
 Reglement van de Woensdagavond Trio Handicap League (WATL) 2019/2020 
 

1.   De league speelt volgens de reglementen van de N.B.F. 
2.   De league staat enkel open voor leden van de Bredase Bowling Vereniging 
3.   De handicap is 90% van 210 met een maximum van 68 

3.1. De handicap op de 1e  speeldag wordt berekend over het gemiddelde van het seizoen 
2018/2019 

3.2. Indien er geen gemiddelde van het vorige seizoen is, dan wordt de handicap voor de 1e
 

speeldag achteraf berekend op basis van je score 
4.   Ieder team is verplicht de vastgestelde baanhuur van € 25,50 euro per team per avond te betalen 
5.   De league start om 19.30 en er is gelegenheid om vanaf 19.15 in te gooien 
6.   Er worden 3 games gespeeld op handicapbasis met 3 spelers per team volgens het Europees 

bowlingsysteem 
7.   Indien een team incompleet is kan gekozen worden voor: 

7.1. Een team mag   ‘vreemde’ speler s opstellen die dan meetellen voor de punten van het 
desbetreffende team.  

7.2. Spelen met een blindscore: 
De blindscore wordt gekozen van de speler met het hoogste aantal games (indien gelijk de 
speler met het hoogste gemiddelde); 
De blindscore kan geen individueel punt score en is steeds nummer 3 van het team 
De berekening voor de blindscore is: “gemiddelde – 10 + huidige handicap” 

8.   De puntenverdeling (alle scores inclusief handicap) 
8.1. Per gewonnen game: 1 punt, Per gelijk gespeelde game: 0,5 punt 
8.2. Per gewonnen serie (totaal 3 games): 2 punten, Per gelijk gespeelde serie: 1 punt 
8.3. Individueel gewonnen serie: 1 punt, individueel gelijk gespeelde serie: 0,5 punt 

9.   Wedstrijdpunten 
9.1. Indien een team via de in punt 8 gestelde puntverdeling met meer dan 4-4 heeft gewonnen, 

dan krijgt het winnende team 3 wedstrijdpunten 
9.2. Indien een team via de in punt 8 gestelde puntverdeling met 4-4 gelijk heeft gespeeld, dan 

krijgen beide teams 1 wedstrijdpunt 
10. Speelavonden: 

10.1.  4 perioden van 9 speelavonden 
Speelronde 1:   4-9-2019 t/m 30-10-2019 
Speelronde 2:   6-11-2019 t/m 22-1-2020 
Speelronde 3:   29-1-2020 t/m 25-3-2020 
Speelronde 4:   1-4-2020 t/m 27-5-2020 

10.2.  Bijzonde avonden: 
18 december 2019: kersttoernooi  
25 december 2019 en 1 januari 2020: geen speelavond 

3 juni 2020: eindtoernooi, geen reguliere competitie 
11. Spelers, die tenminste 60% van alle games hebben gespeeld (63 games totaal), worden 

opgenomen in de eindrangschikking en maken kans op een beker den prijzen voor h.g.en h.s. 
11.1. Voor deelname aan het kersttoernooi moet men minimaal 9 games hebben gespeeld 
11.2. Voor deelname aan het eindtoernooi moet men minimaal 36 games hebben gespeeld 

12. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur 
12.1. Het leaguebestuur bestaat uit: 
Voorzitter+penningmeester Ad Kuijpers 
Secretaris : Herbert Brosens 
  

Het leaguebestuur wenst alle WATL-leden een plezierig seizoen toe. 


