
onvoldoende mate nakomen van verplichtingen alsmede het
behulpzaam zijn bij het plegen van een in dit artikel bedoelde
overtreding.

Art. 35 :

Art. 36 :

STRAFBAARHEID

a.

Voor de strafbaarheid van de in artikel 34 bedoelde overtredingen is
opzet, schuld, nalatigheid van de betrokkenen vereist.

b.

Krachtens dit reglement kunnen ook straffen worden opgelegd in het
geval dat dezelfde gedragingen reeds door het Federatiebestuur of
Clubbestuur werden bestraft.

a.

Een zaak wordt aanhangig gemaakt door aangifte bij een
wedstrijdleider of bij de Voorzitter van de Tuchtcommissie of
Voorzitter van de Beroepscommissie per brief gedane aangifte.

b.

Beide aangiften hierboven dienen verzonden te worden aan het
Secretariaat van de K.S.A.H.-BOWLINGFEDERATIE, dat binnen
twee (2) werkdagen na ontvangst zorg draagt voor de doorzending
naar de Voorzitter van de Tuchtcommissie of de Beroepscommissie.
Ieder lid van de Federatie dat meent dat een ander lid van de
Federatie een overtreding heeft begaan als bedoeld in dit reglement
kan daarvan aangifte doen bij de Voorzitter van de Tuchtcommissie.

c.

Indien de Tuchtcommissie van oordeel is dat de aangifte ongegrond
is of voor geen strafbaar feit vatbaar is, beslist zij er geen gevolg aan
te geven en degene die de aangifte deed, hiervan in kennis te
stellen.

d.

Wordt aan een strafbaar feit geen gevolg gegeven, dan kan de
belanghebbende in beroep gaan. De Beroepscommissie beoordeelt
in dat geval uitsluitend de beslissing “om niet te vervolgen” en
verwijst de zaak terug naar de Tuchtcommissie of behoudt de
beslissing “van niet te vervolgen”.
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Art. 37 :

Art. 38 :

DE AANGIFTE

a.

De aangifte dient een klare uiteenzetting te geven van de feiten
teneinde de bevoegde organen een duidelijk inzicht te geven van de
aard van het geschil en hun in de mogelijkheid te stellen de
betrokkenen op te roepen.

b.

Klachten dienen ingebracht binnen de volgende tijdperken.
-

Overtredingen tijdens een kampioenschap vóór de volgende
competitiedag van betreffende league.

-

Overtredingen tegen de opstelling van een speler binnen de
acht dagen na de wedstrijd.

-

Andere geschillen binnen de acht dagen na de feiten.

a.

Zodra de Voorzitter beslist een zaak in behandeling te nemen, stelt
hij de aangifte en bijhorende stukken in handen van de ander leden
van het Comité of van de Commissie, alsook van de tegenpartij.

b.

De Voorzitter doet mededeling aan de betrokkenen. Deze bevat : de
overtreding hun ten laste gelegd, en de termijn binnen dewelke men
verweerschrift kan indienen of de datum/uur van de zitting van de
Tuchtcommissie.

Art. 39 : Volgende straffen kunnen worden uitgesproken:
a. Verwittiging.
b. Schorsing.
c.
Het tijdelijk of definitief ontzeggen van het recht tot uitoefening van
een functie binnen de Federatie of Clubverband zoals beschreven in
artikel 43.
d. Schorsing zoals beschreven in artikel 44 voor een duur van
maximum vijf jaar.
e. Voorstel tot uitsluiting als lid van de Federatie als bedoeld in artikel
45.
Art. 40 :

In geval van bestraffing van één zaak waarin meerdere overtredingen zijn
gepleegd, kunnen meerdere straffen uitgesproken worden.

Art. 41 :

Met uitzondering van de verwittiging kunnen vernoemde straffen in artikel
39 geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk opgelegd worden. Aan een
voorwaardelijke straf wordt een proeftijd verbonden. In geval betrokkene
binnen deze proeftijd in strijd is met de gestelde voorwaarden of in
herhaling valt wat de overtreding betreft, kan de straf uitvoerbaar worden
verklaard.
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Art. 42 :

Art. 43 :

a.

In afwachting van een behandeling van een zaak kunnen in ernstige
gevallen de straffen zoals voorzien in artikel 39 door de
Tuchtcommissie voorlopig worden opgelegd.

b.

Een voorlopige straf mag de duur van dertig (30) dagen niet
overschrijden.

ONTZEGGING TOT “UITOEFENING VAN OFFICIËLE FUNCTIES”

Deze straf wordt uitgesproken indien de overtreding gebeurde in het kader
van de uitoefening van betreffende functie.
+
Art. 44 :

SCHORSING

Een schorsing wordt uitgesproken samen met een termijn. Tijdens de duur
van de schorsing is de betrokkene gehouden zijn verplichtingen als lid van
de Federatie na te komen .Het is hem nochtans niet toegelaten aan
wedstrijden deel te nemen of binnen de Federatie of Club een functie uit te
oefenen.
Art. 45 :

UITSLUITING

Voorstel tot uitsluiting wordt uitgesproken wanneer een lid in ernstige strijd
handelt met de Reglementen of Besluiten van de Federatie. Betrokkene
kan binnen de voorziene tijd na ontvangst van de kennisgeving in beroep
gaan bij de Beroepscommissie. De uitsluiting van een lid kan alleen door
de Algemene Vergadering worden uitgesproken.
Art. 46 :

Art. 47 :

BERAADSLAGING

a.
b.
c.
d.

De leden van de Tucht- en de Beroepscommissie dienen over

b.

De beraadslaging over de tenlastelegging gebeurt onmiddellijk na de
behandeling. De beraadslaging is niet openbaar Elke beslissing
wordt genomen met meerderheid van stemmen.

hetgeen tijdens de beraadslaging is besproken, geheimhouding te
bewaren.

UITSPRAAK

a.

De Tuchtcommissie en de Beroepscommissie doen uiterlijk
eenentwintig (21) dagen na het sluiten van de behandeling
schriftelijke uitspraak. De uitspraken bevatten tevens de
overwegingen welke tot de uitspraak hebben geleid.

b.

De uitspraken van de Beroepscommissie zijn onherroepelijk en voor
alle leden van de Federatie bindend.
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Art. 48 :

c.

Deze uitspraak zal door de K.S.A.H.-BOWLINGFEDERATIE ter
kennis gebracht worden van al haar leden.

a.

De uitvoerbaarheid van een opgelegde straf wordt door het instellen
van beroep opgeschort (datum/poststempel) tot op het ogenblik dat
de Beroepscommissie uitspraak heeft gedaan.

b.

Een beroep dat onregelmatig
opschortende werking (zie art. 37).

c.

Beroep door een lid of club ingediend m.b.t. :
-

werd

ingediend

heeft

geen

een voorstel tot uitsluiting,
een schorsing tot de zaak behandeld is (zie art. 42 a),
een schorsing van een aangeslotene die reeds in de loop van
datzelfde jaar een schorsing opliep,

heeft geen opschortende werking.
Art. 49 :

De Beroepscommissie is bevoegd de uitspraak van de Tuchtcommissie te
bevestigen of te wijzigen.

Art. 50 :

Zaken, niet behandeld in dit Reglement van Inwendige Orde, zullen door
het Bestuur van de K.S.A.H.-BOWLINGFEDERATIE, al dan niet in
aanwezigheid van de ploegkapiteins, behandeld worden.

1 oktober 2020

Blz 31

K.S.A.H. WEEK-END CUP
SPELREGLEMENT

1 Speelkalender:
De K.S.A.H. - WEEKENDCUP wordt betwist op vrijdagavond te 18.00 uur volgens een
vooraf vastgestelde speelkalender.

2 Samenstelling ploegen:
De wedstrijden worden gespeeld door ploegen van 3 deelnemers.

3 Speelwijze:
Er wordt gespeeld op Amerikaanse speelwijze, wisselend op één paar banen.

4 Systeem:
Er wordt gespeeld op basis van handicapsysteem. De handicaps worden wekelijks berekend
op basis van het gecumuleerd individueel gemiddelde van elke speler met 200 als
scratchgetal. Het handicappercentage bedraagt 70 % en zal nooit 70 pins per speler en per
partij overschrijden.

5 Gemiddelden:
Voor de aanvang van een nieuw speelseizoen worden de begingemiddelden voor elke speler
als volgt berekend:
A. Een speler die minimum 3 games speelde in het vorige seizoen begint met een aantal
kegels dat gelijk is aan 15 maal zijn gemiddelde waarmee hij het seizoen afsloot, m.a.w.
een aantal kegels van 15 games.
Na de eerste speeldag worden het aantal kegels van die dag bij dat getal geteld en
gedeeld door het aantal gespeelde games + 15, om alzo een nieuw gemiddelde te
bekomen. Het toegekende aantal kegels van 15 maal het oude gemiddelde zal blijven
meetellen gedurende gans het seizoen.
B. Voor een nieuwe speler wordt het gemiddelde berekend op basis van de drie gespeelde
games van zijn eerste match in de League. Een nieuwe speler MOET dus bij zijn eerste
match 3 games spelen.
Nadien worden de gemiddelden wekelijks berekend op alle spelen in de League geboekt
zoals de normale bowlingprocedure dat vereist.

1 oktober 2020

Blz 32

6 Opstelling der spelers:
Er kunnen maximaal 6 deelnemers op het wedstrijdblad ingeschreven worden. De spelers
moeten op het wedstrijdblad ingeschreven worden in stijgende lijn volgens handicap, de
laagste handicap eerst, de hoogste handicap laatst. Een vervangende speler, oorspronkelijk
niet voorzien op het wedstrijdblad, zal opgesteld worden op de plaats die hij volgens zijn
handicap moet bekleden. De kapitein zal dus instaan voor een eventuele nieuwe schikking
van zijn ploeg.
Wanneer een nieuwe speler, die nog geen handicap toegekend werd, opgesteld wordt, moet
deze naam op de eerste plaats ingevuld worden. Deze nieuwe speler speelt dus tegen de
laagste handicap van de tegenstrevende ploeg, wat na de 3 games ook zijn handicap mag
zijn.
Worden er meerdere nieuwe spelers opgesteld, dan worden zij altijd op de eerste plaatsen
op het wedstrijdblad ingeschreven, en is hun rechtstreekse tegenstrever diegene die op
dezelfde plaats bij de andere ploeg ingeschreven werd.

7 Nieuwe spelers:
Een speler die in het zelfde seizoen actief is in de woensdag- of donderdagleague en wil
deelnemen aan de weekend-cup, begint met de handicap bekend in voormelde leagues.
Het maximaal toegelaten aantal spelers bedraagt 12. Een ploeg die het maximum van 12
spelers bereikt heeft en een nieuwe speler wenst op te stellen kan dit onder voorwaarde dat
een andere speler geschrapt wordt. Deze geschrapte speler kan dan tijdens het lopende
bowlingseizoen niet meer opgesteld worden.

8 Puntenverdeling:
De 1e speler van ploeg 1 speelt rechtstreeks tegen de 1e speler van ploeg 2. De speler die
wint, mits toevoeging van de handicap, krijgt twee punten.
Op dezelfde wijze spelen spelers 2 en 3 van ploeg 1 tegen de spelers 2 en 3 van ploeg 2.
Het team dat de game - handicap inbegrepen - wint, behaalt eveneens twee punten.
Het team dat het totaal van de 3 games - handicap inbegrepen wint, behaalt eveneens twee
punten.
In totaal zijn dus per speelavond 26 punten te winnen:
-

1e Game : 8 punten
2e Game : 8 punten
3e Game : 8 punten
Match : 2 punten.

9 Uitslagen wedstrijden:
De kapiteins staan in voor de juiste puntenverdeling tijdens de wedstrijd. Door hun
handtekening of paraaf te plaatsen op het wedstrijdblad verklaren zij zich akkoord met de
resultaten en kan er nadien geen betwisting gevoerd worden hieromtrent.
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10 Onvolledige ploegen:
Het aantal spelers per ploeg is vastgesteld op 3 met een minimum van 2. Voor afwezige
spelers wordt een blindscore (zonder handicap) toegekend van 140 per spel. De blindscore
wordt als laatste speler opgeschreven en speelt als fictieve tegenspeler. De tegenpartij kan
dus slechts het punt winnen wanneer de 3e speler - handicap inbegrepen - meer totaliseert
dan 140. Anders gaat het punt naar de blindscore.
Een speler die te laat binnen komt kan tot het spel worden toegelaten voor het einde van de
vijfde beurt van de laatste speler der tegenpartij gespeeld is. Het is wel verstaan dat de te
laat binnengekomen speler klaar moet staan in de bowlingzone waar de wedstrijd plaats
heeft,
Indien een ploeg met 2 spelers aanwezig is mogen zij aanvangen, voor de afwezige speler
wordt een blindscore toegepast. Indien hij/zij binnenkomt na de vijfde worp van de derde
speler van de tegenpartij kan hij/ zij nog alleen opgesteld worden voor de volgende games.
Indien een ploeg slechts met 1 speler aanwezig is wordt een forfait score van 26 – 0
aangerekend. Dit geldt eveneens voor een ploeg die volledig afwezig blijft zonder
verwittiging.

11 Stopzetting van een game door één speler
Wanneer één speler als gevolg van een kwetsuur, om familiale of professionele reden
dringend wordt weggeroepen en de game niet kan verder spelen
dan wordt de behaalde score als volgt berekend :
1) het bekomen resultaat op het ogenblik van de stopzetting wordt toegekend
2) daarbij worden voor de niet gespeelde frames 14 kegels(140:10) bijgeteld
Bekomt men bij deze optelling geen totaal score van 140 kegels, dan wordt de
game als niet gespeeld beschouwd en wordt automatisch een blindscore toegepast.
Let op : deze speler mag niet vervangen worden tijdens de aan de gang zijnde frame.
Wanneer geen vervanger beschikbaar is dan wordt de score van deze speler
omgevormd tot een blindscore voor de eventuele volgende frame(s) Automatisch
wordt dan punt 10 toegepast en komt deze score als laatste op het inschrijvingsblad.

12 Ploegkapitein:
De ploegkapitein is verantwoordelijk voor het in regel zijn, het gedrag en de aanwezigheid
van zijn/haar ploeg. Hij/zij zal optreden als vertegenwoordiger(ster) van zijn/haar team op de
vergadering van de federatie, tenzij de ploeg deze autoriteit aan een ander lid van de ploeg
heeft toegewezen. De kapitein is verantwoordelijk voor het innen van alle gelden betreffende
bowling en prijzenfonds en rekent deze gelden af voor de aanvang van de 2e partij aan de
Leagueleiding. Hij/zij verwittigt, voor de aanvang van de 4e beurt van de eerste parij de
Leagueleiding ervan indien zijn/haar ploeg onvolledig gestart is. Hij/zij is tevens
verantwoordelijk voor de juistheid van het invullen, het samentellen en het toekennen van
winstpunten op het wedstrijdformulier, dit in aanwezigheid van de kapitein der tegenpartij. De
ploegkapitein van de ploeg die bovenaan het wedstrijdblad ingeschreven is, draagt de
verantwoordelijkheid het wedstrijdblad bij de Leagueleiding te bezorgen ONMIDDELLIJK na
het beëindigen van de wedstrijd.
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Bijdragen:
Het bedrag dat elk spelend lid wekelijks aan de ploegkapitein dient te betalen is de prijs van
3 games, vermeerderd met een bedrag voor onkosten dat jaarlijks op de algemene
vergadering vastgesteld wordt Het volledige gepaste bedrag per ploeg zal door de
ploegkapitein aan de Leagueleiding overhandigd worden voor de aanvang van de 2e partij
van elke League-avond.

13 Uitgestelde wedstrijden - Forfaits:
Alle uitgestelde wedstrijden dienen bij voorbaat opgegeven te worden bij de Leagueleiding
en zulks minstens 1 dag voor de aanvang van de geprogrammeerde wedstrijd. Ten
uitzonderlijke titel kan bij gevallen van heirkracht speciaal uitstel verleend worden. De
kapiteins van de twee betrokken ploegen moeten dan met elkaar overeenkomen om een
datum vast te stellen waarop de uitgestelde wedstrijd zal betwist worden. Deze datum moet
echter gekozen worden tussen de zes dagen die de eerstvolgende League-ontmoeting
voorafgaat. Uitgestelde wedstrijden worden betwist onder dezelfde voorwaarden als gewone
League-ontmoetingen, d.w.z. de wedstrijden moeten gelijktijdig door de betrokken ploegen
gespeeld worden op aanpalende banen; de ploegen mogen niet op verschillende tijdstippen
spelen en achteraf de scores vergelijken om op die manier de overwinnaar aan te duiden.
Als forfaits zullen beschouwd worden de wedstrijden waarin:
1. een ploeg een negatief advies krijgt voor uitstel en niet optreedt voor een
geprogrammeerde wedstrijd.
2. een ploeg, alhoewel aanwezig, weigert zijn geprogrammeerde wedstrijd te spelen.
3. Als het tot forfaits komt in wedstrijden, dan moet de aanwezige ploeg haar partijen
niet spelen en wordt voor de 3 spelers op het wedstrijdblad voor elke game hun
gemiddelde ingevuld als resultaat.

Eindrangschikking:
-

-

Er is een heen- en terugronde of meerdere rondes, onafhankelijk van mekaar
Voor elke speelronde wordt het klassement opgemaakt volgens het hoogste aantal
winstpunten. De plaatsen aldus behaald op het einde van elke ronde worden
samengeteld.
Winnaar van de KSAH WEEKEND Cup wordt de ploeg die bij samentelling van de
plaatsen uit de verschillende rondes het laagste aantal punten behaalt.
Bij gelijkheid van plaatspunten primeert het totaal aantal winstpunten. Indien dit nog
geen afscheiding brengt wordt de ploeg met het beste pingemiddelde winnaar.

14 Bijzondere gebeurtenissen:
Zaken, niet behandeld in deze spelreglementen, zullen door het Bestuur van KSAH
Bowlingfederatie, al dan niet in aanwezigheid van de ploegkapiteins, beslist worden.
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