
https://bowling-ebv.nl/privacy-policy/ 
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven (nr.: V 235468) 

Bankrelatie: Rabobank IBAN NL83 RABO 0225 3365 45 

 

 
 

 
 

Uitgave dd. 2021.09.16 
 
 

REGLEMENT EBV - Bowler/ Bowlster van het Jaar (TOP-10) 
 
 
1.  Elk EBV lid van één der gesanctioneerde leagues van de EBV, komt in aanmerking 

voor het klassement van Bowler/Bowlster van het jaar. Dit klassement speelt een 
voorname – maar niet allesbeslissende - rol bij de samenstelling van 
vertegenwoordigende teams van de EBV.  

2.  Er worden punten toegekend gebaseerd op het gemiddelde over één of meerdere 
leagues in één week gespeeld. Er zijn extra punten te halen met hoge games, door 
deelname aan de Eindhovense Kampioenschappen, door deelname aan de Get your 
Points toernooien en door deelname aan het Knock-Out toernooi. 

3.  Deelnemende leagues zijn: alle gesanctioneerde huisleagues van de EBV. 
4. Wanneer tenminste drie van de huisleagues in één week 

hebben gespeeld, worden punten voor de Top-10 toegekend. 
5.  Aan het einde van het seizoen zijn hij en zij die de meeste punten hebben gehaald, 

EBV-Bowler resp. EBV-Bowlster van dat seizoen. De titel is in hun bezit tot het 
moment dat de titel overgaat naar de volgende winnaar c.q. winnares. 

6.  Bij een gelijk puntentotaal eindigt de speler/speelster met het hoogste gemiddelde 
bovenaan. 

7.  De EBV-Bowler en Bowlster van het seizoen mogen gratis deelnemen aan de 
Nederlandse Kampioenschappen. 
De nummers 2 krijgen een vergoeding van 50 % bij deelname aan  
de Nederlandse Kampioenschappen. 
De nummers 1-2-3 hebben recht op een gratis deelname aan de Eindhovense 
Kampioenschappen. 

8.  De weekpunten worden berekend aan de hand van de volgende formule: 
.  Heren: Weekgemiddelde - 195 = Aantal Punten. 
 Dames: Weekgemiddelde – 170 = Aantal Punten 

Het weekgemiddelde wordt berekend over alle games uit alle leagues waaraan men 
heeft deelgenomen in de desbetreffende week.  
Als het weekgemiddelde onder de vermelde grenzen van 195 resp. 170 ligt, dan krijgt 
men geen punten (negatieve resultaten worden niet toegekend). 
  

Matterhorn 15 
5624 NR Eindhoven 
Tel.: 06 – 53 21 76 35 
 
E-Mail: info@bowling-ebv.nl 
http://www.bowling-ebv.nl 
 

 
 

mailto:info@bowling-ebv.nl
http://www.bowling-ebv.nl/


https://bowling-ebv.nl/privacy-policy/ 
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven (nr.: V 235468) 

Bankrelatie: Rabobank IBAN NL83 RABO 0225 3365 45 

9.  Er kunnen extra punten worden behaald in de leagues voor hoge games. Punten 
worden toegekend volgens onderstaande tabel: 
 

Game Dames Heren Game Dames Heren 

200 – 209 1 0 270 – 279 8 6 

210 – 219 2 0 280 – 289 12 8 

220 – 229 3 1 290 – 294 15 12 

230 – 239 4 2 295 – 297 30 20 

240 – 249 5 3 298 – 299 40 30 

250 – 259 6 4 300 100 100 

260 – 269 7 5    

 
10. Er kunnen extra punten behaald worden door deel te nemen aan de 

Eindhovense Kampioenschappen. De spelers/speelsters krijgen punten 
toegewezen aan de hand van hun plaats bij de kampioenschappen.  
De puntenverdeling ziet er als volgt uit en geldt voor alle klassen: 
Singles : 30, 20, 15, 12, 8 en 4 punten 
Doubles : 8, 4 en 2 punten 
All-Events : 40, 30, 20 en 10 punten 

11. Er kunnen extra punten behaald worden door deelname aan de regelmatig 
georganiseerde Get your Points toernooien. Per toernooi worden de volgende 
punten toegekend: 

 Nr. 1: 25  punten 
 Nr. 2: 15  punten 
 Nr. 3: 10  punten 
12. Er kunnen extra punten behaald worden door deelname aan het jaarlijkse Knock-

Out toernooi. Hiervoor worden de volgende punten toegekend: 
 Nr. 1: 50  punten 
 Nr. 2: 40  punten 
 Nr. 3: 30  punten 
 Nr. 4: 25 punten 
 Nr. 5: 20 punten 
 Nr. 6: 15 punten 
 Nr. 7: 10 punten 
 Nr. 8:   5 punten 
13.  Gemiddelde en hoge games tijdens EBV-evenementen anders dan de huisleagues 

gelden niet voor de Top-10, uitgezonderd de 300 game. Indien tijdens een huisleague 
een 300 game wordt gegooid in een week die niet geldig is voor de Top-10 i.v.m. 
doorgaan van minder dan 3 leagues, dan worden alsnog 100 punten toegekend. 

 
Slotbepaling: Indien door onvoorziene omstandigheden in een seizoen minder dan 10 
weken huisleagues worden gespeeld wordt voor dat seizoen geen bowler resp bowlster van 
het jaar vastgesteld. 
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