
Informatie 
50plus League 2019-2020 

 
Artikel 2,  3 en 4 / Speelwijze 
De 50plus League 2019/2020 is een Dubbel League en kent 32 speeldagen.  
 
Alle teams spelen 3x tegen elkaar en 3x tegen het eigen gemiddelde. 

Als men in het schema tegen team 8 speelt, speelt men een extra keer tegen het 

eigen gemiddelde. 

Als men tegen het eigen gemiddelde speelt moet men 1 pin meer gooien dan het 
huidige team gemiddelde om een punt te behalen. 
Artikel 7 / Handicap 
De 50+  League 2019-2020 wordt op handicapbasis (100% van 200) gespeeld 
volgens de Europese speelwijze. 
De maximale handicap bedraagt 100 

Het startgemiddelde voor alle spelers bedraagt het gemiddelde van de Huisleague 
2018/2019 

Er wordt met een wekelijks herberekende handicap gespeeld. Deze handicap wordt 
steeds bepaald aan de hand van alle voor de 50+ League 2019/2020 gespeelde 
games. 
Voor spelers die geen gemiddelde hebben van de 50+ League 2018/2019, wordt het 
startgemiddelde op de eerste maal dat ze meespelen achteraf vastgesteld aan de 
hand van de 3 gespeelde games. 
Artikel 17 / Aantal Games 
Er worden wedstrijden over 3 games gespeeld 
Er zal gespeeld worden in teams van 3 of 4 spelers waarvan 2 spelers voor het team 
resultaat speelt. De 3e en 4e speler zal voor het eigen gemiddelde spelen. 
Alle gespeelde games zullen worden opgenomen in het individuele klassement. 
Artikel 25 / Klassementen en Prijzen 
Er wordt in 2 individuele klassementen gespeeld, te weten een dames- en een 
herenklassement scratch er zijn 3 individuele prijzen per klasse. 
Er wordt ook een teamklassement bijgehouden er zijn 3 prijzen voor dit klassement. 
Er zijn extra prijzen voor de hoogste game dames en heren en voor de hoogste serie 
dames en heren. 
Een speler wordt opgenomen in een individueel klassement indien hij/zij 
Minimaal 2/3 van het aantal te spelen games heeft gespeeld. 
 

Artikel 31 / Kosten en Speelgelden 
De kosten bedragen € 8,50 per speler per speeldag. Dit bedrag is inclusief baanhuur, 
prijzengeld en organisatiekosten. 
 


