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Aantekening TopSport Commissie:  

 
Op de ALV van 24 maart 2018 is besloten dat de kwalificatietoernooien en de daarbij gehanteerde 
kwalificatie/selectie via het rankingsysteem voor alle toernooien komt te vervallen, muv. singles indoor. 
Echter voor het EK en de Atlantic Championship in 2019 wordt nog het lopende kwalificatie- selectie 
en rankingsysteem gehanteerd. De kwalificatieprocedure over 2016-2017-2018 is nog geldig voor de 
EK en de Atlantic in 2019. De wijzigingen zijn  per 1 april 2018 in het reglement opgenomen. 
Alle artikelen met betrekking tot, of met verwijzingen naar de kwalificatie/selectie procedure en de 
daarbij behorende rankingsysteem, zijn aangepast of komen te vervallen. Voor de uitzending naar het 
EK en de Atlantic in 2019 gelden nog de regels van versie 1 april 2017.   
 
(Per 1-4-2019 is de verplichte sportkeuring vervallen.)
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Korte begrippenlijst; 
 
Kwalificatiespeler: Een speler die zich heeft aangemeld voor deelname aan de door haar/hem 

aangegeven internationale toernooien. 
 
Kwalificatietoernooi: Een toernooi, waarvan het resultaat meetelt voor kwalificatie. 
 
Gekwalificeerde speler: Een kwalificatiespeler speler die zich heeft gekwalificeerd om in aanmerking te 

komen voor selectie. 
 
Selectiespeler: Een speler die in een selectie is opgenomen. 
 
Selectieteam: Een voor een specifieke uitzending samengesteld team bestaande uit 

selectiespelers, inclusief reservespelers. 
 
EBU-WB-WIBC-toernooi:  Toernooien onder auspiciën van de NIOBB waarvan de selectieteams door de 

NIOBB worden vastgesteld. (zie bijlage 4) 
 
Invitatietoernooi: Een toernooi waarvoor de NIOBB een uitnodiging ontvangt en waarvan de 

selectieteams door de NIOBB worden vastgesteld. 
 
Uitsluiting. 
Dit reglement is alleen van toepassing op de toernooien volgens bijlage 2 en op de door de NIOBB 
ontvangen invitatietoernooien.
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I. Topsport Commissie 
  
Artikel 1: Taakstelling 
De Topsport Commissie (hierna te noemen TSC) van de NIOBB bestaat uit minimaal 3 personen en 
vertegenwoordigt de belangen van de topsporters en de spelers die de ambitie hebben om topsport te 
bereiken, binnen de NIOBB. De taken van de commissie zijn: 
 
- Registratie en administratie van de NK-resultaten van de kwalificatiespelers. 
- Toezien op het topsportreglement en handelen conform de vastgestelde procedures. 
- Vaststellen van selectieteams en teamindeling. 
- Voordracht aan het bestuur van teamsamenstellingen 
- Organiseren van selectietrainingen. 
- Onderhouden contacten met internationale bowls organisaties. 
- Faciliteren reis- en verblijfsfaciliteiten ten behoeve van internationale uitzendingen. 
- Voorstellen doen voor benoeming van een trainer/manager/begeleider ten behoeve van de 

selectieteams. 
- Verslaglegging van internationale wedstrijden. 
- Onderhouden van onderdeel  topsport op de website van de NIOBB. 
 
Artikel 2: Positie 
a. De TSC is een commissie binnen de NIOBB, en heeft de coördinatie van alle aspecten van de 

topsport. 
b. De TSC richt zich in haar advisering tot het NIOBB bestuur. 
c. De TSC kan een beroep doen op externe deskundigen zoals trainers, adviseurs, etc.  
d. De Commissie of een afvaardiging is minimaal 1 x per jaar aanwezig bij een 

bestuursvergadering van de NIOBB. 
 
Artikel 3: Doelstelling 
De TSC streeft ernaar bowls in Nederland naar een hoger niveau te tillen door het organiseren van 
selectietrainingen en het faciliteren van deelname aan internationale wedstrijden. 
 
Artikel 4: Kandidaatstelling 
a. Na openbare bekendmaking via de website van een vacature, kunnen personen die lid zijn 

van een bij de NIOBB aangesloten vereniging zich kandidaat stellen en zich aanmelden bij de  
TSC door middel van een schriftelijke sollicitatie. 
In geval de zittende TSC daar behoefte aan heeft, kan zij zelfstandig kandidaten zoeken. 

b. De TSC doet een voordracht van kandidaat-leden aan het NIOBB bestuur. 
c. Het NIOBB bestuur benoemd de leden. 
 
Artikel 5: Benoeming, zittingsduur en ontslag 
De procedures voor de benoeming, zittingsduur en ontslag zijn conform artikel 14 in de statuten van 
de NIOBB. 
  
Artikel 6: Bestuur Commissie Topsport 
De voorzitter fungeert als woordvoerder en als eerste aanspreekpunt van de TSC en zit de 
vergaderingen van de TSC voor. De overige taken worden in onderling overleg verdeeld. 
 
Artikel 7: Vergaderingen 
De TSC vergadert tenminste twee keer per jaar of zoveel vaker als een TSC-lid dat nodig acht.  
Van de vergaderingen wordt schriftelijk verslag gedaan en een afschrift hiervan is bestemd voor het 
bestuur van de NIOBB. 
 
Artikel 8: Besluiten 
De TSC beslist bij gewone meerderheid van stemmen. Bij een even aantal stemmen heeft de 
voorzitter een dubbele stem. 
 
Artikel 9: Budget 
De TSC maakt jaarlijks, binnen de door het bestuur van de NIOBB gemaakte kaders,  een begroting 
en een jaarverslag. Hierbij gelden voor de vergaderingen de binnen de NIOBB geldende afspraken 
voor reiskosten en vergaderkosten.  
De begroting wordt aan het bestuur van de NIOBB aangeboden. De begroting van de Commissie is 
een onderdeel van de begroting van de NIOBB. 
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II Faciliteiten van de Topsport Commissie 
 
Artikel 10: Trainingsfaciliteiten  
 
De TSC organiseert eventueel selectietrainingen als voorbereiding op de diverse internationale 
uitzendingen. De commissie kan gebruik maken van deskundigen, bij voorkeur gediplomeerde 
trainers. 
 
 
De taken van de trainer bestaan uit; 
a. Met de TSC een trainingsschema vaststellen. 
b. Het trainen van de selectiespelers en/of selectieteams voorafgaand aan uitzending 
c. Uitvoering geven aan de in overleg met de TSC gemaakte afspraken ten aanzien van de 

trainingen. 
d. Verslaglegging doen aan de TSC. 
e. Onderlinge verhoudingen binnen een team optimaliseren om tot een hecht team te komen. 
 
Artikel 11: Kwalificatie en kwalificatiespelers [aangepast per 1-4-2018] 
 
a. Spelers die deelnemen aan de kwalificatietoernooien (Singles indoor)kunnen zich kwalificeren 

voor deelname aan een internationaal toernooi. 
b. Om voor kwalificatie in aanmerking te komen dienen spelers zich jaarlijks met het door de 

TSC uitgegeven aanmeldformulier, via hun vereniging bij de TSC aan te melden als 
kwalificatiespeler. 

c. Gekwalificeerde spelers zijn kwalificatiespelers die zich hebben gekwalificeerd voor een plaats 
in de ranking die recht geeft op selectie. (singles indoor) 

d. Een speler is zelf verantwoordelijk voor de juiste aanmelding door zijn/haar vereniging bij de 
TSC. 

e. De TSC zal uiterlijk 30 dagen na de sluitingsdatum van de jaarlijkse aanmelding de namen 
van de kwalificatiespelers publiceren.  

 
Artikel 12: Ranking  
 Vervallen. 
   
 
Artikel 13: Selectie/selectiespelers 

   
a. Selectiespelers zijn spelers die, op voorstel van de TSC, en na besluit van het bestuur, in een 

selectieteam zijn opgenomen.   
b. De TSC stelt, na de spelers te hebben gehoord, eventueel samen met de manager/begeleider, 

de teamindeling vast. Spelers die zich niet kunnen verenigen met de vastgestelde 
teamindeling, worden niet in het selectieteam opgenomen en verliezen daarmee hun status 
als selectiespeler.  

c. In het geval van de bepaling in artikel 13.e, wordt opnieuw door de TSC en in overleg met de 
spelers, de teamsamenstelling vastgesteld. 

d.  Voor deelname aan de Champion of Champions worden alleen de landskampioenen outdoor 
uitgezonden. 

e. De gekwalificeerde spelers die zich voor de desbetreffende toernooien hebben aangemeld, 
(WIBC/WorldCup)worden voor de desbetreffende toernooien geselecteerd. Indien 
gekwalificeerde spelers zich afmelden, worden andere kwalificatiespelers opgeroepen. 

f. Vervallen! 
g. Trainingen voorafgaand aan uitzending zijn niet vrijblijvend. Selectiespelers worden geacht om 

bij zoveel mogelijk van de trainingen aanwezig te zijn. Per toernooi waarvoor getraind wordt, 
zal waar nodig een minimumeis worden vastgesteld.  

h. De selectiespelers ondertekenen een deelnameformulier voor internationale toernooien waarin 
eigen risico’s en verzekeringen etc. geregeld zijn en tekenen een akkoordverklaring met 
betrekking tot de (gedrags)reglementen van de NIOBB. 

 
2.  Invallen als reservespeler 
a. Reservespelers worden niet met de selectie mee uitgezonden, tenzij voorafgaand aan het 

vertrek van de selectie een speler heeft afgezegd. 
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b. Een reservespeler ontvangt het verzoek van de commissie om in te vallen op het moment dat 
er een afzegging is. De reservespeler kan op dat moment alsnog aangeven wel/niet in te 
willen invallen. Ingeval een reservespeler na het verzoek van de commissie afzegt, zal een 
andere kwalificatiespeler worden benaderd. 

c.  De reservespeler is definitief een selectiespeler nadat hij/zij van de commissie een schriftelijke 
bevestiging hiervan heeft ontvangen. Eerder kunnen geen rechten worden ontleend als 
reservespeler.  

d. Wanneer er tijdens het toernooi op de locatie van het toernooi er geen reservespeler aanwezig 
is valt de eventuele meegezonden manager in. 

e. Indien een niet-kwalificatiespeler tijdens een toernooi aanwezig is kan de commissie besluiten 
om betreffende aanwezige speler in te laten vallen.  

f. In het geval er geen reservespeler ingezet kan worden tijdens het toernooi, wordt er een 
invaller geregeld met de organisatie van betreffende toernooi.  

 
 
Artikel 14: Internationale wedstrijden/toernooien. 
 
1.  Algemeen 
a. De te vormen selecties zijn bedoeld voor deelname aan de in de bijlage 4 vermelde 

internationale toernooien, als ook voor invitatietoernooien. 
De TSC is verantwoordelijk voor het aanmelden van alle onder de auspiciën van de NIOBB te 
spelen toernooien. Tevens is TSC verantwoordelijk voor het begeleiden en faciliteren van de 
internationale wedstrijden van de landenteams. 

b. Per toernooi waaraan een selectieteam deelneemt, wordt vastgesteld of er een 
manager/begeleider wordt meegezonden (maximaal 1, NIET-spelend persoon). De TSC zal 
hierbij in overleg treden met het selectieteam en rekening houden met hun wensen. De TSC 
zal haar advies voorleggen aan het bestuur van de NIOBB. Het bestuur van de NIOBB neemt 
vervolgens een besluit. 

 Indien er geen manager/begeleider wordt meegezonden, dienen de heren- en damesteams 
onderling een teamcaptain te benoemen die de coördinatie heeft in de contacten met de TSC 
en de organisatie van het desbetreffende toernooi. Indien het niet lukt om onderling een 
teamcaptain te benoemen, gaat de uitzending niet door.   

c. Voor deelname aan toernooien voor individuele spelers (Champion of Champions of WK-
indoor), is het de speler toegestaan om op eigen kosten een persoonlijke coach/manager mee 
te nemen, mits de coach/manager lid is van de NIOBB, of een internationale Topspeler, ter 
beoordeling aan de TSC. Deze wordt bij inschrijving als manager/coach door de TSC 
aangemeld bij de organiserende organisatie. 

d. Alle spelers van de selectieteams, evenals de manager/begeleider en andere onder de vlag 
van de NIOBB functionerende personen dienen zich te houden aan de afspraken, regle-
menten en (gedrag)regels van de NIOBB alsmede aan het dopingreglement van WADA. 
Van wangedrag kan de TSC aantekening doen in het verslag. Aantekening van spelers kan 
leiden tot maatregelen door het bestuur. 

f. Na deelname van een selectieteam aan een toernooi, vindt er een evaluatie plaats. 
g. Het is niet toegestaan zonder toestemming te spelen in andere kleding dan de 

officiële NIOBB-kleding. Deze bestaat uit;   
- Shirt en jack, beschikbaar gesteld door de NIOBB. Of door de NIOBB goedgekeurde 
  eigen NIOBB-shirt/jack, eventueel met naam van de speler.  
- Korte of lange witte broek of rok 
- witte sokken  
- Bowlsschoenen. 
De TSC draagt eventueel zorg voor speelshirts en een trainingsjack. Tevens ontvangen de 
selectieteams en individuele selectiespelers een Nederlandse vlag en het Nederlands 
volkslied op een mediadrager. 

 
2. Kosten/bijdrage deelname internationale toernooien/sponsorgelden 
a. Kosten voor deelname aan internationale toernooien, al of niet onder auspiciën van de NIOBB, 

komen voor rekening van de deelnemende spelers. 
b. De kosten van een bij een selectieteam meegezonden begeleider/manager komen voor 

rekening van de NIOBB.  
c. Indien een speler binnen een selectieteam sponsorgelden heeft gegenereerd ten behoeve van 

het toernooi, komen deze, evenredig verdeeld, ten goede aan de spelers. 
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d. Voor spelers die deelnemen aan een toernooi waaraan één deelnemer meedoet en er geen 
team wordt gevormd, (b.v. Champion of Champions, WK-indoor en WK-indoor junioren), is het 
toegestaan een eigen sponsor te zoeken en sponsornamen uit te dragen, na afstemming met 
de TSC. 

e. Voor uitzendingen van selectieteamspelers is het uitdragen van sponsornamen op de kleding 
alleen mogelijk via de NIOBB. 

 
 
3. Uitnodigingen aan internationale toernooien (invitatietoernooien) 

Het bestuur van de NIOBB ontvangt naast de in de bijlage 4 vermelde toernooien ook 
uitnodigingen voor invitatietoernooien of wedstrijden. 
De TSC selecteert hiervoor als eerste kwalificatiespelers die niet in hetzelfde jaar al zijn of 
worden uitgezonden. 
Vervolgens worden niet-kwalificatiespelers uitgenodigd. De TSC maakt een uitnodiging via de 
website bekend. 
 
Wanneer een tweede team naar hetzelfde toernooi kan worden uitgezonden, zal de NIOBB 
een 2

e
 team uitzenden van kwalificatiespelers, samengesteld en ingedeeld op voordracht van 

de Topsport Commissie. Bij onvoldoende beschikbare kwalificatiespelers kan de TopSport 
Commissie besluiten een niet-kwalificatiespeler te selecteren. 
 

4. Kledingvoorschriften 
a. De NIOBB stelt speelkleding (shirt en eventueel een trainingsjack) ter beschikking aan de 

deelnemers van internationale toernooien waaraan onder de auspiciën van de NIOBB wordt 
deelgenomen. Dit geldt ook voor invitatietoernooien via de NIOBB. De kleding bestaat uit de 
onder punt 14.1.g vermelde kledingstukken. Het is de speler die aan een onder de auspiciën 
van de NIOBB te spelen wedstrijd meedoet,niet toegestaan in andere speelkleding deel te 
nemen. 
Tijdens toernooien waarbij een selectieteam wordt uitgezonden, is het voor de individuele 
spelers niet toegestaan eigen sponsornamen en/of sponsorlogo’s op vrijetijdskleding te 
dragen. 
Bij deelname aan toernooien namens de NIOBB voor individuele spelers is het de deelnemer 
toegestaan een sponsornaam/-logo, op verwijderbaar materiaal, van eigen sponsor te dragen.  

 
5. Sportkeuring (vervallen per 1-4-2019) 

 
6. Nationaliteit deelnemers internationale wedstrijden 

Het namens de NIOBB en Nederland deelnemen aan een internationaal toernooi en/of 
wedstrijd kan alleen wanneer de gekwalificeerde speler uiterlijk op de datum van aanmelding 
of inschrijving voor desbetreffende toernooi, in het bezit is van de Nederlandse nationaliteit. 

 
7. Aanvullende voorwaarden deelname internationale toernooien 
a. Gebruikers van medicijnen dienen in het bezit te zijn van een medicijnpaspoort. 
b. De speler is verantwoordelijk voor het aanmelden bij TSC van het gebruik van medicijnen 

en/of middelen die voorkomen op de dopinglijst van de WADA. 
c. De speler die is geselecteerd dient te spelen met bowls voorzien van de juiste en geldige 

datumstempel conform de regels van World Bowls. 
d. De speler die is geselecteerd dient te beschikken over de juiste reisbescheiden (visa, 

paspoort, id-kaart) voor de betreffende bestemming(en). 
 
8. Ondertekening akkoordverklaring 

Elke speler die namens de NIOBB deelneemt aan een internationaal toernooi, dient hiervoor 
de akkoordverklaring voor deelname aan internationale toernooien te ondertekenen.  
Zonder ondertekening van de akkoordverklaring vervalt het recht op deelname aan het 
internationaal toernooi waarvoor de speler zich heeft gekwalificeerd. 

 
Artikel 15: Kwalificatieprocedure 
 
Voor de in de bijlage 4 vermelde internationale toernooien (EBU-WB-WIBC toernooien) gelden 
verschillende deelnames, kwalificatietoernooien, kwalificatie-eisen en eventuele uitsluitingen. Deze 
zijn per toernooi als volgt; 
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A. Toernooien 
 
1. European Team Bowls Championship (outdoor) 
Organisatie: European Bowls Union (EBU) 
Deelname: 2 dames en 2 heren. 
Reservespelers: 1 dame en 1 heer 
Kwalificatieprocedure: Geen. Team wordt samengesteld door TopSportCommissie (TSC) 
Uitval gekwalificeerde speler: Bij uitval van een gekwalificeerde speler of reservespeler worden 
andere (kwalificatie)spelers uitgenodigd, tot het team compleet is. 
Begeleider/manager: Wel of geen begeleider/manager. Keuze en benoeming op voordracht TSC aan 
het bestuur. 
Selectietrainingen: Selectiespelers dienen minimaal 2/3 van het aantal trainingen bij te wonen.  
 
2. Aanvullende voorwaarde kwalificatie EK 
Vervallen per 1-4-2018 
 
Opmerking: De rankingprocedure Reglement versie 1 april 2017 wordt nog gehanteerd voor de 
toernooien in 2019. (rankingjaren 2016/2017/2018) 
 
3. World Singles Champion of Champions (outdoor) 
Organisatie: World Bowls(WB) 
Deelname: Landskampioene dames en landskampioen heren outdoor. 
Begeleider/manager: Geen begeleider. Echter persoonlijke coach/manager  toegestaan. 
 
 
4. Atlantic Championships (outdoor) 
Organisatie: World Bowls (WB) 
Deelname: 5 dames en 5 heren. 
Reservespelers: 3 dames en 3 heren.  
Kwalificatieprocedure: Geen. Team wordt samengesteld door TopSportCommissie (TSC) 
Uitval gekwalificeerde speler: Bij uitval van een gekwalificeerde speler of reservespeler worden 
andere kwalificatiespelers uitgenodigd, tot het team compleet is. 
Begeleider/manager: Wel of geen begeleider/manager. Keuze en benoeming op voordracht TSC aan 
het bestuur. 
Selectietrainingen: Selectiespelers dienen minimaal 2/3 van het aantal trainingen bij te wonen.  
 
 
5. World Championships (outdoor) 
Organisatie: World Bowls (WB) 
Deelname: De spelers die zich tijdens de Atlantic Championship voorafgaand aan het WK hebben 
gekwalificeerd in de betreffende disciplines. 
Reservespelers: Kwalificatiespelers op voorstel de TopSportCommissie   
Kwalificatietoernooien: Door World Bowls aangewezen kwalificatietoernooi Atlantic Championship 
voorafgaand aan het WK. 
Kwalificatie procedure: Het team in de discipline dat zich in de Atlantic Championship heeft 
gekwalificeerd speelt ook in die discipline tijdens het WK. 
Uitval gekwalificeerde speler: Bij uitval van een gekwalificeerde speler zal de TSC een andere 
kwalificatiespeler aanwijzen en uitnodigen, tot het team compleet is. 
Begeleider/manager: Wel of geen begeleider/manager. Keuze en benoeming op voordracht TSC aan 
het bestuur. 
Selectietrainingen: Selectiespelers dienen minimaal 2/3 van het aantal trainingen bij te wonen. 
 
6. World Junior Cup (outdoor) 
Organisatie: World Bowls (WB) 
Deelname: 1 dame en 1 heer tot 25 jaar. 
Kwalificatietoernooi:  
Kwalificatie procedure: Geen 
Uitval gekwalificeerde speler: Bij uitval van een gekwalificeerde speler zal een andere speler tot 25 
jaar door de TSC worden aangewezen en geselecteerd. 
Begeleider/manager: Geen manager/begeleider, echter verplichte begeleiding van ouders/voogd 
voor spelers tot en met 17 jaar. 
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7. International Indoor Bowls Championship (Voorheen WIBC) 
Organisatie: World Indoor Bowls Council (WIBC) 
Deelname: Kwalificatiespeler dames/heer die zich hebben gekwalificeerd volgens de officiële ranking 
van het NK-singles indoor. 
Kwalificatietoernooi: NK-singles indoor. 
Kwalificatieprocedure: De kwalificatiespeler die geëindigd is op de 1

e
 plaats, of de nummer  twee 

van het kwalificatietoernooi NK-ingles indoor van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het toernooi 
wordt gespeeld.  
Uitval gekwalificeerde speler: Bij uitval van een gekwalificeerde speler zal de TSC een andere 
kwalificatiespeler selecteren die de open plaats gaat invullen. 
Begeleider/manager: Wel of geen begeleider/manager. Keuze en benoeming op voordracht TSC aan 
het bestuur. 
 
8. World Cup Indoor (indoor) 
Organisatie: World Bowls (WB) 
Deelname: Kwalificatiespeler dame/heer die zich hebben gekwalificeerd volgens de officiële ranking 
van het NK-singles indoor. 
Kwalificatietoernooi: NK-singles indoor. 
Kwalificatieprocedure: De kwalificatiespeler die geëindigd is op de 1

e
 plaats, of de nummer  twee 

van het kwalificatietoernooi NK-ingles indoor van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het toernooi 
wordt gespeeld.  
Uitval gekwalificeerde speler: Bij uitval van een gekwalificeerde speler zal de TSC een andere 
kwalificatiespeler selecteren die de open plaats gaat invullen. 
Begeleider/manager: Geen begeleider/manager. Echter persoonlijke manager/coach toegestaan. 
 
 
B. Aanvullende regels 
 
1. Aanvullende regels deelname EK en Atlantic Championship [vervallen-01-04-2017] 
 
2. Aanvullende regels kwalificatietoernooi NK singles indoor 
Voor het WK indoor en WIBC geldt als kwalificatietoernooi het NK singles indoor. De kampioenen bij 
de heren en de dames hebben de eerste keus voor deelname aan het WK indoor of het WIBC.  
 
Indien zowel een dame als een heer deelnemen, wordt er bij het WIBC ook in de discipline mixpairs 
gespeeld.  
 
Indien meerdere teams naar het WIBC worden uitgezonden doet de TSC een voorstel aan het bestuur 
inzake de selectie van de extra teams. Tevens zal de TSC een voorstel doen met betrekking tot de 
teamsamenstelling van alle teams. 
 
 
3. Deelname minderjarigen 
Indien minderjarige spelers (t/m 17 jaar), zich kwalificeren als selectiespeler, is deelname aan een 
internationaal toernooi alleen mogelijk indien er een meerderjarige ouder, voogd of begeleider 
meegaat. Ouders of voogd tekenen voor deelname onder hun verantwoordelijkheid. Hiervoor geldt 
ook de in artikel 13.h opgenomen bepalingen. 
 
Artikel 16: Slotbepaling 
 
Aanpassingen en/of wijzigingen aan dit reglement worden op voorstel van de commissie aan het 
bestuur en ter goedkeuring en besluitvorming aan de Algemene Ledenvergadering voorgelegd. 
In gevallen waarin dit reglement niet of niet voldoende voorziet, adviseert de TSC in een voorstel aan 
het NIOBB bestuur. Het NIOBB bestuur neemt het besluit. 
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Wijzigingen 
gewijzigd vastgesteld: Algemene Ledenvergadering 30 april 2016:  
toegevoegd art.13.2 [invallers] 
gewijzigd: art. 14.3 [2

e
 team uitnodigingstoernooien] 

gewijzigd:  art.15.B.1, [toegevoegd aanvullende regels EK en Atlantic Championship] 
 
gewijzigd  vastgesteld: Algemene Ledenvergadering 01 april 2017: 
vervallen:art.15.B.1,  
aanpassing art. 12F.en 14C 
 
gewijzigd  vastgesteld: Algemene Ledenvergadering 24 Maart 2018: 
aanpassing art. 14.g, 15.A.1+2+4+5+6+7, 15.B.2 (selectie en kwalificatieprocedure) 
 
gewijzigd vastgesteld: Algemene Ledenvergadering 16 maart 2019: 
art. 14.5 (sportkeuring) vervallen.
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III Bijlagen 
 
BIJLAGE !: Vervallen 
 
BIJLAGE 2: Aanmeldingsformulier als kwalificatiespeler voor toernooien in het jaar 2019-2020 
 
 
Naam:……………………………………………..Voornaam:…………………………………..…………. 

 
Adres:……………………………………………..Woonplaats:…………………………………………… 

 
Tel.nr:……………………………………………..Mobiel:……..……………………………………………. 

 
E-mailadres:…………………………………………………………………………………………………… 

 
Bij de bond ingeschreven via vereniging:…………..……………………………………………………

   
 
X - Zet een paraaf achter het toernooi waarvoor je in aanmerking wil komen.  

Toernooi 
In-/ 
Out- 
door 

Europa 
/Overig 

Jaar Disciplines Kwalificatie-toernooi 
Deelname 

(Paraaf) Opm. 

 
WIBC 
Championship 

(I) Europa 2019 
Singles/mix 
pairs 

NK-singles indoor 2018 
  

World Cup (I) Australië 2019 Singles NK-singles indoor 2018 
  

 

European Team 
Championship 

(O) t.b.a. 2019 
Pairs/Mixpairs/
Mixfours 

NK-singles/pairs outdoor  
2016-2017-2018 

  

Atlantic 
Championship 
(landenteam) 

(O) Wales 2019 
Singles/pairs/ 
triples/fours 

NK-singles/pairs/triples/fours 
outdoor 2016-2017-2018 

 
Zie # 

WK-landenteam (O) Australië 2020 
Singles/pairs/ 
triples/fours 

Atlantic Championship 2019 
 

Zie # 

Overige intern. 
toernooien  

(I/O)  
2018/
2019 

 (Invitatietoernooien)  Zie ## 

 

 # De Atlantic Championship in 2019 is het kwalificatietoernooi voor het WK-landenteams in 2020 
in Australië. Door ondertekening van dit formulier, geef je tevens een intentieverklaring af om bij 
kwalificatie eveneens deel te nemen aan het WK-landenteam.         

 
## Wanneer je niet aan de vermelde toernooien mee wil doen maar wel als kwalificatiespeler voor 

overige internationale toernooien in aanmerking wil komen, dan hier je paraaf zetten.  
 

□ Ik wens NIET deel te nemen in het geval het toernooi buiten Europa plaatsvindt.   

 
Hierbij geef ik mij op als kwalificatiespeler voor bovenstaande door mij geparafeerde toernooien. Als ik 
word geselecteerd speel ik mee volgens de voorwaarden in het topsportreglement. 
Ik ben bekend met het topsportreglement en speel onder de daarin vermelde voorwaarden mee als 
selectiespeler in een team. [singles/(mix)pairs/triples/fours].  
 
 
Plaats:…………………………………………………Datum:………..-…………- 2018. 
 
 
 
Handtekening:…………………………………………………. 
 
 
Dit formulier volledig ingevuld uiterlijk op 31 januari 2018 mailen naar topsport@bowlsnederland.nl. 
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BIJLAGE 3          
                  Topsport Commissie 

 
Akkoordverklaring deelname namens de NIOBB aan internationale wedstrijden en toernooien. 
 
Je bent door de NIOBB geselecteerd voor deelname aan een internationaal toernooi. Omdat deelname op eigen 
risico is dient deze akkoordverklaring te worden ondertekend. 
 
Je gaat akkoord met onderstaande voorwaarden: 
 
I.  De NIOBB is – behoudens in geval van opzet of grove schuld van de NIOBB zelf – niet aansprakelijk 

voor schade die spelers veroorzaken tijdens deelname aan internationale wedstrijden en toernooien 
vanaf  00.01 uur op de dag van vertrek tot en met 23.59 uur de dag van terugkomst.  

 
II. Een speler die tijdens deelname aan een internationaal toernooi schade toebrengt aan de eigendommen 

van de NIOBB dient die schade op eerste verzoek volledig te vergoeden.   
 
III. Een speler die schade toebrengt aan anderen dan de NIOBB, is voor die schade aansprakelijk en 

vrijwaart de NIOBB voor alle aanspraken die derden jegens de NIOBB zouden kunnen doen gelden. 
 
IV. De NIOBB is niet aansprakelijk voor schade aan en van deelnemers tijdens deelname aan een 

internationaal toernooi, waaronder ook de heen- en terugreis. 
 
V. De speler is in het bezit van geldige reisbescheiden (visa, paspoort, id-kaart) voor de betreffende 

bestemming(en). 
 
VI. De Topsport Commissie is in het bezit van een geldig bewijs van sportkeuring van de speler. 
 
VII. De speler is bij medicatiegebruik in het bezit van een medicijnenpaspoort.  
 
VIII. De speler informeert de TSC indien een in gebruik zijnde medicijn of middel op de dopinglijst van 

Wada voorkomt. Wanneer de speler niet over een geldige dispensatie beschikt, vervalt het recht om deel 
te nemen. (TSC onderzoekt bij de organiserende bond of er dispensatie wordt verleend voor vermeld 
medicijn). 

 
De NIOBB adviseert om voor de duur van de reis en verblijf een reis- en een annuleringsverzekering af te sluiten. 
Bij het niet afsluiten van een reis- en annuleringsverzekering door de deelnemer dan wel het anderszins niet 
volledig verzekerd zijn voor de duur van de reis en het verblijf,  zijn de eventuele gevolgen van schade voor 
rekening van de deelnemer en kunnen niet worden verhaald op de NIOBB. 
(Let op dat de reis-/annuleringsverzekering ook dekking biedt tegen aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad). 
 
 

□ Ik heb een kopie van de medische keuring bijgesloten 

 

□ De commissie is reeds in het bezit van mijn geldig medisch keuring (drie jaar geldig) 

 
 
Hierbij verklaar ik akkoord te gaan met bovenstaande voorwaarden en verklaar ik tevens op de hoogte te zijn van 
de (gedrag)reglementen van de NIOBB en de dopinglijst van WADA.  
 
 
Naam deelnemer: …………………………………………..………Geb. datum: ……..………………………… 
 
 
Plaats en datum ondertekening:………......................................................................................................... 
 
 
 
Handtekening deelnemer …………………………………………. ……………………………………………… 
 
 
(in te vullen door Topsport Commissie) 

Handtekening ontvangst lid Topsport Commissie: ..…………………….……………………………….…….. 
 
 
Datum ontvangst Topsport Commissie:………………………………………………………………………..… 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIJLAGE 4 Tabel EBU-WB-WIBC toernooien  
 
 

 
 
- Indien noodzakelijk, bijvoorbeeld bij wijziging van het format, zal deze bijlage jaarlijks worden geüpdate. 

 

Organisatie Toernooi In- /  
Outdoor 

Discipline Frequentie Opmerking Kwalificatie-
toernooien (NK) 

Aantal 
kwalificatiespelers 

World Indoor 
Bowls Council 
(WIBC) 

WIBC Championship Indoor 
Singles, 

mixed pairs 
1-jaarlijks 

Indien dames+heren 
worden uitgezonden, 

ook mixed pairs 
Singles indoor 

1 dame en/of 1 heer 
(evt. 2 teams) 

World Bowls 
(WB) 

World Cup indoor Indoor Singles 1-jaarlijks  Singles indoor 1 dame en/of 1 heer 

European 
Bowls Union 
(EBU) 

European Team 
Championship Outdoor 

Pairs/mixpairs 
fours 

2-jaarlijks 
Landenteam 
 (2 spelers) 

 
2 dames + 1 reserve 
2 heren + 1 reserve 

World Bowls 
(WB) 

World Championship 
Singles  (Champion 
of Champions) 

Outdoor Singles 1-jaarlijks 
Deelname alleen van de 

landskampioenen 
Outdoor 

Singles 1 dame + 1 heer 

World Bowls 
(WB) 

Atlantic 
Championship 

Outdoor 
Singles, pairs, 
triples en fours 

4-jaarlijks 
Kwalificatietoernooi  

Wereldkampioenschap 
 

5 dames + 2 reserves  
5 heren + 2 reserves 

World Bowls 
(WB) 

World Cup outdoor Outdoor 
Singles, pairs, 
triples, fours 

4-jaarlijks 
Landenteam 
 (5 spelers) 

WB Atlantic 
Championship 

Afhankelijk van 
gekwalificeerde discipline 

World Bowls 
(WB) 

World junior Cup Outdoor Singles 1-jaarlijks Junioren tot 25 jaar  1 dame en/of 1 heer 
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BIJLAGE 5  Internationale bowlskalender van de EBU-WB-WIBC toernooien waaraan de NIOBB deelneemt.BIJGEWERKT: 24-03-2018 
 
  (Deze bijlage is een toevoegsel aan het reglement en wordt jaarlijks separaat bijgewerkt en bekend gemaakt) 

 
Jaar Datum Locatie Toernooi Organisatie 

I/O 
Kwalificatie jaar Selectie 

trainingen 
Opmerking 

         
2018   World Indoor Bowls Ch. WIBC I 2017   

2018 t.b.a. ST. Johns Park NSW, Sydney Champion of Champions World Bowls O 2017   

2018   World Cup Singles World Bowls I 2017   

         

2019   World Indoor Bowls Ch. WIBC I 2018   
2019   European Championship EBU O  2019  

2019   Champion of Champions World Bowls I 2018   

2019   World Cup Singles World Bowls O 2018   

2019 tba Wales Atlantic Championship World Bowls O  20196  

         
2020 23/5 – 7/6 Gold Coast, Australië World Championship World Bowls O 2019   

         

2024 Nov-dec. Hong Kong World Championship World Bowls O 2023 2023  

**  Bij de WK spelen alleen die disciplines die zich bij de Atlantic Championship hebben gekwalificeerd. Echter naar de Atlantic Championship gaan maximaal 5 spelers die alle 
 disciplines moeten spelen. De spelers/teams die zich tijdens de Atlantic Championship hebben gekwalificeerd, worden naar het WK uitgezonden. 

 

 
 
 
 


