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HUISHOUDELIJK REGLEMENT  
 
 
Inleidende bepalingen 
 
1. Dit reglement geldt met ingang van 30 augustus 2018 (laatstelijk gewijzigd op 5 april 2018) 

De Algemene Leden Vergadering (A.L.V.) is gemachtigd om dit reglement tussentijds te wijzigen 
en/of aan te vullen. 

 
2. Dit Huishoudelijk Reglement dient ter aanvulling van de KBCA Statuten. 
 
3. Bij de door de KBCA georganiseerde league en toernooien wordt uitgegaan van het sport 

reglement van de NBF. 
 
4. De KBCA toernooien worden op handicap basis gespeeld. De bepaling van die handicap              

is als volgt: (De hieronder genoemde volgorde is van belang, de eerst gevonden                
handicap is bepalend.) 
 Indien spelend in de KBCA-league, wordt de handicap berekend op basis van het laatste 

gemiddelde uit die league 
 Indien spelend in een Externe-league, wordt de handicap berekend op basis van het laatste 

gemiddelde uit die league 
 Indien in bezit van een NBF pas, wordt de handicap berekend op basis van het pasgemiddelde 

 
5. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet en in die gevallen waarin op enig moment de 

strikte toepassingen van dit reglement naar de mening van het bestuur schadelijk zijn voor de 
KBCA en/of haar leden, beslist het bestuur. Het bestuur doet dit in voorkomende gevallen met 
grote terughoudendheid en in de geest van dit reglement. 

 
Algemene bepalingen 
 
1. Het lidmaatschap jaar loopt van 1 september t/m 31 augustus. De betaling van de hier uit voort 

vloeiende som van de totale kosten, zoals KBCA-, NBF-, Externe Vereniging contributies en 
baanhuur etc., zal worden verdeeld over de 12 maanden van het lidmaatschap jaar. De betaling 
dient in principe te geschieden door een aan de KBCA afgegeven automatisch incasso machtiging 
en zal telkens aan het begin van elke kalendermaand worden geïnd. 

 
2. Indien wordt afgeweken van de in artikel 1 genoemde automatische incasso machtiging, dan dient 

de gehele contributie voor 1 september van het nieuwe speel seizoen in het bezit van de 
penningmeester te zijn.  

 
2a. Leden welke langer dan 1 maand in gebreke blijven van hun financiële verplichtingen tegenover de 

KBCA, c.q. Externe Vereniging, worden uitgesloten van verdere deelname aan de KBCA league 
c.q. de Externe league totdat de verschuldigde gelden bij de penningmeester zijn ontvangen. 

 
3. Een Ere lidmaatschap zal worden toegekend aan die leden welke tenminste 25 jaar een 

onafgebroken “gewoon” lidmaatschap bij de KBCA hebben gehad en tenminste 65 jaar oud zijn. 
Een “Erelid” betaald geen KBCA leaque speelgeld, maar wel alle overige kosten. 

 
4. De clubtickets, die de KBCA een keer per jaar mag aanvragen om deel te nemen aan een interline 

toernooi, kunnen alleen worden aangevraagd voor actieve KLM’ers/sters en gepensioneerde 
KLM’ers/sters. Dit kan dus niet voor partners van actieve of gepensioneerde KLM'ers/sters en ook 
niet voor buitenleden. 

 De aanvraag is altijd onder voorbehoud, aangezien personeelsreizen per aanvraag en bestemming 
de toestemming verleend. 

 
5. Alle aan de KBCA en/of Externe league(s) deelnemende leden dienen zo spoedig mogelijk, doch 

uiterlijk op 31 MEI, het bestuur schriftelijk in kennis te stellen indien zij willen stoppen c.q. willen 
gaan deelnemen en/of van team willen veranderen in 1 of meerdere van de genoemde league(s). 
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6. Een team dat incompleet is, zal moeten worden aangevuld. Leden van dit incomplete team zullen 
zelf voor aanvulling moeten zorgen. Indien dit niet lukt, dan zal het team worden teruggetrokken uit 
de KBCA c.q.  Externe league. 

 
 Externe Vereniging=  Elke niet KBCA Bowling Vereniging 

KBCA =  KLM Bowling Club Amstelveen 
KLM team = Een bij een Externe Vereniging spelend KBCA/KLM team 
 

7. Voorstellen voor aanpassingen- en toevoegingen aan het Huishoudelijk Reglement dienen uiterlijk 
4 weken voor aanvang van de ALV te worden ingediend bij de Secretaris van de KBCA. Daarbij 
dient, naast de tekst aanpassing, een duidelijk doel en uitleg te worden toegevoegd. 

 
8. Gedragsregels voor KBCA leden spelend in de KBCA league of in 1 der KLM/KBCA teams 

buiten de KBCA eigen league;  
a) Elk KBCA lid gaat respectvol om met ieder ander lid binnen de vereniging en als KBCA lid naar 
iedereen buiten de vereniging zonder verschil te maken qua afkomst, religie of gewoon als persoon. 
b) Daaronder wordt specifiek verstaan het kwetsend gebruik van termen in woord en geschrift. 
c) Spreek elkaar aan op onjuist gedrag en geef zelf altijd het goede voorbeeld. 
d) Bij problemen op de baan; kom je er onderling niet uit, ga naar de wedstrijdleiding (of 1 der 
andere bestuursleden) en leg de situatie uit. Ga in geen geval de confrontatie aan!!!  
e) Bij gebruik van fysiek geweld volgt onmiddellijke uitsluiting van het KBCA lidmaatschap (zero 
tolerantie). 
Sancties voor KBCA leden spelend in de KBCA league of in 1 der KLM/KBCA teams buiten 
de KBCA eigen league; Overtredingen van de gedragsregels leiden tot sancties opgelegd 
door het bestuur van de KBCA afhankelijk van de aard en ernst. Daarnaast kan een KBCA lid 
spelend in een team buiten de KBCA league ook sancties opgelegd krijgen door de Bowling 
Vereniging waarbij men speelt als vertegenwoordiging van de KLM/KBCA en door de NBF! 

 
9.        Als aanvulling op de KBCA statuten artikel 11 punt 8 mogen stemgerechtigde leden een       

schriftelijke machtiging ook per email aan 1 der bestuursleden doorgeven uiterlijk 24 uur voor 
aanvang van de geplande ALV. De tekst op de machtiging dient in de email te worden 
overgenomen. De email dient vanaf het bij de KBCA bekende email adres verzonden te 
worden en tevens gericht zijn aan het KBCA lid welke gemachtigd wordt. Dit lid dient zelf ook 
stemgerechtigd te zijn en deze mag ten hoogste 3 stemmen bij volmacht uitbrengen. 

 
10. Subsidie voor door de KBCA aangewezen bowling trainingen kan worden verstrekt in de 

volgende gevallen; 
 A) Voor nieuwe onervaren leden welke nog geen lid waren van een bowling vereniging en/of 

de NBF vòòr het 1ste jaar van hun lidmaatschap bij de KBCA. Subsidie bij het volgen van 
minimaal 50% van de aangeboden lessen tot ten hoogste 100% van de training kosten. 

 B) Voor bestaande KBCA leden 1 maal per 3 jaar een “opfris” bowling training. Bij het volgen 
van minimaal 50% van de aangeboden lessen een subsidie tot ten hoogste 50% van de 
training kosten. 

 C) Voor beiden geld dat de KBCA nooit meer subsidie zal verstrekken aan het einde van het 
seizoen dan het totaal door dat betreffende lid betaalde KBCA league contributie. 

 D) Indien er onvoldoende trainingsplaatsen beschikbaar zijn t.o.v. het aantal aanmeldingen 
dan gaat A voor B en gaat B voor eventueel overige KBCA leden. 

 
KBCA league 
 
Voorwaarde deelname 
 
1. Aan de KBCA league kan uitsluitend worden deelgenomen door leden van de KBCA. 
 
2. Alvorens men zich kan aanmelden als lid van een team dient men ingeschreven te staan als lid van 

de KBCA. 
 
3. Het is leden van teams, die eenmaal als zodanig zijn ingeschreven, tijdens de gehele duur van de 

competitie niet toegestaan van team te veranderen. Dit is wel toegestaan voor ingeschreven 
reserve spelers welke vast willen gaan spelen in een ander team. 
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4. Leden die niet bij een team zijn ingeschreven kunnen zich tijdens de competitie bij een team 
aansluiten. 

 
 
Teamcaptains en hun taak 
 
1. In elk team dient een speler/speelster als teamcaptain op te treden en als zodanig bij de 

wedstrijdleiding bekend te zijn. Ook dient een plaatsvervangend teamcaptain aangemeld te zijn. 
 
2. De teamcaptain of plaatsvervanger is verantwoordelijk voor: 
 
 a. Het gedrag van de teamleden op de baan 
 
 b. Het compleet en correct invullen en ondertekenen van het wedstrijdformulier. 
  Ondertekende wedstrijdformulieren zijn bindend. 
  Een geconstateerde fout op het wedstrijdformulier, dat reeds is ondertekend, kan alleen 

gewijzigd worden door de wedstrijdleider in overleg met de desbetreffende teamcaptains. 
 
 c. Het inleveren van het wedstrijdformulier bij de wedstrijdleider. 
 
 d. Het weren van niet spelers uit de speelruimte. 
 
 e. Het compleet zijn van het team. Dit houdt in dat er duidelijke afspraken (bijv. tel. nrs. 

uitwisselen) binnen een team worden gemaakt voor wat betreft het afmelden van een team lid. 
 
Algemene spelregels 
 
1. Een team bestaat uit minimaal 4 (vier) leden, exclusief reserve leden. 
 Hierna te noemen speler/ster. 
 
2. In de KBCA league wordt gespeeld op handicap basis. 
 (80% van 190 zonder maximum) 
 
3. Per wedstrijdavond worden 3 (drie) games gespeeld. 
 
4. De handicap wordt berekend met gebruikmaking van de voorgaande 18 games.  
 Spelers/sters die het vorige seizoen in de KBCA-league hebben gespeeld, beginnen het nieuwe 

seizoen met de handicap waarmee zij het vorige seizoen zijn geëindigd. 
 De handicap wordt voor nieuwe spelers/sters, die niet kunnen worden ingedeeld op basis van 

dezelfde regel als onder "Inleidende bepalingen" bij punt 2b, bepaald na de 1ste speelavond (van 3 
games), daarna per speelavond met gebruikmaking van de vorige speelavonden tot een maximum 
van 18 games. 

  
5. Wanneer een speler/ster een game niet kan uitspelen, mag een reserve speler/ster worden 

ingezet. Doch de score van deze game komt op naam van de speler/ster welke de game is gestart. 
Indien geen reserve kan worden ingezet dan dient voor elk niet gegooid frame een 9 score te 
worden ingevuld. 

 
6. Voor een speler/ster van een team die te laat speel klaar op de baan staat en indien geen 

speler/ster van de tegenstander aan zijn/haar 2de frame begonnen is, mag de te late speler/ster de 
nog niet gespeelde 1ste frame inhalen. Wanneer de te late speler/ster pas na de 1ste frame 
speelklaar is, wordt voor die game een blindscore genoteerd. 

 
7. Indien een team incompleet is, dan wordt de volgende blindscore gehanteerd: Gemiddelde scratch-

score – 15 pins met bijtelling van de handicap. Bij afwezige spelers moet als eerste de speler met 
het laagste gemiddelde worden genoteerd. Daarna degene die daarop volgt etc. De blindscore 
staat per deelnemer op het wedstrijdformulier vermeld. Blindscores zijn niet door de speler/ster 
behaald en komen derhalve niet in aanmerking voor het persoonlijke gemiddelde. 

 
8. Een speler/ster van een willekeurig team mag spelen bij een ander team als dit team minder dan 

het vereiste aantal spelers/sters op de baan heeft en het hiertegen geen bezwaar heeft. 
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 De door die speler/ster behaalde persoonlijke score telt niet mee voor de team score maar telt wel 
mee voor zijn/haar individuele score. De game totalen moeten op het wedstrijdformulier vermeldt 
worden in de kantlijn achter het team waar hij/zij als booster heeft gespeeld. 

 
9. Indien een team niet compleet is dient dit aangevuld te worden met blindscores. Dit dient duidelijk 

op het wedstrijdformulier vermeld te worden. 
 
9.a In de KBCA league kan er maximaal met 3 blindscores gespeeld worden. Het team kan op deze 

manier toch punten vergaren. De individuele score telt wel mee voor de individuele klassering. 
 
9.b Indien een team speelt tegen een team waar maar één speler speelt, speelt men tegen drie maal 

de blindscore en de scratch score + handicap van de aanwezige speler. 
 
9.c Indien een team speelt tegen een niet opgekomen team (alle spelers afwezig), dan speelt men 

tegen de eigen blindscore inclusief handicap. Dit geldt ook voor de high game. Het niet opgekomen 
team kan geen punten halen, ook niet voor de high game.  

 
10. Wanneer een speler/ster met het lichaam of een gedeelte hiervan over de foutlijn komt en daar 

delen van de baan, goot, pilaar of muur aanraakt dient voor deze worp een F te worden genoteerd! 
 Als dit in de 1ste beurt plaats vindt dienen alle pins voor beurt 2 opgezet te worden. 
 Bij het opzettelijk overschrijden van de foutlijn moet voor het gehele frame van deze speler/ster een 

F genoteerd te worden. De foutlijn loopt over de gehele breedte van de banen van muur tot muur. 
 
11. KBCA uniforme bowlingkledij is verplicht voor alle spelers/sters. 
 Bij het niet nakomen hiervan is de betreffende speler/ster niet gerechtigd om te spelen. 
 Voor betreffende speler/ster zal dan een blindscore gelden. 
 
12. Bij machinestoring of een ander voorval met betrekking tot de betreffende baan kan de 

wedstrijdleider beslissen de game op een andere baan te doen spelen of te voltooien dan de 
oorspronkelijke geplande baan. 

 
13. Er wordt gespeeld volgens Amerikaans systeem. 
 
14. Na iedere game mag de opstelling van het team worden gewijzigd. 
 (Invullen op het wedstrijdformulier) 
 
15. Puntentelling:   totaal 1 per game (3 games) 3 punten 
     high game (incl. hcp)  1 punt 
     totaal serie   2 punten 
     maximaal totaal per avond 6 punten 
 
16. Indien het teamtotaal van een game inclusief handicap voor beide teams gelijk is, dan wordt het 

punt gedeeld. (Ieder team een half punt.) 
 
17. Indien het serietotaal inclusief handicap voor beide teams gelijk is, dan worden de punten gedeeld. 

(Ieder team een punt.) 
 
18. Indien beide teams een gelijke high game (inclusief handicap) hebben, dan wordt het punt gedeeld. 

(Ieder team een half punt.) 
 
KBCA League Kampioenschap 
 
1. Kampioen van de KBCA league is het team dat aan het eind van het seizoen de meeste 

wedstrijdpunten heeft. 
 
2. Indien twee of meer teams met een gelijk aantal wedstrijdpunten eindigen, dan is het team met het 

hoogste scratch gemiddelde de kampioen. 
 
3. Er is een prijs voor de dame en de heer die in de KBCA-league de hoogste game scratch hebben 

gegooid. Bij een gelijke high game scratch wint diegene met het kleinste verschil tussen zijn/haar 
high game scratch en zijn/haar daarop volgende high game scratch. 
Tevens is er een prijs voor de dame en de heer die in de KBCA-league de hoogste game inclusief 
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handicap hebben gegooid. Bij een gelijke high game inclusief handicap wint diegene met het 
kleinste verschil tussen zijn/haar high game handicap en zijn/haar daarop volgende high game 
handicap.  
Er is een prijs voor de dame en de heer die in de KBCA-league het laagste gemiddelde scratch 
heeft gegooid.  
De drie andere prijzen worden ingezet tijdens het tussen Sint en Kersttoernooi. 
De bovengenoemde prijzen worden beschikbaar gesteld door De Kegel. Per adres/stel kan er 
maar één prijs worden gewonnen. Wanneer er toch twee prijzen bij een stel/adres vallen hanteren 
we de volgende regeling: In het oneven jaar wordt de prijs van de man doorgeschoven naar de 
volgende belanghebbende en in het even jaar de prijs van de vrouw/partner. 
Een persoon kan maximaal één high-game prijs winnen. (Indien iemand zowel de hoogste scratch 
game als de hoogste game inclusief handicap heeft gegooid, dan gaat de beker van de high-game 
inclusief handicap naar de eerstvolgende speler met de hoogste game inclusief handicap.) 

 
4. De individuele klassering wordt bepaald op basis van de gemiddelde pinfall inclusief handicap. Om 

geklasseerd te worden in het individuele klassement moet een speler/ster minimaal de helft van het 
totaal aantal games gespeeld hebben. 

 
 
Spelregels van de KLM Bowling Club Kampioenschap en Toernooien. 
 
De resultaten van het "Jan van de Berg toernooi" en het "Jan Hansen toernooi" zijn bepalend voor het 
clubkampioenschap. De resultaten (inclusief handicap) worden bij elkaar opgeteld, waarbij de dame en de 
heer met de hoogste totaalscore zich voor een jaar clubkampioen mogen noemen. 
 
Het is verplicht om aan beide toernooien deel te nemen, indien u aanspraak wil maken op het 
clubkampioenschap, maar elk toernooi staat op zichzelf en heeft zijn eigen winnaar/ winnares. 
 
Bij beide toernooien worden er ook prijzen toegekend aan de dame en de heer met de hoogste game 
scratch, en aan de dame en de heer met de hoogste game inclusief handicap. Een persoon kan maximaal 
één high-game beker winnen. (Indien iemand zowel de hoogste scratch game als de hoogste game 
inclusief handicap heeft gegooid, dan gaat de beker van de high-game inclusief handicap naar de 
eerstvolgende speler met de hoogste game inclusief handicap.) 
 
Bij een gelijke score m.b.t. de high game scratch gaat de prijs naar de speler met het kleinste verschil 
tussen zijn/haar hoogste en laagste game scratch van het betreffende toernooi. 
Bij een gelijke score m.b.t. de high game inclusief handicap gaat de prijs naar de speler met het kleinste 
verschil tussen zijn/haar hoogste en laagste game inclusief handicap van het betreffende toernooi 
 
Voor beide toernooien geldt dat het een handicaptoernooi is van elk 3 games volgens Europees systeem. 
Zie voor de bepaling van de handicap 2b van de "Inleidende bepalingen". 
Het spelen in een KLM bowlingshirt is verplicht. 
 
 
Externe leagues 
 
1. De KBCA neemt ook deel aan externe leagues met z.g.n. KLM teams. 
 
2. KLM teams bestaan uitsluitend uit KBCA leden.  
 
3. KLM teams bestaan uit vaste spelers, (KLM team leden welke vast zijn ingedeeld en derhalve ook 

baanhuur verschuldigd zijn), en uit reserve spelers (KLM team leden welke NIET vast zijn 
ingedeeld en derhalve GEEN baanhuur verschuldigd zijn). 

 
4. Vast spelende KLM team leden welke alleen deelnemen aan 1 of meerdere door een externe 

Bowling Vereniging georganiseerde leagues, zijn gratis KBCA lid. Deze leden kunnen deelnemen 
aan 1 van de door de KBCA georganiseerde toernooien en kunnen tevens worden ingedeeld als 
reserve in 1 van de teams spelende in de KBCA league, beiden zonder extra kosten. 

 
5. KLM team leden welke alleen deelnemen aan 1 of meerdere door een externe bowling vereniging 

georganiseerde leagues als reserve spelers, kunnen KBCA lid worden als donateur. Deze leden 
kunnen deelnemen aan 1 van de door de KBCA georganiseerde toernooien en kunnen tevens 
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worden ingedeeld als reserve in 1 van de teams spelende in de KBCA league, beiden zonder extra 
kosten. 

 
6. Een KLM team lid is zelf verantwoordelijk voor de (tijdige) aan- en afmelding van zijn/haar 

lidmaatschap bij een externe Bowling Vereniging en de NBF met de daaruit voortkomende 
administratieve handelingen. 

 
7. KLM team leden dienen te spelen in het officiële, KBCA spelers shirt. Deze wordt gratis verstrekt 

aan KBCA leden. 
 
8. Contributie- en baanhuur inning van KBCA leden, dus ook van de KLM teams, loopt via de KBCA, 

welke ook garant staat voor de tijdige betaling daarvan aan een externe Bowling Vereniging. Los 
van deze garantstelling blijven KLM team leden echter ten alle tijde zelf aansprakelijk voor de 
verschuldigde contributie- en baanhuur t.o.v. een externe Bowling Vereniging.  

 
9. Reserve spelers van een KLM team welke geen KBCA lid willen worden, betalen hun contributie 

rechtstreeks aan een externe bowling vereniging.  
 
10. Reserve spelers van een KLM team welke geen KBCA lid willen worden, dienen hun deelname 

aan het KBCA bestuur schriftelijk te melden en eventueel ook weer af te melden. Tevens dienen zij 
zelf een KBCA shirt aan te schaffen. 

 
11. Ten overvloede; zie ook de inleidende- en algemene bepalingen aan het begin van dit 

Huishoudelijk Reglement. Voorts zijn ook de Statuten- en Huishoudelijke Reglementen van 
toepassing  van de KBCA en die van de externe Bowling Vereniging indien men lid is van 1 of 
meerdere van de betreffende genoemde partijen.  

 
12. De KBCA betaalt de NBF- en Bowling Vereniging contributie van de externe league (dus niet de 

baanhuur) van alle KBCA leden welke als vast spelend lid bij de KBCA league staan ingedeeld en 
tevens deelnemen aan de league van een externe Bowling Vereniging als vast spelend lid bij een 
KLM team. Tevens hebben deze leden (zonder kosten) recht op een extra KBCA shirt indien 
gewenst. 


