
Uitleg setsysteem bij de singles. (Tbv. markers en spelers) 
 
 
Trial ends 
Er worden elke wedstrijd 2 trial ends gespeeld. Elke speler speelt in elk trial end 2 
bowls (om beurten 1 bowl gooien). De marker verwijdert de gespeelde bowl voordat 
de andere speler zijn bowl gooit. Na het tweede trial end begint de wedstrijd. De trial 
ends geven GEEN punten. Wordt de jack tijdens een trial end verplaatst, dan moet 
de jack weer worden teruggelegd. 
 
Respot 
Er wordt gespeeld met de respot, conform de bijlage van het Organisatie- en 
wedstrijdreglement (OWR) 
 
Dead ends 
Ondanks gebruik respot zijn er nog spelsituaties die kunnen leiden tot een dead end. 
Dead ends worden NIET geschreven. 
 
De sets 
Het set systeem houdt het volgende in. Een wedstrijd bestaat uit 2 sets. Bij de 
voorrondes, eventuele knock-out ronde(s) en bij de laatste drie wedstrijdronden om 
de 1e t/m de 8e plaats bestaat een set uit 9 ends. Bij de voorrondes en de knock-out 
rondes moet iedere set geheel worden uitgespeeld i.v.m. het bepalen van de 
eindrangschikking voor de finaledag. 
Bij de laatste drie wedstrijdronden om de 1e t/m de 8e plaats wordt 
een set beëindigd zodra een tegenstander bij achterstand in een set niet meer gelijk 
kan komen of de wedstrijd niet meer kan winnen. 
. 
De winnaar van de eerste set begint de tweede set. 
Mocht de eerste set gelijk zijn geëindigd, dan begint de speler die het laatste end in de 
eerste set heeft gewonnen. 
Elke set geeft bij winst 1 punt. Een gelijk spel geeft een halve punt. 
Als het aantal punten na 2 sets gelijk is, wordt een “best of 3 ends” tie-break 
gespeeld. 
 
De Tie-break 
In de tie-break tellen alle shots 
De tie-break duurt normaal maximaal 3 ends. 
Is een speler na twee ends niet meer in te halen dan wordt er geen 3e end meer gespeeld. 
Is na het derde end sprake van gelijk spel, dan wordt een vierde end gespeeld. Is het 
vierde end ook onbeslist, dan moet er nog een end gespeeld worden tot er een beslissing is 
gevallen. 
Voor aanvang van het eerste en eventueel vierde en volgende ends worden getost. 
Bij de voorrondes wordt geen Tie-break gespeeld. 
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