
  
  

VERENIGINGSREGLEMENT 

Bowlingvereniging Krimpen a/d IJssel (BVK), voorheen Bowling Bond Krimpen a/d Lek-Krimpenerwaard, is opgericht 
op 04-06-1981. De vereniging is aangesloten bij de Nationale Bowling Federatie (NBF). Leden van de vereniging zijn 
tevens lid van de NBF. 

Dit 'Verenigingsreglement' is gebaseerd op de statuten van de vereniging, het reglement van de NBF (zie 
www.bowlingnbf.nl) en besluiten in algemene ledenvergaderingen. Om dit reglement meer inzichtelijk te maken is het 
uitgesplitst in twee delen, te weten: 
- Organisatie algemeen 
- Leaguereglement. 

Het reglement is laatstelijk goedgekeurd en vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering d.d. 30-08-2018. 

In alle gevallen waarin dit reglement geen uitsluitsel brengt, beslist het bestuur. 

!  1

http://www.bowlingnbf.nl


ORGANISATIE ALGEMEEN 

Leden 
• De leden van de vereniging worden geacht dit reglement te kennen en na te leven. Bovendien dienen ze besluiten 

die in de algemene ledenvergadering genomen worden en besluiten van het bestuur na te leven. 
• Leden van de vereniging zijn: gewone leden, ereleden, leden van verdienste en ondersteunende leden. Gewone 

leden zijn leden die zich bij het bestuur hebben aangemeld en die onder goedkeuring van het bestuur van de NBF 
zijn geaccepteerd. Ereleden en leden van verdienste zijn leden die in een algemene ledenvergadering als zodanig 
zijn benoemd. Ondersteunende leden zijn leden die de vereniging met een bijdrage steunen. 

• Alle individuele leden zijn verplicht ook het lidmaatschap van de NBF te aanvaarden. 
• Ten behoeve van de contributie wordt een lid bij de NBF ingedeeld in één van de volgende categorieën: 

Jeugd      t/m 17 jaar  
Senioren  18 t/m 21 jaar 
Senioren  22 t/m 64 jaar 
Senioren  65 jaar en ouder 
G-bowlen 
Dubbelleden 

• Behalve ereleden, zijn de leden verplicht de voor hen geldende jaarlijkse contributie aan de vereniging, waarbij 
inbegrepen de contributie van de NBF, te voldoen uiterlijk op 15 juli voorafgaand aan het nieuwe seizoen. Bij niet 
tijdige betaling wordt het contributiebedrag verhoogd met 10 euro. 

• Een lid van de vereniging heeft toegang tot en stemrecht in de algemene ledenvergadering. Als een lid niet bij de 
algemene ledenvergadering aanwezig kan zijn, dan kan het lid aan een ander lid van de vereniging volmacht 
verlenen. Het verlenen van volmacht aan een ander lid dient aan het bestuur doorgegeven te worden. 

• Om kopieer- en portokosten te minimaliseren worden stukken enkel per e-mail toegezonden. Indien toezending per 
post toch noodzakelijk is, worden stukken slechts éénmaal verstrekt aan leden die op hetzelfde adres wonen. 

• Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk voor het eind van het seizoen bij het secretariaat te gebeuren. 
Als iemand de contributie niet op tijd voldoet, wordt een lid uitgeschreven. Bij een nieuwe inschrijving worden de 
administratiekosten van de NBF doorberekend aan het lid. 

• Bij beëindiging van het lidmaatschap in de loop van een contributiejaar, blijft de contributie geheel verschuldigd. 
• Het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging en daarmee van de NBF ontslaat het lid niet van zijn lopende 

financiële of andere verplichtingen jegens de vereniging en/of de NBF 
• Als een lid zich wil overschrijven naar een andere vereniging moet dit (voor het eind van het seizoen) worden 

doorgegeven aan het secretariaat. 

Bestuur 
• De bestuursleden worden gekozen voor een periode van 2 jaar. 
• De bestuursleden, minimaal 5, worden op functie gekozen in de algemene ledenvergadering. Elk lid van de 

vereniging kan zich verkiesbaar stellen voor een bestuursfunctie. 
• In de algemene ledenvergadering dient een jaarverslag van het voorgaande jaar te worden geagendeerd van: 

jeugdzaken, secretariaat en wedstrijdzaken. De penningmeester dient jaarlijks voor de algemene ledenvergadering 
de volgende stukken ter agendering in: financieel jaarverslag met betrekking tot het voorgaande verenigingsjaar en 
een begroting voor het komende verenigingsseizoen. Bij vaststelling van de stukken in de algemene 
ledenvergadering wordt het bestuur tegenover de vereniging gedechargeerd. 

• Één of meerdere bestuursleden vertegenwoordigen de vereniging in vergaderingen van de NBF. 

Kascontrolecommissie 
• De kascontrolecommissie bestaat uit 2 leden van de vereniging, die worden benoemd in de algemene 

ledenvergadering. 
• De leden worden voor 2 jaar gekozen, behalve bij een geheel nieuwe commissie. In dat geval wordt een van de 

leden gekozen voor slechts één jaar.  
• Elk jaar treedt het langstzittende lid af en kan één keer worden herkozen. 
• Taak: verrichten van kascontrole ten aanzien van de stukken van de penningmeester. 
• In de algemene vergadering dient een schriftelijk verslag van de controle van de kascontrolecommissie ten 

aanzien van de financiële stukken van de penningmeester met betrekking tot het voorgaande jaar te worden 
besproken. 
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Toernooien 
• Nationale toernooien kunnen worden georganiseerd volgens het reglement van de NBF. 
• In geval van een handicaptoernooi geldt voor de NBF het gemiddelde op de bowlingpas en dus niet het 

gemiddelde van de leaguelijst. 
• Als het gemiddelde op de NBF-bowlingpas 0,00 is, dan kan bij het secretariaat of wedstrijdzaken van de vereniging 

een gemiddelde verklaring, gebaseerd op minimaal 21 games in een league, verkregen worden. Een gemiddelde 
verklaring heeft een geldigheidsduur van maximaal 14 dagen. 

• Een verenigingstoernooi kan in principe door elk lid van de vereniging worden georganiseerd. 
• Alle georganiseerde verenigingstoernooien dienen te allen tijde 'selfsupporting' te zijn. Derhalve moet bij het 

bestuur een begroting en een afrekening, volgens het reglement van de NBF, ingediend worden. 
• Gereserveerde banen kunnen uiterlijk tot 14 dagen voor de speeldatum afgemeld worden. 
• Tijdens een verenigingstoernooi wordt de handicap twee weken voor het toernooi genomen van de leaguelijst 

waarin de speler meedingt naar de prijs voor bowler/bowlster van het jaar. 
• Degenen die zich hebben ingeschreven voor een toernooi zijn verplicht de baanhuur te voldoen als zij: 

1. zich binnen 14 dagen voor het toernooi afmelden 
2. niet op komen dagen. 

Verenigingskampioenschap 
• De klassenindeling voor het verenigingskampioenschap wordt bepaald aan de hand van het pasgemiddelde. 

Wanneer de bowlingpas geen gemiddelde vermeldt, wordt de klasse bepaald aan de hand van het gemiddelde van 
de huisleague over een minimum van 21 games. Indien een speler minder dan 21 games heeft gespeeld wordt 
deze ingedeeld in de hoogste klasse. 

• Spelers mogen altijd voor een hogere klasse inschrijven dan de klasse waarin zij zijn ingedeeld. 

Selectie Stedenontmoeting en Stedenontmoeting 50+ 
• Het bestuur benadert de geselecteerden voor de Stedenontmoeting. 
• De selectie bestaat uit het door de NBF vastgestelde aantal spelers, plus één dame en één heer. 
• Spelers worden geselecteerd aan de hand van het kwalificatiegemiddelde. Dit wordt bepaald door het 

pasgemiddelde en het gespeelde gemiddelde bij elkaar op te tellen en te delen door 2. Indien geen pasgemiddelde 
bekend is, is het gespeelde gemiddelde het kwalificatiegemiddelde.  

• Het gespeelde gemiddelde is het gemiddelde van de leaguescore, na 7 weken na het starten van de league.  
• Wanneer geselecteerde spelers niet voor deelname in aanmerking willen of kunnen komen, worden de volgende 

personen op de ranglijst uitgenodigd. 
• De uiteindelijke beslissing voor toelating tot de selectie wordt genomen door het bestuur. 
• Het bestuur zal trachten enkele trainingen voor de selectie te organiseren. 
• De inschrijvingskosten komen voor rekening van de vereniging. 
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LEAGUEREGLEMENT 

Inleiding 

Dit leaguereglement is in principe opgesteld voor een league bestaande uit driemansteams. Is er sprake van een 
tweemans- of viermansteam, dan dient men in plaats van drie, twee of vier te lezen, tenzij specifiek tweemans-, 
driemans- of viermansteam vermeld wordt. 

Deelname aan de league is alleen mogelijk voor leden van de Bowlingvereniging Krimpen aan den IJssel, tevens lid 
van de NBF, die de contributie voldaan hebben. 

De leagues worden gespeeld volgens de regels van NBF. In aanvulling of in afwijking van het NBF Sportreglement 
gelden de volgende artikelen. 

Inhoud: 
1. Algemeen 
2. Vaststellen handicap, baanschema 
3. Scores 
4. Samenstelling teams, recht op een plaats, teamnaam, teamcaptain 
5. Onvolledige teams 
6. Vervanging spelers, booster 
7. Financiën 
8. Wedstrijdleider 
9. Prijzen 
10. Een onderbroken game 

Artikel 1 Algemeen 

1. Van de deelnemers aan de league wordt verwacht dat ze hun rechten en plichten uit hoofde van dit reglement 
kennen en zich eraan houden. 

2. Waar in dit reglement sprake is van "speler", “hij”, “hem” of “zijn” dient ook "speelster", “zij” of “haar” te worden 
gelezen. 

3. In principe wordt er in de league geen verschil gemaakt tussen een vaste en een reservespeler, tenzij er in een 
artikel specifiek gesproken wordt over een vaste speler of reservespeler in plaats van speler. 

4. In elke league wordt gespeeld volgens het Amerikaanse systeem, behalve wanneer een team tegen zichzelf 
speelt. In dat geval worden alle frames en games door het betreffende team op dezelfde baan gespeeld. 

5. Voor elke league geldt: de speler die rechts staat, heeft voorrang om op de approach te stappen. 

6. Een speler heeft maximaal 30 seconden, gerekend vanaf het moment dat hij op de approach is gestapt, om de 
bal te werpen. 

7. Jaarlijks, voor de start van het nieuwe seizoen, worden aan de teamcaptains of diens plaatsvervanger de 
benodigde gegevens bekend gemaakt tijdens een speciale bijeenkomst. Tevens worden de nodige formulieren 
uitgereikt en toegelicht. 

8. Het spreekt voor zich dat bestuursleden niet uit hoofde van hun functie tijdens een league aangesproken 
kunnen worden. Zaken met betrekking tot het verloop van de league dienen mondeling aan de wedstrijdleider 
te worden gemeld. Andere zaken, vragen, suggesties, op- of aanmerkingen dienen schriftelijk bij het bestuur te 
worden ingediend. 

Artikel 2 Vaststellen handicap, baanschema 

1. De handicap van spelers die voor de eerste keer in een seizoen op enige avond spelen, wordt bepaald aan de 
hand van het pasgemiddelde waarmee het seizoen is begonnen. 

2. De handicap wordt bepaald aan de hand van de door de speler in de league behaalde score en berekend over 
80% van 210, met een maximum van 65. Voorbeeldberekening bij een gemiddelde van 130: 210 - 130 = 80, 
80% van 80 = 64 handicap. Cijfers achter de komma komen te vervallen! 

3 De wedstrijden van elke league worden gespeeld volgens het door of op last van het bestuur opgestelde tijd- 
en banenschema. Mocht een team in het opgestelde baanschema ontbreken, speelt het team tegen zichzelf.  
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4 Bij het opstellen van een tijd- en banenschema dient ervoor gezorgd te worden dat op de eerste speeldag van 
de league een team met meer dan 2 nieuwe vaste spelers niet tegen zichzelf mag spelen, daar het individuele 
gemiddelde van nieuwe spelers nog niet bepaald is. 

5. Elk team begint de eerste game op de baan zoals dit is aangegeven op het baanschema. De tweede game 
wordt gestart op de baan van de tegenstander. Elke volgende game wordt om en om op de baan van het 
baanschema dan wel op de baan van de tegenstander gespeeld.  
Tijdens de wedstrijd moet na elk frame van baan worden gewisseld. Een team dat tegen zichzelf speelt, blijft 
echter op dezelfde baan. 

Artikel 3 Scores  

1. Teamcaptains letten erop dat de computer de juiste score vermeldt, zowel voor het eigen team als voor de 
tegenstander. 

2. Tot een kwartier na de wedstrijd kan de teamcaptain, naar aanleiding van het directe spelverloop, een protest 
indienen bij de wedstrijdleider.  

3. Er kunnen wedstrijdpunten worden behaald voor het winnen van een game uit een wedstrijd, alsmede voor het 
winnen van de gehele wedstrijd per speelavond. 

4. Per game kunnen 2 punten worden toegekend voor elke overwinning man-to-man en 4 punten voor elke 
gewonnen game. Daarnaast kunnen 4 punten worden toegekend voor een gewonnen wedstrijd. Een game 
wordt als gewonnen beschouwd wanneer de score van die game hoger is dan de score van de betreffende 
game van de tegenstander, met inbegrip van de handicap. Hetzelfde geldt voor een gewonnen wedstrijd. 

5. Bij gelijk eindigen per game of per wedstrijd, worden de betreffende wedstrijdpunten gedeeld. 

6. Indien een team, om welke reden dan ook, tegen zichzelf speelt kunnen per speler en voor het hele team 
punten behaald worden. Per speler indien de score hoger ligt dan 5 pins onder zijn gemiddelde en voor het 
team indien de totaalscore hoger is dan 15 pins (bij duoleague 10 pins) onder het gemiddelde.  

7. Indien na scoreverwerking op de computer een andere uitslag naar voren komt, geldt deze te allen tijde. De 
betreffende teamcaptains worden geïnformeerd als de wijziging invloed heeft op de uitslag (wedstrijdpunten). 

8. Aan een team dat in de loop van het seizoen instroomt wordt een starthoeveelheid wedstrijdpunten toegekend 
ter grootte van 100% van het aantal wedstrijdpunten van het laagst geklasseerde team. 

Artikel 4 Samenstelling teams, recht op een plaats, teamnaam, teamcaptain. 

1. Eenmaal voor een team aangemelde vaste en reservespelers blijven gedurende de gehele verdere competitie 
voor dat team aangemeld en kunnen tijdens die competitie niet meer voor een ander team binnen dezelfde 
league worden aangemeld. Deze bepaling geldt, tot 1 januari van het lopende seizoen, echter niet voor spelers 
die nog geen enkele game voor het betreffende team hebben gespeeld.  

2. Wanneer spelers, zowel vaste als reservespelers, na inlevering van het inschrijfformulier worden aangemeld, 
moet dit door de teamcaptain schriftelijk worden gedaan bij het bestuurslid wedstrijdzaken. Zowel vaste als 
reservespelers, met uitzondering van nieuwe leden, kunnen worden aangemeld tot 1 januari van het lopende 
seizoen. Het bestuurslid wedstrijdzaken meldt aan het huis dat een speler speelgerechtigd is voor een team. 

3. Aan de deelnemende teams wordt uiterlijk in de eerste week van april een inschrijfformulier voor het nieuwe 
seizoen uitgereikt. 

4. Het recht op een plaats in een league is voorbehouden aan het team en de spelers van dat team, indien de 
meerderheid van de vaste spelers zich voor datzelfde team voor 1 mei voor het direct daaropvolgend seizoen 
aanmeldt bij wedstrijdzaken; de naam van het team mag gewijzigd worden. 

5. Wanneer van het onderhavige recht voor het sluiten van de aanmeldingstermijn (1 mei) geen gebruik gemaakt 
is, is dit recht vervallen. De vrijkomende plaatsen worden in volgorde van binnenkomst opgevuld. 

6. Elk team in de league speelt onder een vaste naam, die dat team duidelijk onderscheidt van de andere teams 
uit de gehele league. 
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7. Aan deze vaste naam, die bepaald wordt voor of op de eerste speeldag, mag slechts eenmaal per 
leagueseizoen een andere naam of naamsaanduiding worden toegevoegd. 

8. Tegelijk met de aanmelding van een team voor een league, dient te worden opgegeven wie van de spelers 
gedurende de gehele competitie als teamcaptain zal optreden.  

9. Wanneer het team besluit om later een andere speler als teamcaptain aan te wijzen, dan dient zulks schriftelijk 
aan het bestuur te worden doorgegeven. 

10. Wanneer de teamcaptain op een speelavond niet aanwezig is, dan treedt een andere speler uit dat team als 
vervangend teamcaptain op. 

11. De (vervangend) teamcaptain is gedurende een speelavond volledig verantwoordelijk voor de gedragingen van 
de spelers uit zijn team. De (vervangend) teamcaptain draagt er zorg voor dat hij en zijn teamgenoten in alles 
zullen meewerken om elke speelavond zo correct mogelijk te laten verlopen. 

Artikel 5 Onvolledige teams 

1. Een team wordt in een game als niet opgekomen beschouwd, indien dat team gedurende die gehele game met 
minder dan de helft van het aantal spelers speelt. 

2. Een game, waarbij een team als niet opgekomen wordt beschouwd, wordt voor dat team vervallen verklaard. 
Met zo'n game kunnen door dat team geen wedstrijdpunten worden behaald. De tegenstander heeft in dat 
geval de betreffende game gewonnen. Indien een team echter de gehele wedstrijd niet komt opdagen, speelt 
de tegenstander tegen zichzelf. Zie tevens artikel 2, lid 3, 

3. Het is de eventueel aanwezige spelers van een niet opgekomen team toegestaan om de betreffende game(s), 
die voor het eigen team vervallen is (zijn) verklaard, toch te spelen volgens het oorspronkelijke tijd- en 
banenschema. De aldus behaalde scores zijn wel geldig, maar tellen alleen mee voor de individuele 
gemiddeldes. 

4. Wanneer een team incompleet maar nog wel als opgekomen wordt beschouwd, dan wordt voor de 
ontbrekende speler voor die game 125 genoteerd. De handicap van de speler vervalt. Deze score van 125 telt 
niet mee voor de totale pinfall van het team, maar wordt uitsluitend ten bate van het teamresultaat toegekend. 

5. Als een speler te laat speelgereed op de baan staat en in de betreffende game zijn door alle spelers van de 
tegenpartij al drie frames gespeeld, dan krijgt deze speler geen gelegenheid meer om deze game te spelen. 
De score voor de speler wordt voor deze game 125, waarbij de handicap van de speler vervalt.  

Artikel 6 Vervanging spelers, booster 

1. Reservespelers en/of buiten de opstelling gelaten vaste spelers kunnen bij iedere game door de teamcaptain 
worden ingezet. 

2. Wanneer er onvoldoende vaste en reservespelers voorhanden zijn kan een team aanspraak maken op een 
booster. De booster kan worden aangevraagd bij de boostercoördinator. Een team kan geen aanspraak maken 
op een specifieke speler, maar krijgt deze door de coördinator toegewezen. Een booster kan enkel worden 
ingezet voor een hele wedstrijd en niet voor een deel daarvan. 
De booster is lid van de vereniging en neemt, als vaste of als reservespeler deel aan minimaal één van de 
leagues. De booster kan alleen worden aangevraagd wanneer een team voldoende vaste èn reservespelers 
heeft aangemeld (bij een tweemansleague minimaal één reservespeler en bij een driemansleague minimaal 
twee reservespelers) en kan enkel worden ingezet tijdens een league waarin hij geen vaste dan wel 
reservespeler is. De handicap van de booster wordt op zijn eerste speelavond berekend aan de hand van zijn 
pasgemiddelde. Bij elke volgende boosterbeurt van dezelfde speler, wordt de handicap bepaald aan de hand 
van het totale gemiddelde van de voorafgaande keren.  
De booster betaalt géén leaguekosten behalve wanneer hij niet komt opdagen. De booster komt niet in 
aanmerking voor prijzen. 

Artikel 7 Financiën 

1. Voor elke speelavond van een league is elk team een in de algemene ledenvergadering vast te stellen bedrag 
verschuldigd. De teamcaptain van een team is verantwoordelijk voor het betalen van het volledige bedrag per 
team. 
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2. Alle opgegeven spelers  (zowel vaste als reservespelers) van elk team in een league, die dat team heeft 
aangemeld, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de financiële verplichtingen. Binnen een team kunnen financiële 
afspraken worden gemaakt (o.a. hoe te regelen wanneer spelers niet aanwezig zijn). 

3. Wanneer een team of een vaste speler zich gedurende de competitie in een speelseizoen uit de league 
terugtrekt, is het desbetreffende team of de speler geenszins ontslagen van de financiële verplichtingen voor 
de verdere speelavonden van het seizoen, tenzij een vervangend team of een vervangende vaste speler 
ingezet wordt. 

4. Wanneer een team zich gedurende de competitie in een speelseizoen uit de league terugtrekt, kan dat team 
gedurende één of meerdere seizoenen worden uitgesloten van deelname, hetgeen evenzeer kan gelden voor 
de afzonderlijke, voor dat team aangemelde spelers aan wie bovendien nog andere straffen, zoals schorsing, 
kunnen worden opgelegd. 

Artikel 8 Wedstrijdleider 

1. Een wedstrijdleider wordt benoemd in de algemene ledenvergadering. 

2. De wedstrijdleider draagt zorg voor het goede verloop van de speelavond. 

3. De wedstrijdleider treedt gedurende de speelavond op als vertegenwoordiger van de vereniging. Hij ziet erop 
toe dat dit reglement wordt nageleefd, e.e.a. overeenkomstig zijn of vanwege het bestuur te verstrekken 
instructies. Hij neemt zo nodig beslissingen die het directe spel- of scoreverloop betreffen. Dergelijke 
beslissingen zijn voor die speelavond bindend.  

4. Een team kan tegen een beslissing van de wedstrijdleider in beroep gaan bij het bestuur of bij de 
tuchtcommissie van de NBF. In dat geval brengt de wedstrijdleider schriftelijk verslag uit aan het bestuur of aan 
de tuchtcommissie van alle mondeling bij hem ingediende protesten en van de afwikkeling daarvan, alsmede 
van alle belangrijk geachte voorvallen, waaronder overtreding van dit reglement. 

Artikel 9 Prijzen 

1. Leaguekampioen is het team, dat aan het eind van de competitie in het speelseizoen de meeste 
wedstrijdpunten heeft behaald (zie art. 8, lid 5 en 6). Bij een ex-aequo beslist de pinfall exclusief handicap over 
het kampioenschap. Als dit geen uitkomst biedt, wordt er een teamframe gespeeld (op scratchbasis). 
• Voor teamprijzen kunnen in elke league maximaal 3 teams en minimaal 2 teams een prijs ontvangen. 
• Een tweemansteam kan maximaal 2 prijzen ontvangen. 
• Een driemansteam kan maximaal 3 prijzen ontvangen. 
• Een viermansteam kan maximaal 4 prijzen ontvangen.  
• Tegen betaling zijn voor reservespelers prijzen te verkrijgen.  

2. Voor de individuele eindrangschikking zijn de volgende prijzen te winnen: 
• prijs voor de hoogste game, zowel voor dames als heren over elke league; 
• prijs voor de hoogste serie, zowel voor dames als heren over elke league; 
• prijs voor hoogste gemiddeldes per klasse nummer 1, 2 en 3 zowel voor dames als voor heren; 
• bowler/bowlster van het jaar, zijnde de speler/speelster die aan het einde van het seizoen het hoogste 

leaguegemiddelde heeft. 

3. Om in aanmerking te komen voor hoogste gemiddelde per klasse en/of de bowler/bowlster van het jaar, dient 
minimaal 50% van het totale aantal games van een van de leagues te worden gegooid. Het gemiddelde wordt 
berekend over alle games die in het seizoen worden gegooid.  
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Artikel 10 Een onderbroken game 

1. Bij een eventuele machinestoring of een ander voorval met betrekking tot de betreffende baan of banen dient 
de tegenstander na het beëindigen van de frame, waar men op dat moment mee bezig is, te wachten met 
spelen. 

2. Bij machinestoring of een ander voorval met betrekking tot de betreffende baan of banen, kan de 
wedstrijdleider besluiten een game of serie op een andere baan, respectievelijk op een ander banenpaar te 
doen spelen of te voltooien dan oorspronkelijk was gepland. Een reeds begonnen game of serie wordt hervat, 
ook wanneer dit op een andere datum geschiedt, op het punt (frame) waar deze was onderbroken. 

3. Wanneer het in geval van een onderbroken game door welke omstandigheid dan ook niet mogelijk of redelijk is 
de desbetreffende game of games te spelen of verder te spelen op dezelfde speeldag, dan wordt / worden de 
betreffende game(s) gespeeld of verder gespeeld op een door het bestuur, in overleg met de betrokken teams, 
vast te stellen datum, tijd en plaats. 
Men dient spelers in te zetten die op de bewuste speeldag al aangemeld waren, voor het betreffende team. 
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