
 

 
1 

Toernooi en wedstrijdreglement 

 
YET OPEN INTERNATIONAAL SCRATCH JEUGDTOERNOOI 

 

georganiseerd door Stichting YET Nederland 

 

Het bestuur van Stichting YET Nederland heeft conform artikel 10 lid 1-4 van haar statuten 

een wedstrijd/toernooi reglement en gedragscode laten opstellen :   
 

Artikel 10 Reglementen: 

1. Het Bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden 

geregeld, die naar oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven. 

2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. 

3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen. 

4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het bepaalde in artikel 

11 lid 1 van toepassing. 
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Hoofdstuk 1: Doel en middel, algemene bepalingen, aansprakelijkheid en verplichtingen  
 

Artikel 1: Doel en middel: 

1. Stichting YET Nederland stelt zich ten doel het beoefenen van de bowlingsport. 

2. Stichting YET Nederland tracht haar doel te bereiken door: 

a. Het lidmaatschap van de Nederlandse Bowling Federatie, hierna aangeduid met: 

“NBF”; 

b. Deel te nemen aan de door de Stichting georganiseerde en door de NBF 

goedgekeurde wedstrijden/toernooien; 

 

Artikel 2: Algemene bepalingen 

1. Waar, in dit reglement gesproken wordt van een speler, wordt ook bedoeld. 

2. Reglement: Dit reglement is van toepassing op YET OPEN INTERNATIONAAL SCRATCH 

JEUGDTOERNOOI georganiseerd door Stichting YET Nederland. 

3. Dit reglement is aanvulling op het sportreglement van de Nederlandse Bowling 

Federatie of wijzigingen op de regels die betrekking hebben op het toernooi reglement 

van het YET OPEN INTERNATIONAAL SCRATCH JEUGDTOERNOOI welke wordt 

georganiseerd door Stichting YET Nederland.  

4. Het bestuur van de Stichting YET Nederland behoudt zich het recht voor, in bijzondere 

gevallen, van deze reglementen te kunnen afwijken. 

5. Toernooi: Onder toernooi wordt verstaan, de Internationale bowling competitie die 

door Stichting YET Nederland jaarlijks in de maand februari van enig jaar wordt 

georganiseerd.  

6. Het toernooi wordt gespeeld volgens het NBF Sportreglement waarbij tevens de ETBF- 

en/of WTBA en YET regels van kracht zijn 

7. Op dit toernooi zijn alle bepalingen van dit reglement, het NBF Sportreglement, het 

ETBF sportreglement en de YET International reglementen onverminderd van 

toepassing. Hiervan kan slechts worden afgeweken, indien en voor zover dit in of 

krachtens het bepaalde van het wedstrijd-, toernooireglement uitdrukkelijk is 

toegestaan. 

8. Serie: Het toernooi bestaat uit een aantal speeldagen die onderverdeeld zijn in series. 

Een serie is een van te voren vastgesteld aantal games in een wedstrijd of competitie  

9. Wedstrijd: Een wedstrijd is een competitie, tegen deelnemers/spelers uit dezelfde 

klasse. 

10. De organisatie van YET OPEN INTERNATIONAAL SCRATCH JEUGDTOERNOOI berust bij 

het bestuur van Stichting YET Nederland. 
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Artikel 3: Aansprakelijkheid: 

1. Het betreden van het Bowling centrum en het gebruik van haar bowlingbanen door 

bezoekers en deelnemers aan het YET OPEN INTERNATIONAAL SCRATCH 

JEUGDTOERNOOI is en geschiedt volledig voor eigen risico. 

2. Stichting YET Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, geleden 

of nog te lijden door bezoekers en/of deelnemers, ontstaan door welke oorzaak dan 

ook, tenzij die schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Stichting YET 

Nederland ofwel door opzet of grove schuld van haar bestuursleden en/of vrijwilligers. 

3. Indien spelers, trainers/coaches, begeleiders en ouders/verzorgers de in dit reglement 

gestelde verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen, zijn zij volledig 

aansprakelijk en verplicht alle directe en indirecte schade te vergoeden die Stichting YET 

Nederland daardoor lijdt dan wel in de toekomst nog zal gaan lijden. 

 

Artikel 4: Algemene verplichtingen 

1. Deelnemers aan de door de Stichting georganiseerde en door de NBF goedgekeurde 

wedstrijden/toernooien verplichten zich: 

a. De statuten, reglementen en besluiten van het bestuur van de stichting na te leven; 

b. De statuten, reglementen en besluiten van de Fédération Internationale des 

Quilleurs na te leven; 

c. De belangen van de stichting en/of bowlingsport in het algemeen niet te schaden;  

2. Behalve krachten de inschrijving (deelname aan) kunnen de aangesloten verplichtingen 

worden opgelegd bij reglement of bij besluit van het bestuur. 

3. Het gebruik of doen gebruiken van verboden stimulerende middelen (doping) is 

verboden. Een deelnemer aan het door de Stichting georganiseerde en door de NBF 

goedgekeurde toernooi is verplicht diens volledige medewerking te geven aan door de 

NBF georganiseerde, dan wel op verzoek van de NBF gehouden dopingcontroles en zich 

te houden aan het dopingreglement van de NBF. 

4. Een deelnemer/aangeslotene onthoudt zich tegenover een andere 

deelnemer/aangeslotene van elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in 

verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de andere 

deelnemer/aangeslotene, die het ondergaat, als ongewenst of gedwongen wordt 

ervaren. Het in strijd handelen met deze bepaling geldt als een overtreding en kan 

worden bestraft door het bestuur. 

5. Spelers, trainers/coaches, begeleiders, supporters en ouders/verzorgers dienen zich in 

en rondom het Bowling centrum behoorlijk te gedragen (al dan niet tijdens deelname 

aan de activiteiten). Zich te onthouden van luid, beledigend, discriminerend, 

intimiderend taalgebruik tegen andere sporters/deelnemers, vrijwilligers, 

trainers/coaches, andere aanwezigen en het bestuur van Stichting YET Nederland.  

6. Spelers, trainers/coaches, begeleiders en ouders/verzorgers dienen te allen tijde de 

aanwijzingen en instructies van de wedstrijdleiding op te volgen. 

7. Spelers, trainers/coaches, dienen zich te allen tijde te kunnen identificeren en zijn 

verplicht deze op verzoek te tonen.  

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

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

http://nbf.bowlen.nl/Voorleden/Statutenenreglementen.aspx 
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9. Het nuttigen van zelf meegebrachte consumpties (eten en drinken) door spelers, 

trainers/coaches, begeleiders en ouders/verzorgers is niet toegestaan binnen 

bowlingcentrum.  

10. Spelers, trainers/coaches, begeleiders, supporters en ouders/verzorgers dienen geen 

afval achter te laten in of rondom het bowlingcentrum. 

11. Spelers, trainers/coaches, begeleiders, supporters en ouders/verzorgers dienen 

gevonden voorwerpen af te geven bij de wedstrijdleiding. 

   

Artikel 5: Verplichtingen tijdens betreden van de bowlingbanen 

1. Spelers, toernooiorganisatie en wedstrijdleiding mogen de bowlingbanen/approaches 

uitsluitend met bowlingschoenen betreden. 

2. Spelers, toernooiorganisatie en wedstrijdleiding mogen de bowlingbanen/approaches 

uitsluitend gebruiken voor de daarvoor bestemde bowlingdoeleinden. 

3. Ingeval van opzettelijke vernieling of beschadiging van enige aan het bowlingcentrum 

toebehorende (roerende of onroerende) zaken door aanwezige  personen zal door het 

bestuur van Stichting YET Nederland, melding worden gemaakt bij de exploitant van het 

bowlingcentrum. 
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Hoofdstuk 2 Organisatie, Deelname en Aanmelding 

 

Artikel 6: Organisatie:  

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

bowlingcentrum, medewerkers en vrijwilligers uit geheel Nederland, en wordt gespeeld 

rond de maand februari van elk kalender jaar. 

 

Artikel 7: Deelname YET OPEN INTERNATIONAAL SCRATCH JEUGDTOERNOOI:  

1. Deelname aan het YET OPEN INTERNATIONAAL SCRATCH JEUGDTOERNOOI geschiedt 

conform de regels uit het NBF sportreglement dat van toepassing is.  

2. Deelname aan een toernooi met een wedstrijdelement waaraan een NBF, en ETBF-

erkenning is verleend, geschiedt geheel vrijwillig en op eigen risico, en is uitsluitend 

toegestaan voor alle personen:  

a. 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 autorisatie).  

3. 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. 

4. De deelname zal eveneens worden geweigerd aan diegene die zich op geen enkele wijze 

kan legitimeren.  

5. Sportreglement artikel 527 lid 4: Voorwaarden voor deelname: 

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

 

Artikel 8: Inschrijving en annulering 

1. De inschrijving/aanmelding voor het YET OPEN INTERNATIONAAL SCRATCH 

JEUGDTOERNOOI wordt gedaan middels invulling van het inschrijfformulier welke te 

vinden is op de site van www.yet-netherlands.com onder de button 

Toernooi/inschrijfformulier.  

2. Inschrijving en annulering geschiedt uitsluitend op de wijze en onder de voorwaarden 

die door Stichting YET Nederland worden bepaald. De inschrijving is strikt persoonlijk en 

niet overdraagbaar.  

3. Met het inschrijven voor het YET OPEN INTERNATIONAAL SCRATCH JEUGDTOERNOOI 

verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het bij of krachtens dit reglement 

bepaalde. 

4. 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. 

5. 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 
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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. 

6. 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. 

7. Er zijn drie soorten late afmeldingen/annuleringen:  

a. 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. 

b. 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 kwalificatie dag van het toernooi, 

vóór de eerste dag van het toernooi, maar vóór de serie waarvoor de deelnemer zich 

heeft ingeschreven. 

c. 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. 

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

a. De deelnemer krijgt 10 punten aftrek YET ranking seizoen …… 

De organisator kan een boete afgeven aan de deelnemer met een bedrag dat gelijk is 

aan de helft van het maximale tarief voor een entry. 

b. De deelnemer krijgt 20 punten aftrek YET ranking seizoen …… 

De organisator kan een boete afgeven aan de deelnemer met een bedrag gelijk aan 

het maximale tarief voor een entry. 

c. De deelnemer krijgt 30 punten aftrek YET ranking seizoen …… 

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. 

9. De claims van de atleet op ziekte of letsel:   

a. 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.  

b. 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.  

c. In die situatie heeft de deelnemer de verplichting om gedocumenteerd bewijs te 

tonen dat ziekte of letsel de oorzaak was.  

d. 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.  

e. 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. 

10.  De bewering van een deelnemer dat deze niet was ingeschreven:    

a. 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. 
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b. 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. 

c. 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. 

d. 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. 

11. Uitstappen - Stoppen: 

a. 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. 

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

vergoed. 

c. In het geval van een illegale uitstapping, krijgt de deelnemer een aftrek van 10 YET 

INTERNATIONAL ranking punten en wordt gerapporteerd aan zowel het tuchtcollege 

van de NBF als ook het YET INTERNATIONAL management. 

d. 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. 
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Hoofdstuk 3 Wedstrijd en Wedstrijdverloop 

 

Artikel 9: Algemene Bepalingen YET OPEN INTERNATIONAAL SCRATCH JEUGDTOERNOOI 

1. De wedstrijden van het YET OPEN INTERNATIONAAL SCRATCH JEUGDTOERNOOI worden 

gespeeld volgens het door het bestuur van Stichting YET Nederland opgestelde serie-, 

tijd- en baanschema. Dit schema wordt voor aanvang van de te spelen series 

gepubliceerd.  

2. Er wordt gespeeld volgens het Amerikaanse systeem. 

3. Elke speler dient minimaal 30 minuten voor de aanvang van de door hem/haar te spelen 

serie (entry of re-entry) aanwezig te zijn. In geval van overmacht beslist de 

wedstrijdleiding.  

4. Elke speler krijgt vóór aanvang van zijn/haar eerste game (entry en re-entry) ingooitijd. 

Nadat de wedstrijdleider het startsein heeft gegeven mogen geen proefballen meer 

worden gegooid. 

5. Finaleplaatsen worden niet opgevuld conform NBF sportreglement art. 528, ook niet als 

er vooraf bij en/of na gespeelde voorronden is aangegeven dat de finale niet wordt 

gespeeld. 

 

Artikel 10: Aanwezig: 

1. Conform NBF sportreglement is een speler aanwezig indien deze bij aanvang van de te 

spelen serie gereed is om te bowlen.  

2. Indien een speler te laat aanwezig is zal de wedstrijdleiding handelen conform het NBF 

sportreglement.  

 

Artikel 11: Spelers ruimte en Coaching  

1. Tegelijk bij inschrijving dient te worden aangegeven of men gebruik maakt van een 

trainer/coach. Deze dient gecertificeerd te zijn. 

2. 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.  

3. Onder spelersruimte wordt verstaan de ruimte vanaf het begin van de approach tot en met 

het looppad achter de spelers-zitruimte. 

4. Extra ruimte voor coaches: 

a. 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.  

b. 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. 

5. 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 



 

 
10 

Bij akkoord ontvangen ze een gepersonifieerde badge, deze badge blijft eigendom van de 

toernooi organisatie en zal worden opgeslagen. 

6. Er wordt van de coaches binnen de coaching ruimte verwacht dat zij op een correcte en 

aantoonbare manier als coach gekleed zijn. 

 

Artikel 12: Onnodige vertraging: 

1. Nadat de speler rechts en of links van u de approach heeft verlaten dient u met uw 

eigen worp aan te vangen, dit om onnodige vertraging te voorkomen. Het toepassen van 

een TWO LANE COURTESY wordt tijdens het gehele toernooi NIET TOEGESTAAN.  

 

Artikel 13: Baancondities: 

1. 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. 

2. OLIEPATROON, bekendmaking 1ste week januari van ieder kalender jaar via website 

www.yet-netherlands.com 

 

Artikel 14: Gelijke stand / Ex Aequo / TIE 

1. 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. 

2. 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. 

3. De 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. 

 

Artikel 15: Onderbroken game of wedstrijd: 

1. 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. 

2. 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).  

3. 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. 

4. Bij hervatting op een later tijdstip wordt een game, dat nog niet in de vierde of latere 

frame was gevorderd, opnieuw gespeeld. 
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Artikel 16: Bowlingkleding: 

1. De kleding voor spelers en coaches dient altijd in overeenstemming conform het 

toernooi/wedstrijdreglement te zijn.  

2. 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 GRANDE FINALE YET INTERNATIONAL TOUR. 

3. Het dragen van spijkerkleding, joggingkleding, als mede het dragen van petten in welke 

vorm dan ook is niet toegestaan. Als je om medische / aantoonbare redenen hieraan 

niet kunt voldoen, kun je dit bespreken met de toernooi directeur.  

4. Bij herhaling van lid 1 en 2 artikel 15, voor aanvang finales door een speler volgt 

uitsluiting van deelname aan de te spelen finale.   

5. Je bent tevens verplicht om in bowlingkleding bij de prijsuitreiking te verschijnen, mocht 

je hieraan niet voldoen, vervallen eveneens je recht op ranking-punten. 

6. Organisatoren en vrijwilligers geven het goede voorbeeld en dragen gedurende het hele 

toernooi, passende sport- of golfkleding. 

 

Artikel 17: Telefoons, IPod, Tablets, Foto, Film, Video: 

1. 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.  

2. Het maken van opnamen is tijdens het toernooi toegestaan, maar deze opnamen mogen 

niet zonder toestemming gepubliceerd worden op enig sociaal media platform, en ook 

niet voor enige andere (promotionele) doeleinden gebruikt worden.  
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Hoofdstuk 4 Wedstrijden YET OPEN INTERNATIONAAL SCRATCH JEUGDTOERNOOI: 

 

Artikel 18: Aantal te spelen games: 

1. Voorronden worden gespeeld over zes games, met twee spelers per baan.  Deze zes 

games moeten worden gespeeld binnen een tijdsbestek van 150 minuten of te wel 2,5 

uur (duo event).  

2. 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. 

3. Na elke game wachten de spelers op teken van wedstrijdleiding om met hun volgende 

game aan te vangen.  

4. Na elke twee games tijdens de voorronden en step 1 wisselen we tegelijkertijd van 

banenpaar waarbij de spelers op de even banen naar rechts, en de oneven banen naar 

links opschuiven, dus 1 gaat naar 13 en 16 gaat naar 4.  

5. Het wisselen van banenpaar na twee games gebeurt gelijktijdig op teken van de 

wedstrijdleiding. 

6. Wisselen van banen: even banen over de approach, met uitzondering van drankjes en 

andere vloeistoffen die gaan via de spelersruimte, oneven banen via de spelersruimte.   

 

Artikel 19: Score verwerking: 

1. De wedstrijdleider geeft eventuele foute scores door aan de score verwerker.  

 

Artikel 20: Sporters eed, YET Welfare charter en NBF fair play regels: 

1. Het toernooi zal worden geopend door het afleggen van een sporters eed, welke in het 

teken zal staan van goed sportmanship en fair play.  

2. Deze eed zal door een sporter, ouder, coach en wedstrijdleider worden afgelegd en 

geldt vanaf dat moment voor alle sporters, coaches, ouders/begeleiders en 

wedstrijdleiding.  

3. Deze sporters eed zal nogmaals in het laatste weekend worden afgelegd wanneer onze 

buitenlandse deelnemers gaan starten aan hun series.  

4. High Five fair play regels:  

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. 

5. YET Welfare Charter: 

a) YET is een organisatie die belangstelling heeft voor het welzijn van al haar 

deelnemers. 

b) YET erkent de rechten en eigenwaarde van iedere deelnemer. 

c) YET Welfare Charter promoot alle positieve aspecten van de bowlingsport. 

d) YET staat ten allen tijden voor bowling etiquette, fair play, respect, waarden en 

normen. 

e) YET streeft er naar om een veilige en plezierige plek te bieden voor haar 

deelnemers.  

f) 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. 

g) Mocht u het gevoel hebben dat het YET Welfare Charter wordt geschonden, dan 

kunt u dit bespreken met de president van YET INTERNATIONAL. 
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Hoofdstuk 5 Prijzen en Trofeeën: 

 

Artikel 21: Individuele Prijzen 

1. In het individuele klassement komen de top vier spelers van alle klassen van het  YET 

OPEN INTERNATIONAAL SCRATCH JEUGDTOERNOOI in aanmerking voor een podium 

plaats.   

2. De overige finalisten ontvangen, indien het YET OPEN INTERNATIONAAL SCRATCH 

JEUGDTOERNOOI, dit toelaat een re-entry voor het volgende te spelen YET OPEN 

INTERNATIONAAL SCRATCH JEUGDTOERNOOI. 

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

entry certificaten.  

4. 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. 

 

Artikel 22: Trofeeën: 

1. YETJE: Kampioen der Kampioenen: 

In het YET 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. De overall kampioen komt met zijn naam op de YET 

wissel bokaal te staan, en krijgt een kleine replica als trofee mee.  

2. 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. 

3. 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. 

 

 

Hoofdstuk 6: Financiën:  

 

Artikel 23: Inschrijfgelden 

1. De inschrijfgelden voor entry en re-entry zal door het Bestuur van Stichting YET 

Nederland jaarlijks worden vastgesteld.  

2. De inschrijfgelden dienen ten allen tijden ook bij niet verschijnen te worden voldaan. 
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Hoofdstuk 7: YET INTERNATIONAL RANKING: 

 

Artikel 24:  Afdracht spelers fee YET International: 

1. Vanwege de oplopende kosten voor de organisatie van de YET tour finaledag in een van 

de organiserende landen, zijn wij genoodzaakt vanaf seizoen 2018-2019 € 2,00 per 

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

 

Artikel 25: YET ranking-punten: 

1. 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. 

2. YET International ranking-punten: worden alleen toegekend aan bowlers onder de 25 

jaar op 1 september van ieder kalenderjaar. 

3. Doorgifte YET International ranking-punten vervalt: indien een geplaatste speler zich 

onttrekt aan de YET INTERNATIONAAL reglementen, de kledingvoorschriften, de steps 1 

tot en met 4 en de prijsuitreiking.  

 

 

  



 

 15 

Hoofdstuk 8: STRAFFEN 

 

Artikel 26: Straffen: 

1. Het bestuur is bevoegd een deelnemer te bestraffen, indien deze in strijd heeft 

gehandeld met de statuten, een reglement of wezenlijke belangen (NBF, ETBF, YET-

International en Stichting YET Nederland) of besluit van het bestuur. 

2. Het bestuur kan als straf opleggen: 

a. Berisping; 

b. Uitsluiting van deelname aan toernooi/wedstrijd, hetzij voorronden en/of finales; 

c. Ontzegging van het recht om één of meer in de straf genoemde functies uit te 

oefenen voor een in straf te bepalen duur van ten hoogste één jaar; 

d. vervallen de mogelijk verdiende ranking-punten voor de YET International bowling 

tour. 

3. Voor zover een overtreding is begaan binnen het verband van de NBF is de 

deelnemer/aangeslotene tevens onderworpen aan de tuchtspraak van de NBF en is het 

tuchtreglement van de NBF op de deelnemer/aangeslotene van toepassing. 

 

Artikel 27: Doping: 

1. Stichting YET Nederland kent een Dopingreglement, hetgeen conform de regels NBF, 

ETBF en WTBA, FIQ toepasselijk is op iedere deelnemer.  

 

Artikel 28: Alcohol en tabak: 

1. 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. 

 

Hoofdstuk 9 Slotbepalingen: 

Artikel 29: Afwijkingen van dit reglement 

1. In gevallen van overmacht zijn uitzonderingen op de bepalingen in dit 

toernooi/wedstrijdreglement mogelijk en/of kan overtreding van de bepalingen in dit 

toernooi/wedstrijdreglement geen gevolgen hebben, zulks ter beoordeling van het 

bestuur, tezamen met de wedstrijdleider c.q. betrokken speler. 

 

Artikel 30: Toepassing reglementen: 

1. Het bestuur van Stichting YET Nederland draagt zorg ervoor dat de bij of krachtens dit 

Reglement toepasselijke reglementen voor iedere deelnemer door publicatie of 

anderszins voldoende kenbaar zijn. Bij geschillen over de uitleg van reglementen is de 

Nederlandse tekst daarvan bindend.  

 

Artikel 31: Verantwoordelijkheid: 

1. Stichting YET Nederland is, behoudens haar verantwoordelijkheid voor de wet, op geen 

enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte 

van deelnemers, voor verlies van bezittingen of elk ander door de deelnemer 

beweerdelijk geleden nadeel.  

2. 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. 
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Artikel 32: Personalia en Privacy AVG – General Data Protection Regulation (GDPR): 

1. Met de inschrijving gaat de deelnemer in beginsel akkoord met het eventuele gebruik 

door Stichting YET Nederland van zijn personalia en/of van zijn beeltenis in druk, op 

foto, film, video en dergelijke, voor promotionele of voorlichtende doeleinden van het 

YET OPEN INTERNATIONAAL SCRATCH JEUGDTOERNOOI, zonder dat daarvoor een 

vergoeding kan worden gevorderd. Op het gebruik bedoeld in vorige volzin is het AVG 

Privacyreglement van toepassing.  

 

Artikel 33: Onvoorziene gevallen: 

1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Bestuur van Stichting YET 

Nederland met in acht name van het voorhanden zijnde reglementen. 


