
Wedstrijd-/toernooireglement Almere Bowls Club (ABC) 
 
De Almere Bowls Club organiseert eigen wedstrijden en toernooien, alsmede een competitie. 
Daarnaast coördineert de wedstrijd-/toernooicommissie (hierna te noemen WTC) de aanmeldingen 
van leden bij toernooien van andere verengingen of van de Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls 
Bond. De vereniging heeft binnen haar organisatiestructuur een WTC die verantwoordelijk is voor de 
uitvoering van de taken binnen deze commissie. 
 
Algemeen 
Dit reglement is bestemd voor leden van de Almere Bowls Club die als lid deelnemen aan eigen 
wedstrijden, toernooien en interne competitie, maar ook namens ABC deelnemen aan de door de 
bond en andere verenigingen georganiseerde wedstrijden en toernooien. 
 
Wedstrijd-/Toernooicommissie (WTC) 
De WTC; 
- bestaat uit minimaal drie personen, waarvan één wedstrijdsecretaris. 
- is verantwoordelijk voor de voorbereiding en de organisatie van de wedstrijden, toernooien en 

de interne competitie. 
- loot, bij een noodzakelijke uitloting van ABC teams voor wedstrijden en toernooien, in 

aanwezigheid van minimaal drie (commissie) leden en 2 spelers. 
- deelt de indeling van een wedstrijdschema en voor de interne competitie in door middel van 

een loting. Hierbij zijn minimaal 3 commissieleden bij aanwezig.  
- verzorgt de uitnodigingen aan de leden en andere verenigingen 
- verzorgt de nodige informatie aan de deelnemers en/of verenigingen 
- heeft de leiding tijdens eigen georganiseerde wedstrijden. 
- heeft het recht een wedstrijd te organiseren zonder inzet van een gediplomeerde 

scheidsrechter. In dit geval treedt de wedstrijdleiding als scheidsrechter op. 
- heeft de eindverantwoording tijdens de wedstrijden en neemt eventuele beslissingen. 
 
Deelnemers/leden 
- Elke deelnemer dient ingeschreven te staan bij een bowlsvereniging.  
- De kosten voor deelname dient uiterlijk één week voor elke wedstrijd te zijn voldaan. 
- Elke deelnemer dient zich te houden aan de gedragsregels die door de vereniging zijn 

opgesteld. 
- Deelname aan wedstrijden en toernooien geschiedt op eigen risico. 
- Gemaakte reiskosten voor deelname komen voor eigen rekening en worden niet vergoed, mits 

in uitzonderlijke gevallen het bestuur anders besluit. 
- Tijdens deelname aan wedstrijden en toernooien mogen er tijdens het spelen van de 

wedstrijden geen alcoholische dranken worden genuttigd, en mag er niet gerookt of drugs 
worden gebruikt. Op de green mag geen enkele dranken of etenswaren worden genuttigd. 

- De deelnemer dient uiterlijk 30 minuten voor aanvang aanwezig te zijn en zich te melden bij 
de wedstrijdtafel. 

- Deelnemers die namens de vereniging deelnemen aan wedstrijden en toernooien, spelen in 
de clubkleur (bottle-green) of, wanneer er met een speler van een andere vereniging samen 
wordt gespeeld, in het wit. Voor deelname aan het NK is voorlopig een uitzondering gemaakt.  

- Teams dienen in dezelfde kleur tenue te spelen (namens ABC betekent dit clubkleur, of 
afwijkende kleur op het NK, conform het kledingreglement van het NIOBB 

- Leden die zich bij een extern toernooi hebben ingeschreven en vervolgens, om welke reden 
dan ook, niet kunnen spelen, zijn verplicht dit te melden bij de wedstrijdsecretaris. 

 
Spelregels 
- Bij de wedstrijden en toernooien worden de spelregels van de Nederlandse Indoor en Outdoor 

Bowls Bond (NIOBB) gehanteerd. 
- De wedstrijd-/toernooicommissie kan, in afwijking op de spelregels van het NIOBB, eigen 

voorwaarden en (aanvullende) regels hanteren, mits deze niet in strijd zijn met de regels van 
de bond. (Een voorbeeld hiervan is het gebruik van de respot) 
Eventuele aanpassingen, aanvullingen of afwijkingen dienen te worden bekendgemaakt op de 
uitnodiging en op het definitieve wedstrijdschema. 

- De wedstrijd-/toernooicommissie maakt voor aanvang bekend welke (spel)regels er 
gehanteerd worden. 

 
Tot slot 
In alle gevallen waarin dit reglement niet of niet volledig voorziet, beslist de wedstrijdleiding en/of het 
bestuur.  


