
 

 
 

 

 

 
 

REGELING VOOR DE COMPETITIE 2022-2023 

Elke league speelt voor de titel van zijn league. De winnaar van elke league ontvangt een wisselbeker. Volgende criteria worden in aanmerking 
genomen bij het toekennen van de Leaguebekers. 
 
1. Er zijn drie rondes in de woensdagleague en vier in de donderdagleague, onafhankelijk van elkaar. 
2. Elke speelronde wordt het klassement opgemaakt volgens het hoogste aantal winstpunten. De plaatsen aldus behaald op het einde van de 

rondes worden samengeteld 
3. Winnaar van de Beker wordt de ploeg die bij samentellen van de plaatsen uit de verschillende rondes het laagste aantal punten behaald.  
4. Bij gelijkheid van plaats-punten primeert het totale aantal winstpunten. Indien dit nog geen afscheiding brengt, wordt de ploeg met het beste 

pingemiddelde winnaar. 
5. Voor elke winst in een game en voor winst in het eindtotaal worden 2 punten toegekend. Bij gelijk aantal pins krijgt elke ploeg 1 punt.  

Er zijn dus maximaal 8 punten per wedstrijd te verdienen. 
 
FINALE VOOR DE FEDERATIEBEKER. 

De 12 ploegen uit de woensdag- en donderdagleague die het hoogste gemiddelde aantal kegels (met handicap) behaald hebben in het 
klassement van de gezamenlijke 2 leagues spelen de finale voor de Federatiebeker. Deze finale wordt gespeeld over 4 wedstrijdavonden, waarbij 
Iedere ploeg tegen alle andere ploegen speelt. Het nieuwe puntensysteem werd beslist op de Alg Verg van 17 maart 2015. 
De finales worden gespeeld op: 

 Woensdag 17-05-2023 

 Woensdag 24-05-2023 

 Donderdag 25-05-2023 

 Vrijdag 26-05-2023 
  
 
INDIVIDUELE KAMPIOENSCHAPPEN. 

Deze kampioenschappen zullen dit seizoen gespeeld worden  in maart. Er wordt gespeeld in 4 categorieën en met handicap.  
Om deel te mogen nemen moet men tenminste 9 games gespeeld hebben in de huidige competitie.  
Ziftingen worden gespeeld over 6 games op 2 avonden.  
De speeldagen zijn: 
woensdag 01-03-2023 donderdag 02-03-2023              vrijdag 03-03-2023  
woensdag 08-03-2023 donderdag 09-03-2023  vrijdag 10-03-2023                     
De finales hebben plaats op zaterdag 18-03-2023. De eerste 8 uit elke categorie (A-B-C en D) worden tot deze finales toegelaten (indien er 
voldoende inschrijvingen zijn in de respectievelijke reeks – beslissing AV dd 17/3/2016). 
 
 
DUBBELS . 

Deze kampioenschappen zullen eveneens dit seizoen gespeeld worden in maart. Er zijn 2 reeksen voorzien, nl . Reeks A (scratch) en Reeks B 
(handicap). Dubbels waarvan de handicap kleiner bedraagt dan 28 nemen automatisch deel aan de Reeks A (scratchreeks). Dubbels met een 
handicap van 28 of meer hebben de keuze tussen beide reeksen. Er wordt gespeeld op volgende dagen: 
2 speeldagen van 4 games: 
woensdag 15-03-2023 donderdag 16-03-2023              vrijdag 17-03-2023  
woensdag 22-03-2023 donderdag 23-03-2023  vrijdag 24-03-2023                     
 
 
VRIJE DAGEN. 

Woensdagleague :      28-12-2022  04-01-2023         08-02-2023          05-04-2023        12-04-2023  
Donderdagleague :      10-11-2022  29-12-2022         09-02-2023          06-04-2023 
Weekend cup:       11-11-2022  30-12-2022         06-01-2023          10-02-2023        24-02-2023      07-04-2023      14-04-2023 
  
 
PRIJSUITREIKING. 
Vrijdag, 26 mei 2023, te 20.00 u. in EURO BOWLING. (na de finale federatiebeker). 
 
 
ALGEMENE VERGADERING. 
Dinsdag, 14 maart 2023  om  20.15 u. in EURO BOWLING. 

 

BOWLINGFEDERATIE 
AANGESLOTEN BIJ FROS MULTISPORT 
VLAANDEREN 
AANGESLOTEN BIJ FROS MULTISPORT 
VLAANDEREN 
 

Secretariaat: VAN DEURS-WILSON Denise, Leiebos 21 bus 56, 2170 Merksem 

 

 


