
Step 1 Finale Step 2 Finale Step 3 Finale Step 4

1ste WEEKEND voor inschrijving 2de WEEKEND voor inschrijving 3de WEEKEND voor inschrijving 3de WEEKEND voor inschrijving

Zaterdag 1 Februari 2020 Zaterdag 8 Februari 2020 Donderdag 13 Februari 2020 Zaterdag 15 Februari 2020

Reserve serie-1: 11.30 - 14.00 uur Serie-4: 09.30 - 12.00 uur Reserve serie-8: 17.30 - 20.00 uur Serie-12: 08.30 - 11.00 uur

Baanonderhoud Baanonderhoud

Serie-5: 13.00 - 15.30 uur Serie-13: 12.00 - 14.30 uur

Vrijdag 14 Februari 2020 Baanonderhoud

Serie-14:  15.30 - 18.00 uur

Zondag 2 Februari 2020 Zondag 9 Februari 2020 Baanonderhoud

Serie-2: 09.30 - 12.00 uur Serie-6: 09.30 - 12.00 uur Serie-10: 14.00 - 16.30 uur Zondag 16 Februari 2020

Baanonderhoud Baanonderhoud Baanonderhoud Finales

Serie-3: 13.00 - 15.30 uur Serie-7: 13.00 - 15.30 uur Serie-11: 17.30 - 20.00 uur Start 8.30 uur

SERIE-INDELINGEN

BOWLINGCENTRUM

Serie-9: 10.30 - 13.00

Klassen 1 t/m 8 spelen 4 games, 

Amerikaans systeem, 2 spelers per baan 

50% uit de voorronden gaat over, 

met een max. van 12 spelers: 

Scores uit de voorronden (klasse 1 incl. bonus) 

worden meegenomen.

Een klasse neemt alleen deel aan de finale step 2, als 4 spelers 

gekwalificeerd zijn voor deze step.

Een  klasse neemt alleen deel aan de finale step 3, als 3 

spelers gekwalificeerd zijn voor deze step.

Stichting YET Nederland organiseert het:

20e BRUNSWICK OPEN

INTERNATIONAAL YET TOERNOOI

tot 25 jaar verdeeld in 8 klassen

Leeftijdsgrens 1 september 2019

van ZATERDAG 1 t/m ZONDAG 16 FEB. 2020

Dit toernooi is onderdeel van de Youth Euro Trophy

ELIMINATIE FINALE-TOP 4: waar elke step start vanaf een 0/nul score

WWW.YET-NETHERLANDS.COMWWW.YET-NETHERLANDS.COM

Klassen 1 t/m 8 spelen best uit 

drie games Eliminatie Finale.

Amerikaans systeem,

2 spelers per banenpaar

Scores vanaf 0

Maximaal 3 games.

Klassen 1 t/m 8 spelen 1 game  

Eliminatie Finale.

Amerikaans systeem,

4 spelers per banenpaar

Scores vanaf 0

Laagste score wordt 4e.

Klassen 1 t/m 8 spelen 1 game  

Eliminatie Finale.

Amerikaans systeem,

3 spelers per banenpaar

Scores vanaf 0

Laagste score wordt 3e.

SPEELWIJZE VOORRONDEN:

Klassen 1 t/m 8 spelen 6 games voorronde,

FINALE:

Amerikaans systeem, 2 spelers per baan.

powered by Valcke Group
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KLASSENINDELING

LEEFTIJD

7

tot 22 jaar 2 tot 22 jaar 

1 Mixed

tot 22 jaar tot 22 jaar 150 - 169,99 

KLASSE

0

Indeling op klasse en/of leeftijd werkt als volgt: Een speler speelt met een gemiddelde van 164 en is 13 jaar.  Deze speler speelt in klasse 4 of 5 omdat dit overeenkomt met zijn/haar 

gemiddelde, en hij/zij zo ook nog enige uitdaging heeft in het toernooi.

Voorbeeld: Een speler van 16 jaar met een gemiddelde van 123 wordt ingedeeld in klasse 6 of 7 omdat klasse 8 alleen toegankelijk is voor spelers met dit gemiddelde tot 14 jaar.  Een 

speler van 17 jaar met een gemiddelde van 143 wordt ingedeeld in klasse 4 of 5 omdat klasse 6 en 7 alleen toegankelijk is voor spelers tot 17 jaar. 

Wij willen hiermee voorkomen dat er een ongelijke verdeling komt tussen gemiddelde en leeftijd en de oudere jongeren qua dit gemiddelde tussen de jongere spelers terecht komen. 

Uiteraard zullen de aangevraagde series (zowel entry en re-entry) voor zover mogelijk worden toegekend, echter behoudt de organisatie zich het recht voor hier indien noodzakelijk van af te wijken 

(bijvoorbeeld bij te weinig deelname). Deelnemers die als groep met dezelfde nationaliteit inschrijven, kunnen indien gewenst in dezelfde serie worden geplaatst. 

De series van de eerste twee weekenden zijn in hoofdzaak voorbehouden voor deelnemers uit Nederland en België. Mochten er bij aanvang van het toernooi nog plaatsen in een van de laatste series 

beschikbaar zijn, besluit de organisatie over eventuele plaatsing.

Bovenstaande regel is van toepassing voor Nederlandse en buitenlandse deelnemers die binnen een straal van 250 kilometer  wonen tot 1 week voor aanvang toernooi. Voor de dan nog mogelijk 

aanwezige open plekken kan iedereen zich inschrijven. 

Na inschrijving zijn verschuivingen naar een andere serie niet meer mogelijk. Indien een gedane inschrijving wordt geannuleerd kan er niet opnieuw worden ingeschreven. 

INDELING SERIES

GEMIDDELDE

EINDE TOERNOOI UITERLIJK 20.00 UUR

PRIJSUITREIKING START UITERLIJK 19.00 UUR

130 - 149,99 tot 17 jaar 130 - 149,99

tot 14 jaar € 25,00

tot 17 jaar € 40,00

Prijzengeld

Baanhuur

Organisatiekosten

Extra geld voor prijzen in natura

Het INSCHRIJFGELD bedraagt per persoon:  

GEMIDDELDE

8 < 129,99

170 - 189,99 

15,50

OPBOUW INSCHRIJFGELDEN

4,00€

JONGENS EN MEISJES Klasse 1 en 8 MIXED

170 - 189,99 

Leeftijdsgrens per

1 september 2019

tot 25 jaar

RE-ENTRY

BONUS 

MEISJES0,00

16,50

J 

M

J

190 > en hoger

LEEFTIJD

M6 7

Administratiekosten: 

NBF, ETBF en/of de WTBA, YET 

INT.

KLASSE

M3
4,00

ENTRY

4 5

Mixed

J 150 - 169,99 

Buitenlandse deelnemers die buiten een straal van 250 km vanaf het bowling centrum wonen spelen in hoofdzaak op vrijdag 14 en zaterdag 15 februari voorafgaand aan de finale op zondag 16 februari 

2020. Overige deelnemers spelen op de andere speeldagen hiervoor.

Baanindeling wordt bepaald door organisatie.

FINALEDAG: ZONDAG 16 FEBRUARI 2020

Exacte finale-indeling wordt bekend gemaakt tijdens het toernooi



*
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* worden niet opgevuld - NBF art. 528.

*

Bij hervatting op een later tijdstip wordt een game, dat nog niet in de vierde of latere frame was gevorderd, opnieuw gespeeld.

*

*

*

Type A betekent dat de organisator in de periode van 30 dagen tot 8 dagen vóór de eerste dag van het toernooi door de deelnemer op de hoogte wordt gebracht.

Type C wordt gedefinieerd als een "No Show", wat betekent dat een deelnemer niet verschijnt zonder de organisator op de hoogte te hebben gesteld of als de deelnemer de organisator op de hoogte 

brengt na de start van de serie waarvoor de deelnemer zich heeft ingeschreven

Type B betekent dat de organisator door de deelnemer op de hoogte wordt gebracht in de periode van 7 dagen tot en met de laatste kwalificatiedag van het toernooi, vóór de eerste dag van het toernooi, 

maar vóór de serie waarvoor de deelnemer zich heeft ingeschreven.

Als er een afmelding/annulering van deelname wordt ontvangen binnen een periode van 30 dagen voorafgaand aan de eerste dag van of tijdens een toernooi, zal dit worden beschouwd als een late 

afmelding/annulering.

Er zijn drie soorten late afmeldingen/annuleringen:

LATE AFMELDING - ANNULERING - NO SHOW

Indien als gevolg van een baanstoring of baanstoringen de tijdslimiet wordt overschreden en de wedstrijd niet kan worden voltooid, dient de wedstrijd te worden afgemaakt op een later tijdstip. Bepaling 

van dit tijdstip is in handen van het bestuur van Stichting YET Nederland in overleg met het bowlinghuis.

OPEN GEVALLEN FINALEPLAATSEN 

INSCHRIJVING
Een deelnemer kan, ongeacht het moment van annulering, een boeking niet annuleren namens een andere deelnemer, d.w.z. een deelnemer moet elke boeking persoonlijk annuleren.

Een deelnemer kan een vroeg gedane aanmelding/inschrijving niet doorgeven aan een andere deelnemer, aangezien de deelnemer die niet komt of zich afmeldt wordt uitgeschreven van deelname. Elke 

deelnemer, die nog niet voor die serie was ingeschreven en zich aanmeldt, moet worden beschouwd als een nieuwe deelnemer en zal worden gepositioneerd als laatst ingeschreven deelnemer in die 

geboekte serie. De enige uitzondering van deze regel is in gevallen waarin een organisator een groepsboeking van een nationaal team heeft geaccepteerd en het nationale team een   andere speler 

uitwisselt.

DEELNAME

OVERMACHT BIJ STORINGEN

AANWEZIGHEID

Wanneer in het geval van een onderbroken game, bijvoorbeeld als gevolg van een technische storing, het niet mogelijk is de betreffende game(s) te spelen of verder te spelen op dezelfde speeldag, dan 

wordt(worden) de betreffende game(s) gespeeld of verder gespeeld op een door het bestuur vast te stellen datum en tijdstip (dit in overleg met het bowlingcentrum). 

Deelname aan dit toernooi staat open voor alle NBF-leden en leden met een WTBA licentie tot 25 jaar. (art. 527)
Artikel 527. Voorwaarden voor deelname: 

1. Deelname aan toernooien waaraan een NBF-erkenning is verleend, is uitsluitend toegestaan aan leden in het bezit van een geldige, op naam gestelde, door de NBF uitgegeven bowlingpas indien het NBF leden betreft, en aan leden van buitenlandse bowlingfederaties die bij de 

WTBA zijn aangesloten, in het bezit van een geldig lidmaatschapsbewijs van een bij de WTBA aangesloten bowlingfederatie en/of een internationale bowlingpas, en/of een geldige speelvergunning (letter of authorisation)

3. De deelname moet eveneens worden geweigerd aan diegene, die zich op geen enkele wijze kan legitimeren. De in artikel 306 genoemde bowlingpas kan als legitimatiebewijs gelden. 

4. De organisatie heeft het recht de inschrijving van een speler te weigeren.

Deelnemers/sters dienen zich voor inschrijving minimaal een HALF UUR voor aanvang van hun: serie, steps 1 en 2 bij het wedstrijdsecretariaat te melden.

Te late spelers beginnen hun wedstrijd bij het frame van de game, dat volgt op het laatste frame, dat door de directe tegenstander in zijn geheel is voltooid. De frames, games en/of wedstrijden, die door 

de verlate speler niet zijn gespeeld, kunnen niet worden ingehaald en krijgen een score van 0 (nul).   (artikel 226 NBF sportreglement)

Indien er door overmacht een langdurige baanstoring bij aanvang van of tijdens een serie/finales optreedt, behoudt de organisatie zich het recht voor om maximaal 5 spelers op een banenpaar te 

plaatsen.

Artikel 528. Deelname aan finale:

De deelname aan een finale event is afhankelijk van de behaalde score in een of meer voorgaande events en is uitsluitend toegestaan aan die spelers die zich op grond van die score direct voor dat finale event hebben geplaatst. Wanneer een finalist niet in staat is aan een finale 

event deel te nemen, dan mag zijn plaats niet worden ingenomen door een speler, die zich oorspronkelijk niet als finalist heeft geplaatst, tenzij in het toernooi-reglement uitdrukkelijk wordt vermeld dat indien een speler zich voor aanvang van de finale afmeldt de finaleplaats zal 

worden opgevuld.
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Een deelnemer kan via het YET international management en de organisator Stichting YET Nederland voor deelname aan een toernooi, waar hij strafpunten voor krijgt, beweren dat deze zich niet heeft 

ingeschreven.

Een deelnemer kan via het YET international management en de organisator Stichting YET Nederland voor een toernooi waarbij hij strafpunten krijgt, ziekte of letsel claimen als reden voor de annulering.

In dat geval is de organisator Stichting YET Nederland verplicht bewijs te tonen in de vorm van een ingevuld formulier, een e-mail met de invoergegevens of een ander soort schriftelijke documentatie.

De organisator kan een boete afgeven aan de atleet met een bedrag dat gelijk is aan de helft van het maximale tarief voor een entry.

UITSTAPPEN - STOPPEN

In het geval van een illegale uitstapping, krijgt de deelnemer een aftrek van 10 YET rankingunten en wordt gerapporteerd aan zowel het tuchtcollege van de NBF als ook het YET  international 

management.

In het geval van een volledige documentatie verwijdert het YET international management de strafpunten voor de deelnemer in het specifieke toernooi, terwijl de YET-president kan beslissen om de 

strafpunten te verwijderen in geval van een gedeeltelijke documentatie.

De bewering van een deelnemer dat deze niet was ingeschreven

De claims van de atleet op ziekte of letsel

In situaties waarin een deelnemer beweert dat er geen inschrijving is gedaan en de organisator Stichting YET Nederland de inschrijving niet kan documenteren, kan de YET-president beslissen om de 

strafpunten te verwijderen die aan de deelnemer in dat specifieke toernooi zijn gegeven.

Type A

Sancties voor de diverse type late afmeldingen/annuleringen en/of no show

De organisator kan een boete afgeven aan de deelnemer met een bedrag dat gelijk is aan het maximale tarief voor een entry plus het maximale tarief voor een re-entry.

Als het volledige bedrag door de organisator is ontvangen uiterlijk 14 dagen nadat de factuur is verzonden, worden alle gegeven strafpunten voor dat toernooi verwijderd.

Type C

Type B

De deelnemer krijgt 10 punten aftrek YET ranking seizoen 2019/2020

De deelnemer krijgt 30 punten aftrek YET ranking seizoen 2019/2020

De organisator kan een boete afgeven aan de atleet met een bedrag gelijk aan het maximale tarief voor een entry.

De deelnemer krijgt 20 punten aftrek YET ranking seizoen 2019/2020

Een dergelijke claim moet door het YET international management worden ontvangen uiterlijk 14 dagen nadat het op de hoogte is gebracht van de gegeven strafpunten.

De boete facturen voor te late afmelding(en) annulering(en) moeten uiterlijk 7 dagen na de laatste dag van het toernooi door de organisator worden verzonden. 

Als een deelnemer, zonder toestemming van de wedstrijdleiding, een serie: entry of re-entry of in één der finale steps het toernooi verlaat voordat hij alle games heeft voltooid (illegaal uitstappen), 

worden alle vorige scores van de deelnemer als nul geteld. De deelnemer kan het toernooi niet opnieuw betreden in één van de latere series.

In het geval van een illegale uitstappen, worden eventuele behaalde prijzen niet vergoed.

In het geval van legaal stoppen (toegestaan   door het wedstrijd/toernooileiding), is het de deelnemer niet toegestaan   om in één der andere nog te spelen series deel te nemen. 

Voordat de organisator een lijst met atleten met strafpunten aan het YET international management gaat voorleggen, heeft de organisator het recht om deelnemers van deze lijst uit te sluiten, als de 

organisator volledige documentatie of ten minste een volledig vertrouwen heeft in ziekte of verwonding (bij speciale gelegenheden ook andere ernstige redenen) die de reden waren voor de annulering.

Als het volledige bedrag niet uiterlijk 14 dagen na de factuur is ontvangen door de organisator, is het het recht van de organisator om het YET international management hiervan op de hoogte te stellen en 

worden er bij deze deelnemer 10 YET ranking punten in mindering gebracht.

Als een ziekte of letsel wordt gedocumenteerd door een medisch certificaat, wordt de documentatie geteld als volledige documentatie, terwijl een ondersteunende brief van het YET international 

management wordt geteld als gedeeltelijke documentatie.

In die situatie heeft de deelnemer de verplichting om gedocumenteerd bewijs te tonen dat ziekte of letsel de oorzaak was.

Een dergelijke claim moet door het YET international management worden ontvangen uiterlijk 14 dagen nadat het op de hoogte is gebracht van de gegeven strafpunten.

Een deelnemer die zich te laat afmeldt, annuleert of niet komt opdagen ("No Show") zal worden gemeld bij het tuchtcollege van de Nederlandse Bowling Federatie en/of ETBF.
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COACHING bij inschrijving bekend maken

RE-ENTRY

BETALING TOERNOOI

De Hummelink-YETJE Kampioen der Kampioenen. Wie wordt de overall kampioen en komt met zijn naam op de Hummelink-YETJE wissel bokaal te staan? Winnaar krijgt 

kleine replica mee. In het Hummelink-YETJE Kampioenschap wordt er met alle klasse winnaars een afvalrace gespeeld. De afvalrace wordt steeds met één "one ball roll" 

gespeeld waarbij de laagste afvalt totdat de uiteindelijke winnaar over is.

Speelwijze: speler uit klasse 8 begint en gooit één bal, nieuw set pins, speler uit klasse 7 gooit één bal, nieuw set pins etc. Nadat alle spelers uit elke klasse (j/m) één bal 

hebben gegooid valt de speler met de laagste score af. Gestart wordt met de volgende ronde met nu nog maar 7 spelers. We starten weer met de speler uit de dan nog 

aanwezige laagste klasse. Zo gaan we door totdat de uiteindelijke winnaar bekend is. Hij/zij mag zichzelf een jaar lang Hummelink-YETJE Nederland Kampioen noemen.

Is eenmalig toegestaan! Deelnemers mogen dit bij inschrijving al kenbaar maken. 

Tijdens het toernooi is dit alleen nog mogelijk als er in enige serie nog ruimte aanwezig is.

BEWIJS VAN INSCHRIJVING

HUMMELINK-YETJE KAMPIOEN DER KAMPIOENEN

Tegelijk bij inschrijving dient te worden aangegeven of men gebruik maakt van een trainer/coach. Deze dient gecertificeerd te zijn.

Alle inschrijvingen gedaan via de website: www.yet-netherlands.com krijgen automatisch een bewijs van inschrijving per e-mail toegestuurd. Gepoogd zal worden invulling te geven aan de wens van de 

gevraagde serie. Een indeling zal uiterlijk een week voor aanvang op de site worden geplaatst.

Deelenemers die zich hebben ingeschreven of hebben laten inschrijven zijn ten alle tijden verplicht de inschrijfgelden te voldoen. 

Betaling toernooi UITSLUITEND CONTANT start 1 uur voor aanvang enige serie. Verzoek gepast te betalen.

Voor alle deelnemers nationaal en internationaal worden de scores van de entry en eventuele re-entry doorgegeven aan de NBF.

Indien op voorhand is gekozen voor het spelen van re-entry dien je dit bij inschrijving te melden en bij aanmelding op het toernooi direct te betalen. 

Mocht je na de eerste voorronde alsnog besluiten geen re-entry te spelen dan ontvang je geen geld retour. 



*

 OP DE EERSTE 300 GAME staat 

powered by Valcke Group

PRIJZENPAKKET

MET DANK AAN DE HOOFDSPONSOR & SUB-SPONSOREN

 EEN BOWLINGBAL ter waarde van € 200,-

Prijzenpakket 2020: Sportprijzen voor de TOP 4 in elke klasse. 



see you at our tournament se deg på vår-turnering видеть вас в нашем турнире

se dig i vår turnering

vous voir lors de notre tournoi sjáumst við á mótinu okkar Wir sehen Sie uns auf unserem Turnier

féach leat ag ár gcomórtas

se dig på vores turnering бачити вас в наших турніру chì mi thu aig ar farpais vi ses på vår turnering

narak fit-turnew tagħna nähdä sinut turnauksessamme tot ziens op ons toernooi redzēt tevi mūsu turnīrā

REGELS ORGANISATIE
* *

ERKENNING
*

EED / FAIR PLAY / YET CHARTER
* EED:  

Monica Koudstaal Louis van der Heijden

Dit toernooi heeft een NBF en ETBF erkenning: NBF nr.  xxx

VOOR ALLE VRAGEN DIE BETREKKING HEBBEN OP DE INSCHRIJVING, 

E-mail naar: inschrijvingen@yet-netherlands.com

De organisatie ligt in handen van de Stichting YET Nederland met ondersteuning van 

Bowling Nieuwegein medewerkers en vrijwilligers uit geheel Nederland en wordt 

gespeeld van Zaterdag 1 februari tot en met Zondag 16 februari 2020

TOERNOOIREGLEMENT

VOOR ALLE OVERIGE VRAGEN,

E-mail naar: info@yet-netherlands.com

Het toernooi zal worden geopend door het afleggen van een sporters eed, welke in het teken zal staan van goed sportmanship en fair play. Dit zal herhaald worden in het laatste weekend 

wanneer onze buitenlandse deelnemers gaan starten aan hun series. Deze Eed zal door een sporter, ouder, coach en wedstrijdleider worden afgelegd en geldt voor alle sporters, coaches, 

ouders/begeleiders en wedstrijdleiding.

INFORMATIE TOERNOOI

WEDSTRIJDLEIDING & INFORMATIE TOERNOOIDIRECTEUR

Het toernooi wordt gespeeld volgens het NBF Sportreglement waarbij tevens de 

ETBF- en/of WTBA en YET internationaal regels van kracht zijn.



*

* YET CHARTER:

YET is een organisatie die belangstelling heeft voor het welzijn van al haar deelnemers.

YET erkent de rechten en eigenwaarde van iedere deelnemer.

YET Welfare Charter promoot alle positieve aspecten van de bowlingsport.

YET staat te allen tijde voor bowling etiquette, fair play, respect, waarden en normen.

YET streeft er naar om een veilige en plezierige plek te bieden voor haar deelnemers. 

YET Welfare Charter kan zich niet verenigen met intimidatie, onsportiviteit het overtreden van de regels en/of het gebruik van verboden stoffen in welke vorm dan ook.

VERANTWOORDELIJKHEID: 
*

*

*

*

YET RANKING
*

*

*

*

SPELERSRUIMTE - COACHING
*

*

*

*

*

*

HIGH FIVE:

Alle coaches die een badge voor de coaching ruimte willen ontvangen sturen eenmalig minimaal twee weken voor aanvang toernooi een pasfoto op naar de toernooi organisatie. Ze 

melden zich vóór het begin van een der series of finale steps bij de wedstrijdleiding waarbij ze hun coachopleiding kunnen aantonen met een licentie of behaald certificaat voor de 

volgende opleidingen:

a.    Nationaal (Coaching licentie: instructeur, coach niveau A of B, of NBF 1, 2 of 3),

b.    USBC Bronze, Silver of Gold,

c.    ETBF level I, II of III

Bij akkoord ontvangen ze een gepersonifiseerde badge die het gehele toernooi gebruikt kan worden, deze badge blijft eigendom van de toernooi organisatie en zal voor het volgende 

toernooi (met uw toestemming) worden opgeslagen.

1, Ik let op mijn taalgebruik 2, Plezier staat voorop 3,  Ik heb respect voor anderen 4, Ik ga netjes om met het materiaal 5.  Ik geef het goede voorbeeld. 

Achter het looppad van de spelersruimte zal voor de coaching van spelers op een afstand van ongeveer 30 tot 50 cm een coaching ruimte worden gereserveerd - ingericht. 

Extra ruimte voor coaches:

Onder spelersruimte wordt verstaan de ruimte vanaf het begin van de approach tot en met het looppad achter de spelers-zitruimte.

Het is anderen dan spelers, en wedstrijdleiding niet toegestaan zich voorafgaande en tijdens de te spelen series en finales zich in de spelersruimte te bevinden. 

Tegelijk bij inschrijving dient te worden aangegeven of men gebruik maakt van een trainer/coach. Deze dient gecertificeerd te zijn.

Om toegang te krijgen tot deze coaching ruimte moet de gecertificeerde coach 

(a)     een bowler in actie hebben in één der series of finale steps 

(b)     zich melden bij de wedstrijdleiding van het toernooi om een badge te krijgen, die zichtbaar moet worden gedragen, zolang de coach in het coachgebied is.

Doorgifte YET International ranking-punten vervalt indien een geplaatste speler zich onttrekt aan de "YET Internationaal reglementen", kledingvoorschriften, bij de steps 1 tot en met 4 

en de prijsuitreiking. 

YET International ranking-punten worden alleen toegekend aan bowlers onder de 25 jaar op 1 september van ieder kalenderjaar.

YET International ranking-punten: de hoogste score van de 6 games (in alle klassen) over entry of re-entry telt mee voor de YET ranking.

Vanwege de oplopende kosten voor de organisatie van de YET tour finaledag in een van de organiserende landen, zijn wij genoodzaakt vanaf seizoen 2019-2020 € 1,00 per deelnemer aan 

de YET af te dragen, deze gelden zijn opgenomen in de inschrijfgelden.

Het is niet toegestaan in de spelersruimte te eten of te drinken. 

Het is de verantwoordelijkheid van de spelers, coaches, ouders en/of begeleiders de regels van het bowlinghuis omtrent het nuttigen van eigen meegebracht eten en drinken van het 

Bowlinghuis te respecteren, dit wordt niet toegestaan. 

Spelers, coaches, ouders en/of begeleiders zijn verantwoordelijk ervoor te zorgen dat het bowlingmateriaal geen gevaar oplevert voor andere spelers of aanwezigen in het 

bowlingcentrum. De organisatie is niet aansprakelijk voor het kwijtraken of enige schade aan bowlingmateriaal of aanverwante zaken.

Van toernooiorganisatie, vrijwilligers, spelers, coaches, en trainers die zich binnen de spelers en/of coachingruimte bevinden wordt verwacht dat deze geen alcohol en tabak gebruiken 

tijdens de te spelen series en/of finales.



PAS EN GEMIDDELDE
*

*

*

*

*

*

GELIJKE STAND
*

*

*

CONTROLE SCORE
*

GEEN ONNODIGE VERTRAGING TIJDENS SERIES EN FINALE STEPS
*

KLEDING / TELEFOON / IPOD / TABLETS / FOTO / FILM / VIDEO / VIDEO WEBLOG (VLOG):
*

*

*

* Bij herhaling van de eerste 2 regels, voor aanvang finales door een speler volgt uitsluiting van deelname aan de te spelen finale.

* Je bent tevens verplicht om in bowlingkleding bij de prijsuitreiking te verschijnen, mocht je hieraan niet voldoen, vervallen eveneens je recht op ranking-punten.

*

*

*

Peildatum pasgemiddelde is 1 september 2019.

Het gebruik van mobiele (smart) telefoons, iPod, tablets, (dienen te worden uitgezet) is tijdens het gehele toernooi in en achter de spelersruimte (ruimte tussen de coaching ruimte en de 

approach) door deelnemers niet toegestaan. 

Dit conform het NBF sanctiebeleid art. 224 lid 3 en 225, lid 1 en art. 241 Sancties, zie NBF sportreglement.

De kleding voor spelers en coaches dient altijd in overeenstemming conform het toernooi/wedstrijdreglement te zijn. 

De Hummelink-YETJE Kampioen der Kampioenen: Als twee of meer spelers dezelfde laagste pinfall in een ronde scoren, zullen deze blijven gooien totdat er één de laagste pinfall gooit en 

dus afvalt, waarna de afvalrace zal worden vervolgd.

Het dragen van bowlingkleding conform het YET International reglement is verplicht, tijdens het gehele toernooi als ook met de prijsuitreiking. Indien hier geen gehoor aan wordt 

gegeven kunnen er geen ranking-punten worden toegekend voor eventuele plaatsing Grand Final YET International Tour.

Het dragen van spijkerkleding, joggingkleding, als mede het dragen van petten in welke vorm dan ook is niet toegestaan. Als je hier door medische/aantoonbare redenen niet aan kunt 

voldoen, kun je dit bespreken met de toernooidirecteur.

Organisatoren en vrijwilligers geven het goede voorbeeld en dragen gedurende het gehele toernooi passende sport- en/of golfkleding.

Spelers die in een hogere klasse willen spelen dienen dit bij inschrijving kenbaar te maken.  Spelers kunnen max. 1 klasse hoger spelen.

Indien er bij inschrijving geen jaargemiddelde van een Bowling Federatie van enig land overlegd kan worden, speelt de speler in de hoogste klasse.

Indien gewenst dient een legitimatie overlegd te worden om de geboortedatum te bevestigen.

Voor spelers die uitsluitend lid zijn bij de NBF is het gemiddelde op de (digitale) bowlingpas 2019-2020 bepalend. Deze dient digitaal en/of als afdruk getoont te worden. Indien op de pas 

geen gemiddelde is vermeld dient een officiële verklaring te worden overlegd waarin het gemiddelde van tenminste 21 games wordt vermeld. Deze verklaring mag niet ouder zijn dan 14 

dagen, de datum van afgifte dient hierbij vermeld te zijn. 

Elke klacht over de juistheid van de scores dient te gebeuren bij de wedstrijdleiding binnen 10 minuten na de officiële bekendmaking van de resultaten.

Artikel 218. Ex aequo voorronden, plus de steps 1 tot en met 4:

1. Wanneer 2 of meer spelers in een wedstrijd gelijk eindigen, dan wordt de volgorde van deze spelers bepaald door de totale pinfall (scratch), die door deze spelers is behaald over alle games van deze wedstrijd. 

2. De speler met de hoogste laatste game krijgt de hogere positie toegewezen. 

3.Indien de in het eerste lid bedoelde beslissingsregel geen uitkomst biedt, kan de eindrangschikking als volgt worden bepaald: c) de gelijk geëindigde spelers spelen een negende en tiende frame, waarna de hoogste score over deze 2 frames recht geeft op de hogere positie; een 

en ander net zo lang, tot een beslissing is gevallen. 

Bij een eventuele ex-aequo in de Finale Steps zal er voor plaatsing voor de volgende step tussen de gelijk geëindigde spelers een negende en tiende frame worden gespeeld, waarna de 

hoogste score over deze 2 frames recht geeft op de hogere positie, een en ander net zo lang tot een beslissing is gevallen. 

NBF regel art. 218-1-2-3 lid c 

Bij een eventuele ex-aequo na voorronden gaat de speler met de hoogste laatste game inclusief bonus door naar de volgende Step. Is dit ook gelijk dan geldt de voorlaatste game enz. 

enz.

Het nemen van foto's voor eigen gebruik mag, maar men moet zich er wel van bewust zijn dat niet iedere aanwezige wil dat zijn foto's en/of gegevens op social media terechtkomen. Dit 

moet door iedereen gerespecteerd worden.

Nadat de speler rechts en/of links van u de approach heeft verlaten dient u binnen 30 seconden met uw eigen worp aan te vangen. Daarnaast is het spelers niet toegestaan een TWO 

LANE COURTESY te gebruiken, dit om onnodige vertraging te voorkomen.

Voor spelers die lid zijn bij de BBSF en/of de DBU en eerder hebben deelgenomen aan Nederlandse toernooien zijn voor hen de toernooigemiddelden bepalend zoals deze door de NBF 

voor het seizoen 2019-2020 zijn vastgesteld. Zij van hen geen gegevens bekend dan geldt het gemiddelde op de bowlingpas van de betreffende federatie mits deze is berekend over 

minimaal 21 games. Bij spelers die bij meerdere federaties lid zijn wordt het hoogste pasgemiddelde gehanteerd.



*

*

BAANCONDITIES
*

PRIJSUITREIKING - INDIVIDUELE PRIJZEN - TROFEEEN
*

*

*

*

*

Wissel bokaal: Hummelink-YETJE Kampioen der Kampioenen:

*

Trofee: Gemeente Nieuwegein: 

* Schaal is voor de speler/ster uit klasse 8 die het grootste positieve verschil tussen zijn/haar pasgemiddelde en zijn/haar gemiddelde in de 1e voorronde weet te behalen.

Trofee: Chandra: 

* Schaal is voor de speler/ster die het kleinste positieve verschil tussen zijn/haar pasgemiddelde en zijn/haar gemiddelde in de 1e voorronde weet te behalen.

BESLUITVORMING
*

Gedragscode YET en NBF is van toepassing op dit toernooi, zie voor informatie: 

http://yet-international.com/index.php/rules.html

http://nbf.bowlen.nl/Voorleden/Statutenenreglementen.aspx

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding. Deze besluitvorming is onherroepelijk, en is geen discussie mogelijk.

    OLIEPATROON, bekendmaking 1ste week Januari 2020 via onze site www.yet-netherlands.com

ETEN EN DRINKEN

GEDRAGSCODE YET en NBF 

Het nuttigen van zelf meegebrachte consumpties (eten en drinken) door spelers, trainers/coaches, begeleiders en ouders/verzorgers is niet toegestaan binnen het bowlingcentrum. 

Laten wij met z'n allen zorgen voor een gezellige en waardige afsluiting van dit toernooi. 

Gewonnen prijzen zullen niet voortijdig worden uitgereikt behalve indien aantoonbaar is dat bijv. een vlucht gehaald moet worden of men vanwege onvoorziene omstandigheden het 

toernooi moet verlaten.

Prijswinnaars dienen aanwezig te zijn bij de prijsuitreiking dus ook bij de uit te delen re-entry certificaten. 

De overige finalisten ontvangen een re-entry voor het volgende te spelen BRUNSWICK OPEN INTERNATIONAAL YET TOERNOOI.

In het individuele klassement komen de top vier spelers van alle klassen van het 20e BRUNSWICK OPEN INTERNATIONAAL YET TOERNOOI in aanmerking voor een podium plaats.  

INDIVIDUELE PRIJZEN:

De naam van de overall kampioen komt op de YET wissel bokaal te staan, en deze krijgt een kleine replica als trofee mee. 

Tijdens het toernooi zal er een wedstrijdpatroon worden neergelegd welke uiteraard goed te bespelen is maar wel enige uitdaging geeft. Eenvoudig scoren is niet aannemelijk. Als de 

deelnemers spelen met voldoende focus, concentratie en een grote dosis plezier, zal er een mogelijkheid zijn om hoge scores te bereiken.



see you at our tournament se deg på vår-turnering видеть вас в нашем турнире redzēt tevi mūsu turnīrā

vous voir lors de notre tournoi se dig på vores turnering tot ziens op ons toernooi se dig i vår turnering

vi ses på vår turnering бачити вас в наших турніру chì mi thu aig ar farpais Wir sehen Sie uns auf unserem Turnier

nähdä sinut turnauksessamme sjáumst við á mótinu okkar narak fit-turnew tagħna féach leat ag ár gcomórtas

powered by Valcke Group

Wij rekenen op uw medewerking als ouder, verzorger, begeleider of anderszins. 
Verder verzoekt de organisatie (bestaande uit vrijwilligers die de jeugd een leuk toernooi willen bezorgen) u om begrip voor de genoemde uitgangspunten die zorgvuldig zijn 

opgesteld.  Daarnaast rekenen wij op uw medewerking (goed humeur) om dit toernooi (weer) te doen slagen. 


