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RICHTLIJNEN MARKERS 

 
1. De marker plaatst de jack op het midden van de baan, afstand 

minimaal 2.00 m van de voorste ditch. 
2. Afstand tussen de voorste rand mat en de jack, indoor en outdoor 

23.00m. 
3. De marker staat altijd achter de jack aan de zijkant van de rink, 

nooit recht achter de jack en hij/zij staat volstrekt stil. Iedere 
beweging kan een speler/speelster die op de mat staat uit zijn 
concentratie halen. 

4. Er mogen alleen vragen beantwoord worden, gesteld door 
spelers/speelsters, die het bezit van de rink hebben, dus die op dat 
moment aan het spelen zijn, betreffende positie van de bowls t.o.v. 
de jack of de positie van de bowls onderling. Kort en zakelijk 
antwoorden. 

5. De marker zorgt voor het merken van de touchers en het 
verwijderen van de merktekens aan het einde van het end. 
Verwijderen natuurlijk pas na vaststelling van de score. 

6. De marker zal nooit bowls of jack verzetten of verwijderen. 
Alleen non-touchers in de ditch en bowls die naast de rink terecht 
zijn gekomen mogen weggehaald worden. 

7. Meting vindt alleen plaats op aanvraag van de spelers/speelsters. 
Doe dit nooit overhaast maar rustig. Vraag aan de spelers welke 
bowls gemeten moeten worden, beslis nooit zelf. Bowls die niet in 
aanmerking komen voor meting kunnen verwijderd worden. Doe dit 
nooit zelf. Na de meting verzet u niets. Als de marker twijfelt, 
roept hij/zij de umpire. Indien de spelers het niet eens zijn met Uw 
beslissing, wordt de umpire ingeschakeld. De beslissing van de 
umpire is bindend. 

8. De marker houdt de scorelijst bij en houdt de spelers op de hoogte 
van het verloop van de wedstrijd. Zijn de beide spelers akkoord met 
het aantal punten, ga dan zo snel mogelijk. naar het andere eind 
van de rink. Plaats eerst de jack en vul daarna de scorelijst in en 
werk het scorebord bij. Zorg dat de spelers nooit op U moeten 
wachten, dat kan leiden tot concentratieverlies. 

9. De marker heeft het volledige toezicht op het spel. Schakel de 
umpire in als spelers/speelsters spelregels overtreden of 
toeschouwers (storend) advies geven en ga nooit zelf een gesprek 
aan met spelers en/of toeschouwers. 

 
De TC - NIOBB wenst u veel succes. 


