
Toernooi Reglement : Eerste internationaal toernooi van BC Oilsjt 
 

1. Het toernooi wordt ingericht voor individuele spelers en speelsters die in 
het bezit zijn van een geldige BBSF licentie L of een buitenlandse licentie 
en die erelid zijn van BC Oilsjt. Het tornooi zal plaatsvinden in 
bowlingcenter Tragel Sport, Tragel 12 te 9300 Aalst, van 10 januari 2023 
tot en met zondag 15 januari 2023. 
 

2. Toernooileider : Andy De Meerleer 
 Organiserend comité : Christophe Baeyens, Mireille De Rocker, Andy De 
Meerleer en Pedro Perreman 
 

3. - Voor spelers die in het bezit zijn van een L licentie, uitgereikt door de 
BBSF, zal deze in aanmerking genomen worden voor het bepalen van het 
gemiddelde. 
- Voor spelers die NIET in het bezit zijn van een L licentie, maar wel over 
een buitenlandse licentie beschikken, zal deze in aanmerking genomen 
worden voor het bepalen van het gemiddelde. 
- Voor spelers zonder officieel gemiddelde, en die reeds aan 2 toernooien 
hebben deelgenomen van de BBT telt het gemiddelde dat ze daarin 
hebben verzameld. 
- Voor spelers zonder officieel gemiddelde, die nog niet hebben 
deelgenomen aan het toernooi van de BBT, wordt de handicap berekend 
volgens de 5 best gespeelde games van hun eerste deelname. 
 

4. De bowlinspelreglementen van de B.B.S.F. en als dusdanig deze van de 
F.I.Q. - WTBA zijn van toepassing. Alleen amateurspelers (speelsters) zijn 
toegelaten. 
 

5. Deelnemingskosten : 5€ + 60€ lidgeld erelid. Meerdere herinschrijvingen 
zijn toegelaten aan 50€.  
 

6. Inschrijvingen via www.bolw4u.com - Via telefoon : Andy De Meerleer 
0475/54.33.71 - Via email : schoenmakerijandy@telenet.be 
 

7. De baanindeling gebeurt door het organiserend comité met een maximum 
van 3 spelers per baan. 
 

8. Speelwijze :  
- Er wordt gespeeld met een rechtstreeks klassement over 6 games 
- Wisselen van baan na elke frame$ 
- Na drie games wordt er 4 banen naar rechts geschoven 

 
9. In alle klassementen wordt voorrang verleend aan het kleinste interval 

tussen het hoogste en het laagste game.  



 
10. Categorieën : 

- Heren (195 en +) scratch met bonus 
- Heren (194 en -) handicap 
- Dames Handicap 

 

De verschillende categorieën 

Heren - 195 en meer Heren - 194 en minder Dames 

Gespeeld met bonus Gespeeld met HCP Gespeeld met HCP 

 

Berekening handicap en bonus 

Bonus : 9  gem 195 -> 199 
(210 – gem) X 80% (210 – gem) X 80% 

Bonus : 6  gem 200 -> 204 
Maximum : 45 HCP Maximum : 45 HCP 

Bonus : 3  gem 205 -> 209   

Bonus : 0  gem 210 en meer   

 

11. Het gewaarborgd prijzenfonds als verplaatsingsvergoedingen varieert 
afhankelijk van het aantal deelnemers. 

 

12. Klachten :  
- Iedere klacht moet binnen de 15 min na de shift bij de 

organisatoren  worden ingediend. 

- Elk geschil dat niet voorzien is door dit reglement, zal zonder 
beroep door het inrichtend comité worden beslecht  



Shiften : 
 
Shift 1 - Dinsdag :   20u00 
Shift 2 - Woensdag :  20u00 
Shift 3 - Donderdag :  20u00 
Shift 4 - Zaterdag :  10u00  
Shift 5 - Zaterdag :         14u30 
Shift 6  - Zondag :  10u00  
Shift 7  - Zondag :  14u30  
 


