
Shortmat Spelregels 2019 

1e druk januari 2019 
 
 

VOORWOORD  

Geen enkele sport heeft spelregels die antwoord geven op iedere situatie, en de spelregels 

voor shortmat zijn hierop geen uitzondering. Deze regels zijn vastgesteld om het spel zo 

sportief mogelijk en zonder discussie te laten verlopen. Mocht zich onverhoopt een situatie 
voordoen die niet in de regels is omschreven, dan wordt verwacht dat de partijen (spelers, 

markers, umpires en wedstrijdleiding) zullen proberen zélf tot een bevredigende oplossing 

te komen.  

 
De spelregels zijn afgeleid van de spelregels van de E.S.M.B.A. (English Short Mat Bowls 

Association) van 2014. Het is geen letterlijke vertaling, maar een vertaling die zo goed 

mogelijk de Engelse tekst benadert en waar nodig aangepast om de regel te verduidelij-

ken, beter te laten lijken op een andere regel of dingen te regelen die volgens ons niet ge-
regeld waren. De nummering is zo veel mogelijk hetzelfde gehouden als die van de 

E.S.M.B.A., met als grootste uitzondering dat in de Engelse versie een regel, bijvoorbeeld 

regel A,  een aantal leden heeft genummerd (1) t/m (5). Dit is hier vervangen door deze 

te nummeren als A.1 t/m A.5. 

 
Bij sommige spelregels zijn opmerkingen opgenomen. Deze maken geen onderdeel uit van 

de spelregels, maar zijn ter verduidelijking ervan. De opmerkingen zijn genummerd per 

spelregel en eindigen op -1, -2 enz. Het deel voor de – geeft de regel aan. Dan is deze 

makkelijker op te zoeken als er in een andere regel naar verwezen wordt. 
 

Wij hopen dat u met deze spelregels (nóg meer) plezier aan shortmat zult beleven. 

 

NIOBB Bestuur 

 

Eerste druk 
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A. UITRUSTING 

A.1  DE SPEELMAT 

a. De mat zal van een geschikt materiaal zijn dat bevorderlijk is voor de juiste loop van 

de bowls. De mat moet goedgekeurd zijn door de NIOBB. De mat zal van één kleur 

zijn en zonder motief. 
b. De lengte van de mat, inclusief de ditches, is maximaal 13,75 meter en minimaal 

12,20 meter. 

c. De breedte zal 1,83 meter met een tolerantie van 5cm zijn. 

d. Zal gelegd worden op een vloer die zo waterpas mogelijk is. 

A.2  DE VOETMAT 

De voetmat moet 610 mm lang zijn en 356 mm breed of 600 mm lang en 360 mm breed. 

A.3  DE DITCH EN DE FENDERS 

a. De breedte van de ditch moet 300 mm zijn, dit is inclusief de breedte van de tape die 
de ditch aangeeft. De ditch loopt over de gehele breedte van de mat. De ditch zal aan 

de zijkant en achterkant omgeven zijn door een fender die minimaal 70 mm maar niet 

meer dan 75 mm boven de mat uitsteekt. De dikte van de fender is 70 mm, maar niet 

meer dan 75 mm.  

b. De fender zal wit gekleurd zijn en mag niet bekleed zijn met welk materiaal dan ook 
(uitgezonderd natuurlijk de verf die gebruikt is om de fender wit te maken). 

c. De fender moet geheel gemaakt zijn uit hetzelfde soort hout.  

 De twee korte stukken van de fender moeten onder een hoek van 90o vastgemaakt 

worden aan het uit een stuk bestaande lange stuk van de fender. 
d. De fender moet minimaal 70 en maximaal 75 mm boven de mat mag uitsteken. Deze 

maten worden ingegeven doordat niet alle matten even dik zijn en dat sommige fabri-

kanten de mat iets langer maken zodat het lange stuk van de fender op de mat gelegd 

kan worden (wel op de juiste afstand van het begin van de ditch (de voorkant van de 
tape die de ditch aangeeft). 

e. Het is toegestaan om onder de fender iets te bevestigen zodat de onderkant van de 

fender gelijk is met de top van de mat (wel moet dan zijn voldaan aan de regels onder 

a en d). 

A.4  HET MIDDENBLOK 

a. Het middenblok is 380 mm lang, een hoogte van minimaal 70 en maximaal 75 mm en 

een dikte van minimaal 40 mm en maximaal 75mm. 

b. De uiteindes van het middenblok mogen recht of afgerond zijn en het middenblok 

moet van hout zijn. 
c. Het middenblok moet wit zijn en mag niet bekleed zijn met welk materiaal dan ook 

(uitgezonder natuurlijk de verf die gebruikt is om het middenblok wit te maken). 

d. Het middenblok moet los op de mat liggen. Het blok mag op geen enkele manier dan 

ook (bijvoorbeeld door tape of klittenband) gefixeerd worden aan de mat. 
 

Opmerking A.4-1: Ook toegestaan zijn draaibare middenblokken.. Deze zijn voorzien van 

een voet die niet draait en een draaibaar stuk hout dat wel 380 mm lang is, maar waarvan 

de hoogte en dikte kleiner is dan de onder A.4.a vermelde maten. 

A.5  MARKERINGEN OP DE SPEEL MAT 

Alle lijn markeringen op de mat moeten wit en + 12 mm breed zijn. De lijnen mogen van 

zelfklevend materiaal zijn (bijv. tape), geverfd zijn of geweven in het materiaal. De lijnen 

moeten aangebracht worden of zijn volgens de maten op appendix 4. 

a. Ditch lijnen.  
De lijnen die de ditch voorstellen zullen van één zijde over de volledige breedte van de 

mat naar de andere zijde van de mat gaan, en dit op 300 mm van het uiteinde van de 

mat, als de fender achter de mat ligt, en op 300 mm vanaf de fender als deze (deels) 

op de mat ligt (de ditch inclusief de dikte van de ditchlijn moet 300 mm zijn). 
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b. Dead lijnen.  
De dead lijnen zullen getrokken zijn op 2745 mm van de ditch lijnen en zo de dead 

zone markeren. 

c. De jacklijn. 

De jacklijn zal 915 mm lang zijn en in het midden van de mat liggen, met één uiteinde 
915 mm van de gootlijn en het andere uiteinde 915 mm van de dead lijn. 

d. Delivery lijnen. 

De delivery lijnen beginnen tegen en staan haaks op de ditch lijn en zijn 1370 mm 

lang en op 330 mm van het midden van de mat. 
e. Voetmat lijnen. 

De voetmatlijnen staan haaks op de gootlijn en beperkt in lengte tussen de gootlijn en 

de eindkeper en de afstand tot het midden van de mat is 175 mm. 

f. Middenblok lijn 
Het middenblok lijn is 380 mm lang en gecentreerd langs het midden van de mat (de 

uiteinden zullen even ver verwijderd zijn van de zijkanten van de mat). 

Opmerking A.5-1: het gebied tussen de dead lijn en de ditch lijn wordt (hierna) de live zo-

ne genoemd. Zie Appendix 4. 

Opmerking A.5-2: het gebied tussen de delivery lijnen wordt de delivery zone genoemd. 
Zie Appendix 3. 

B. DE BOWLS  

B.1 ALGEMEEN 

a. De diameter van de bowls is minimaal 114 mm en maximaal 134 mm en het gewicht 
mag niet meer dan 1,59 kg bedragen. 

b. Het verzwaren van de bowls is verboden. 

c. Gekleurde stickers mogen gebruikt worden om onderscheid te maken tussen 2 ploe-

gen of clubs. De aldus gebruikte stickers zullen beschouwd worden als een deel van de 
bowls. Elke bowl met meer dan 2 stickers op elkaar aan minimaal één kant van de 

bowl maakt die bowl ongeldig. 

d. Men moet bowls van erkende fabrikanten gebruiken, zoals o.a. Henselite, Taylor, Dra-

ke’s Pride en Aero Bowls. 

e. De bowls waarmee men speelt hoeven niet tot een set te behoren (als men met 4 
bowls mag spelen mogen deze alle 4 van verschillende grootte, kleur, materiaal, bias, 

gewicht en fabrikant zijn). 

B.2 LIVE BOWL 

Een live bowl is: 
a. een bowl die in zijn oorspronkelijke loop in zijn geheel tot rust komt in het live gebied, 

ook als de bowl gedeeltelijk buiten de mat steekt of 

b. een bowl die in zijn oorspronkelijke loop geheel of gedeeltelijk over de ditch lijn rolt, in 

zijn geheel tot rust komt in het live gebied en voordat hij stilt ligt: 
1. geen contact heeft gehad met een toucher of jack in de ditch; 

2. geen contact heeft gehad met de fender; 

3. geen contact heeft gehad met de vloer buiten de mat; 

4. geen contact heeft gehad met het middenblok of er overheen gesprongen of ge-
gooid is of 

c een bowl die in zijn oorspronkelijke loop een live jack (zie C.2) raakt hetzij direct of 

nadat een of meerdere andere bowls zijn geraakt. Ook als de bowl tot rust komt in de 

ditch of contact maakt met de fender nadat de bowl de live jack heeft geraakt blijft de 

bowl levend en wordt een toucher genoemd. De positie van een toucher in de ditch zal 
gemarkeerd worden zodat de toucher zo goed mogelijk teruggeplaatst kan worden in 

het geval dat de toucher onreglementair is verplaatst. 

Opmerking B.2-1: het markeren van de positie van de zich geheel in de dicht bevindende 

jack of toucher(s) zal gedaan worden door met een krijtje een boogje te trekken op de 
mat. Het boogje geeft de buitenkant van de jack of toucher(s) aan; 

Opmerking B.2-2:  als een toucher die in de ditch gespeeld wordt en zich in de ditch be-

vindende jack of toucher(s) verplaatst, dan is er geen sprake van een onrechtmatige ver-
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plaatsing van de jack of de toucher(s), tenzij regel F.12 van toepassing is. De nieuwe posi-
ties van de jack en de toucher(s) worden weer gemarkeerd. 

Opmerking B.2.-3: Gebruikt men een ondermat, dan zal deze als vloer aangemerkt wor-

den. 

B.3 DEAD BOWL 

Een bowl is dead en moet van de mat verwijderd worden als: 

a. de bowl wordt gespeeld terwijl er een voetfout gemaakt wordt of 

b. de bowl het middenblok raakt of erover heen gaat of 

c. indien de bowl niet over de dead lijn geraakt of 
d. indien de bowl in de ditch tot stilstand komt zonder vooraf de jack geraakt te hebben 

of 

e. indien de bowl de fender raakt, terugkaatst van de fender, een toucher in de ditch 

raakt of de jack in de ditch raakt, tenzij de bowl een toucher is of 
f. wanneer een deel van een tot stilstand gekomen bowl zich boven de ditch lijn bevindt, 

tenzij de bowl een toucher is of 

g. wanneer een deel van een tot stilstand gekomen bowl zich boven de  dead lijn be-

vindt, tenzij de bowl een toucher is of 

h. wanneer de bowl de vloer raakt of als hij van de mat gaat (uitgezonderd in het geval 
van regel F.12) of 

i. als de bowl voorbij de eerste dead lijn, bezien vanaf de voetmat, gedragen wordt door 

de speler die in het bezit is van de rink. 

j. Elke niet-toucher in de ditch moet altijd weggenomen worden, Dat mag/moet zelfs 
nog op het eind van het end, dus ook nog voor of tijdens het meten. 

Opmerking B.3-1: om te bepalen of een bowl zich deels boven de dead- of ditch lijn be-

vindt kan men gebruik maken van een winkelhaak of ander instrument dat daarvoor ge-

schikt is. 
 

Opmerking B.3-2: een dead bowl blijft dus een dead bowl totdat het resultaat van het end 

tussen partijen overeengekomen is. 

B.4 VERPLAATSING VAN EEN BOWL 

 

B.4.a Verplaatsing door een niet-toucher 

i. Als de head verstoord is door 

1. een bowl die terugkaatst van een toucher, die in de ditch ligt, of 

2. een bowl die de fender heeft geraakt of  

3. een bowl of jack in de dicht die verplaatst wordt door een niet-toucher (uitgezon-
derd als in dat geval regel B.5 ook van toepassing is), 

dan zal de head zo goed mogelijk in zijn oorspronkelijke toestand hersteld worden 

door de tegenspeler of de speler van de tegenpartij die de leiding heeft bij de head en 

zal het end afgemaakt worden. 
ii. Als de head verstoort is door 

1. een bowl gespeeld vanuit een voetfout of 

2. een bowl die het middenblok raakt of er (deels) over heen gaat (uitgezonderd als 

in dat geval regel B.5 ook van toepassing is), 
dan heeft de skip van de tegenpartij de volgende opties: 

a. de verplaatste bowl(s) zo goed mogelijk op zijn(hun) oorspronkelijke plek terug 

leggen of 

b. de head laten zoals die is, na de verstoring of 

c. het end opnieuw laten spelen vanuit dezelfde speelrichting. 
Opmerking B.4.a-1: De speler van de tegenpartij die de leiding heeft bij de head moet een 

van de spelers zijn die zich op dat moment aan de headzijde van de rink bevindt. Dit is 

dus niet altijd de skip. 
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B.4.b Verplaatsing door een deelnemende speler 

Indien een bowl in beweging of in rust op de mat of een toucher in de ditch verplaatst 

wordt door een van de spelers dan heeft de skip van de tegenpartij, of de tegenspeler bij 

een single wedstrijd, de volgende mogelijkheden: 

1. de verplaatste bowl zo goed mogelijk op zijn oorspronkelijke positie te leggen of 
2. de verplaatste bowl laten liggen in zijn nieuwe positie of 

3. de bowl dead verklaren en van de mat verwijderen of  

4. het end opnieuw laten spelen vanuit dezelfde speelrichting. 

B.4.c Verplaatsing door een niet speler 

Indien een bowl in beweging of in rust op de mat of een toucher in de ditch verplaatst 

wordt door eender welke persoon die niet speelt op de betreffende mat of door een jack of 

bowl van een andere mat of door één of ander voorwerp, dan zullen de skips tot overeen-

stemming moeten komen over het terugplaatsen van de bowl in zijn oorspronkelijke posi-
tie. Indien de skips niet tot overeenstemming komen, dan zal het end opnieuw gespeeld 

worden vanuit dezelfde speelrichting. 

Opmerking B.4.c-1: bij een single wedstrijd moeten de twee single spelers tot overeen-

stemming moeten komen. 

B.4.d Verplaatsing door de marker bij een single wedstrijd 

Indien een bowl verplaatst wordt tijdens het meten door een marker dan zal deze bowl 

door de marker zo goed mogelijk teruggelegd worden in zijn oorspronkelijke positie, 

waarmee de beide spelers echter akkoord moeten zijn. 

Indien de beide spelers niet akkoord zijn, dan zal het eind opnieuw gespeeld worden van-
uit dezelfde speelrichting (bij elke andere verplaatsing van een bowl door de marken, bij-

voorbeeld bij het markeren van een toucher, geld regel B.4.c).  

Indien er al een of meerdere shots werden toegekend, dan zal de speler die het(de) 

shot(s) gekregen heeft het recht hebben de al toegekende shots te accepteren als de uit-
slag van dat end. 

B.4.e Verplaatsing door de umpire 

Indien de scheidsrechter per ongeluk een of meerdere bowls verplaatst tijdens het meten, 

dan zal hij deze zo goed mogelijk terugleggen in hun oorspronkelijke positie, voordat hij 

zijn beslissing voltooit. De beslissing van de umpire is bindend. 

B.5 BOWL OVER DE FENDER 

a. Indien de bowl die gespeeld wordt zelf of ervoor zorgt dat een andere bowl over een 

deel van de fender vliegt, dan heeft de skip van de tegenpartij de volgende mogelijk-

heden: 
1. drie punten op te eisen en het end als volledig gespeeld te beschouwen of 

2. het end als volledig gespeeld beschouwen en de punten opeisen die tot op dat 

ogenblik gemaakt zijn of 

3. het end af te maken of 
4. het end opnieuw te spelen vanuit dezelfde speelrichting. 

b. Indien niet alleen een bowl, maar ook de jack over een deel van de fender vliegt, dan 

gaat regel C.5 voor. 

Opmerking B.5-1: Bij een single wedstrijd heeft de tegenspeler de mogelijkheden ge-
noemd onder a of b. 

Opmerking B.5-2: Bij regel C.5 kan men alleen kiezen uit a.1 en a.4. 

B.6 TOUCHER 

a. Een toucher zal zichtbaar gemarkeerd worden met krijt door een medespeler voordat 

de volgende bowl tot rust is gekomen (zie ook de omschrijving van Toucher in Appen-
dix 1).  

b. Wanneer de toucher niet gemarkeerd  is voordat de volgende bowl tot rust is gekomen 

is kan deze NIET MEER als een toucher beschouwd worden (zie regel D.10.c inzake 

markeren van een toucher). 
Opmerking B.6-1: zie c en d voor de uitzondering op deze regel. 
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c. Als in de opinie van een speler het markeren van een toucher tot gevolg kan hebben 
dat een bowl of de jack kan bewegen of vallen, dan zal de toucher niet gemerkt wor-

den, maar moet hij genomineerd worden als toucher. De toucher moet gemerkt wor-

den zo gauw het gevaar van bewegen of vallen geweken is.  

d. De marker in een singles wedstrijd zal iedere toucher markeren of nomineren als tou-
cher als hij deze niet kan markeren zonder dat er een bowl of jack beweegt of valt. 

e. Alle touchermarkeringen moeten verwijderd worden voordat men een bowl gespeeld 

wordt. 

f. Indien er een bowl gespeeld wordt waarvan de markering niet verwijderd is, dan zal 
deze markering verwijderd worden zodra de bowl tot rust gekomen is door de marker 

of een speler van het team. Als het verwijderen tot gevolg kan hebben dat een bowl of 

de jack kan bewegen of vallen, dan zal de markering niet verwijderd worden, dan 

moet dat aangegeven worden en moet de markering verwijderd worden zo gauw het 
gevaar van bewegen of vallen geweken is. 

g. Een jack of een toucher in de ditch die door een toucher verplaatst worden blijven in 

hun nieuwe positie. 

h. Een toucher die van de fender of een jack in de ditch of een toucher in de ditch terug-

kaatst in het live gebied blijft in het spel op de plaats waar hij tot rust is gekomen. 

B.7 LIJN BESLISSINGEN 

a. Een lijn beslissing kan op elk moment gedurende het end gevraagd worden en elke 

bowl in overtreding zal verwijderd worden. 

b. Iedere niet-toucher in de ditch zal verwijderd worden zodra geconstateerd wordt dat 
het een niet-toucher in de ditch is. Met andere woorden een dead bowl blijft een dead 

bowl ongeacht de omstandigheden. 

Opmerking B.7-1: een bowl die dead is op grond van bijvoorbeeld regel B.2.f of B.2.g kan 

tijdens het spel verplaatst worden en in zijn nieuwe positie niet meer dead zijn. Tenzij par-
tijen het eens zijn dat de bowl dead was zal deze bowl niet dead verklaard kunnen wor-

den. 

Opmerking B.7-2:voor lijnbeslissingen kan gebruik gemaakt worden van een winkelhaak of 

een ander goedgekeurd instrument. 

C. THE JACK 

C.1 ALGEMEEN 

De jack zal rond en wit of geel gekleurd zijn en zal gemaakt zijn van een materiaal dat is 

goedgekeurd door de NIOBB. De diameter zal niet minder zijn dan 63,5 mm (2½ inches) 

en niet meer dan 69,85 mm (2¾ inches. Het gewicht zal niet minder zijn dan 397 gram 
(14 ounces) en niet meer dan 907 gram (32 ounces). 

C.2 LIVE JACK 

a. Een jack is live en mag geraakt worden met een live bowl: 

1. als de jack zich geheel in het live gebied bevindt of  
2. als enig deel van de jack zich in of boven het live gebied bevindt in het geval dat 

de jack de ditch lijn onderbreekt. 

Een live jack mag een toucher in de ditch verplaatsen die in zijn positie zal blijven, 

welke correct gemarkeerd moet zijn zodat hij zo accuraat mogelijk terug geplaatst kan 
worden in het geval dat de jack onreglementair verplaatst wordt. 

Opmerking C.2-1: een jack onderbreekt de ditch lijn als zich een deel van de jack zich 

boven de ditch lijn bevindt. Dit kan bij twijfel bepaald worden door een winkelhaak of 

een ander goedgekeurd instrument. 

b. Als enig deel van de jack zich in het live gebied bevindt als het de ditch lijn onder-
breekt, dan kan de jack gespeeld worden door een live bowl en zal deze bowl als tou-

cher aangemerkt worden. De vorige volzin geld ook als de live bowl de ditch binnen 

gaat en voordat hij de jack raakt niet in aanraking is gekomen met de fender of een 

toucher in de ditch. Komt zo’n bowl tot rust in de ditch, dan moet zijn positie voldoen-
de gemarkeerd worden, zodat de bowl zo accuraat mogelijk terug geplaatst kan wor-

den in het geval dat de bowl onreglementair verplaatst wordt. 
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C.3 DEAD JACK 

De jack is dead als in het geval dat 

a. een deel van de jack in contact komt met de vloer of enig andere oppervlakte waarop 

niet gespeeld wordt anders dan de eindkeper (tenzij regel F12 van toepassing is) of 

b. wanneer de jack buiten de grenzen van de speelmat wordt gedreven door een in het 
spel zijnde bowl d.w.z.: hetzij over de eindkeper, hetzij van de zijkanten van de mat, 

hetzij over de dode lijn (zie ook regel C7 en C5) of 

c. wanneer de jack verplaatst wordt en tot rust komt in de dead area (het hele gebied 

tussen de twee dead lijnen op de mat) of indien enig deel van de jack de dead lijn on-
derbreekt. 

 Als de jack naar de rand van de mat is gestoten en er af valt gedurende het verdere 

verloop van het spel zonder dat de jack door een bowl in spel is geraakt, dan zal het 

end dead verklaard worden en zal het end opnieuw gespeeld worden vanuit de zelfde 
richting.  

C.4 VERPLAATSING VAN EEN JACK 

C.4.a Verplaatsing door een niet-toucher 

i Indien de jack verplaatst is door een bowl welke: 

1. is gespeeld terwijl de speler een voetfout maakt of 
2. het middenblok geraakt heeft of er deels over heen is gegaan of 

3. geen toucher is en na het terugkaatsen van de fender de jack raakt of 

4. geen toucher is en de jack zich geheel in de dicht bevindt (tenzij regel C5 van 

toepassing is) 
dan zal de jack zo goed mogelijk op zijn oorspronkelijk positie terug geplaatst worden 

door een speler van de tegenpartij die zich aan de headzijde bevindt. 

Opmerking C.4.a-1: Bij een single wedstrijd zal het terugplaatsen door de marker ge-

daan worden. 
ii Als de jack en de bowls zijn verplaatst dan zal regel B.4.a overeenkomstig van toe-

passing zijn. 

C.4.b Verplaatsing door een deelnemende speler 

Wanneer de jack in beweging is of in rust op de mat wordt verstoord door een speler, dan 

heeft de skip van de tegenpartij de volgende mogelijkheden: 
1. de jack terug plaatsen op zijn zo oorspronkelijk mogelijke positie of 

2. de jack te laten liggen waar hij nu is of 

3. het end opnieuw te spelen vanuit dezelfde speelrichting  

Opmerking C.4.b-1: als de verstoring tijdens het meten gebeurd, dan is regel C.4.e van 
toepassing. 

Opmerking C.4.b-2: bij singles zal de tegenspeler deze mogelijkheden hebben. 

C.4.c Verplaatsing door een niet speler, jack of bowl van een ander mat of enig 

ander voorwerp 

i Wanneer de jack in beweging is of in rust op de mat verstoord of verplaatst wordt 

door een niet-speler of door een jack of een bowl van een andere mat of door een of 

ander voorwerp  dan zullen de spelers in controle of de head samen overeenkomen 

waar de jack oorspronkelijk lag en hem daar leggen.  
Opmerking C.4.c-1: bij singles zal de spelers deze mogelijkheden hebben. 

Opmerking C.4.c-2: in het geval van niet hiervoor of in een andere regel genoemde 

verstoringen of verplaatsingen van de jack zal overeenkomstig deze C.4.c  gehandeld 

moeten worden. 

ii Indien zij niet tot een akkoord kunnen komen zal dit end terug gespeeld worden van-
uit dezelfde speelrichting als voorheen. 

C.4.d Verplaatsing door de marker bij een single wedstrijd 

i Indien de jack verplaatst wordt door een marker tijdens het meten zal hij zo dicht 

mogelijk in zijn oorspronkelijke positie geplaatst worden, na akkoord van beide spe-
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lers. Indien de beide spelers niet tot een akkoord kunnen komen, zal het eind opnieuw 
gespeeld worden vanuit dezelfde speelrichting. 

ii Indien een punt of punten reeds waren toegekend dan zal de winnende speler het 

recht hebben de reeds toegestane punten te accepteren als de uitslag van dat end. 

C.4.e Verplaatsing door de speler die aan het meten is 

Indien de jack per ongeluk verplaatst wordt door een speler die aan het meten is dan 

heeft de tegenspeler (die namens zijn team het resultaat van het end bepaald) de volgen-

de mogelijkheden: 

1. om de jack zo dicht mogelijk op zijn oorspronkelijk positie te leggen of 
2. om akkoord te gaan met het punt of de punten die reeds geclaimd zijn of 

3. om akkoord te gaan met het punt (bowl) of de punten (bowls) die reeds weggenomen 

zijn of 

4. om het end opnieuw te spelen vanuit dezelfde speelrichting. 

C.4.f Verplaatsing door de umpire 

i Indien de scheidsrechter per ongeluk de jack verplaatst, terwijl hij aan het meten is, 

zal hij deze terugleggen in zijn zo oorspronkelijk positie  voordat hij zijn beslissing af-

maakt.  

ii De umpire is de enige die in dit geval beslist en zijn beslissing is bindend. 

C.5 JACK OVER DE FENDER 

Indien de jack door een speler over de achterzijde of over de zijkanten van de fender 

wordt gespeeld, dan heeft de skip van de tegenpartij de volgende opties: 

a. drie punten op te eisen en het end als gespeeld te tellen. 
b. het end opnieuw te spelen. 

(Opmerking C.5-1: Bij een single wedstrijd heeft de tegenspeler deze opties). 

C.6 JACK IN DE DITCH 

Als de jack in the ditch wordt gespeeld, dan zal de positie van de jack gemarkeerd worden 
zodat de jack zo goed mogelijk teruggeplaatst kan worden in het geval dat de jack onre-

glementair is verplaatst. De jack kan alleen reglementair verplaatst worden door een tou-

cher (die reglementair verplaatst moet zijn). 

C.7 JACK VAN DE MAT 

a. In een wedstrijd mag elk team (Single, Pairs, Triples of Fours) zonder straf de jack 2 
keer via de zijkant van de mat spelen. Indien een team dit doet voor de 3e, 4e, e.v. 

keer dan heeft de tegenpartij recht op punten voor elke keer dat de jack via de zijkant 

van de mat wordt gespeeld. Bij een 2 bowls Single wedstrijd heeft men recht op 2 

punten en bij andere wedstrijden op 3 punten. 
b. Ends zonder straf zullen opnieuw gespeeld worden vanuit dezelfde richting en zullen 

als niet gespeeld beschouwd worden. Ends waarbij punten zijn geclaimd zullen als ge-

speeld aangemerkt worden, met uitzondering als dit het laatste end betreft, dat altijd 

opnieuw gespeeld moet worden. 
c. De partij die op grond van a. recht heeft op punten mag er altijd voor kiezen om de 

punten niet te accepteren en het end opnieuw te spelen. 

Opmerking C.7-1: bij de ESMBA mag men bij 10 of meer ends 3 keer zonder straf de jack 

via de zijkant van de mat spelen, maar dat vinden wij te veel. Daarom is de regel op dit 
punt anders dan bij de ESMBA. 

Opmerking C.7-2: met de zijkant van de mat wordt bedoeld de rand van de mat van ditch 

tot ditch. Als de jack over de zijkant van de fender gaat, dan gaat regel C.5 voor. 

Opmerking C.7-3: In het laatste end krijgt men dus 3 punten toegekend en zal dat end als 

niet gespeeld aangemerkt worden. 
 

C.8 TERUGKAATSENDE JACK 

In de volgende gevallen zal een jack bespeeld mogen worden alsof hij de live zone nooit 

heeft verlaten: 
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1. de jack wordt tegen de fender gedreven en kaatst terug in de live zone of 
2. de jack wordt tegen een toucher in de ditch gedreven en kaatst terug in de live zone 

of 

3. een jack in de ditch wordt reglementair door een toucher tot in de live zone ver-

plaatst. 

D. HET SPELEN VAN HET SPEL 

D.1 SPEELVORM EN TIJDSDUUR 

Een spel kan gespeeld worden op één mat of op verschillende matten. Vooraf moet afge-

sproken worden of de wedstrijd: 
1. gaat tot een bepaald aantal punten (bijv. tot 21) of 

2. bestaat uit een aantal te spelen ends (bijv. 8. 10 of 12 ends) of 

3. een tijdslimiet heeft (bijvoorbeeld 40 minuten). 

Opmerking D.1-1: bij een tijdslimiet moet een reeds bezig zijnde end afgespeeld worden. 
Een end is begonnen nadat de eerste bowl in dat end de hand van de speler heeft verla-

ten. 

D.2 SPEELMOGELIJKHEDEN 

a. Een wedstrijd zal op één mat gespeeld worden als: 

1. een single wedstrijd met twee spelers. Elke speler mag per end twee, drie of vier 
bowls spelen, die zij afwisselend spelen, dat wil zeggen 1 bowl per beurt. 

2. een pairs wedstrijd met 2 spelers per team, die Lead en Skip genoemd worden. 

Elke speler mag per end twee, drie of vier bowls spelen. Eerst spelen de 2 Leads 

om de beurt al hun bowls (één bowl per beurt) en daarna spelen de 2 Skips om de 
beurt al hun bowls (één bowl per beurt). Terwijl de Leads spelen staan de Skip 

aan de head kant. Nadat beide Leads al hun bowls gespeeld hebben wisselen zij 

van kant met de Skips. 

3. een triples wedstrijd met 3 spelers per team, die Lead, Second en Skip genoemd 
worden. Elke speler mag per end twee of drie bowls spelen. Eerst spelen de 2 

Leads om de beurt al hun bowls (één bowl per beurt), daarna spelen de Seconds 

om de beurt hun bowls (één bowl per beurt) en tensotte spelen de 2 Skips om de 

beurt al hun bowls (één bowl per beurt). Terwijl de Leads en de Seconds spelen 

staan de Skips aan de head kant. Nadat de Leads en Seconds al hun bowls ge-
speeld hebben wisselen zij van kant met de Skips.  

4. een fours wedstrijd met 4 spelers per team, die Lead, Second, Third en Skip ge-

noemd worden. Elke speler mag per end twee bowls spelen. De 2 Leads spelen 

eerst om de beurt hun twee bowls (één bowl per beurt), daarna spelen de Se-
conds om de beurt hun twee bowls (één bowl per beurt, daarna spelen de Thirds 

om de beurt hun bowls (één bowl per beurt) en tenslotte spelen de 2 Skips om de 

beurt hun twee bowl (één bowl per beurt).  

Voor het begin van een end moet de Third of aan de delivery kant te staan of aan 
de head kant. Begint de Third aan de delivery kant, dan wisselen de Leads, Se-

conds en Thirds van kant met de Skips nadat zij al hun bowls gespeeld hebben.  

Begint de Third aan head kant, dan blijven de Lead en Second aan de delivery 

kant totdat de Thirds om de beurt al hun bowls gespeeld hebben. Daarna wisselen 
de Leads, Seconds en Thirds met de Skips. 

b. Een ploegwedstrijd zal altijd gespeeld worden met een gelijk aantal spelers in ieder 

ploeg. 

Opmerking D.2-1: in de Engelse tekst noemt men onder e een “team game”. Bij bowls 

wordt het een Side wedstrijd genoemd. Een ploeg bestaat uit gelijk aantal single spe-
lers of teams of een combinatie hiervan. 

D.3 TRIAL ENDS 

De wedstrijdleiding beslist of er trial ends gespeeld worden. Tijdens een  

trial end mag een speler bowls uit verschillende sets gebruiken. 
De wedstrijdleiding kan er ook voor kiezen om het eerste end als trial end aan te merken, 

waarbij dan één shot toegekend zal worden aan de winnaar van dat end. 

Opmerking D.3-1: De 2e en 3e volzin zijn toegevoegd. 
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D.4 TOSSEN 

a. bij een ploegwedstrijd  tossen de ploegleiders. De winnaar van de toss mag kiezen 

welke ploeg als eerste moet beginnen op alle rinks. 

b. wanneer er slechts op één mat gespeeld wordt dan zullen de single spelers of de leads 

tossen. De winnaar van de toss mag kiezen wie als eerste moet beginnen, hijzelf of de 
tegenpartij. 

D.5 BEGINNEN PER END 

a. Na het eerste end zullen de volgende ends begonnen worden door de winnaar van het 

laatste gespeelde end. 
b. In het geval van een onbeslist end of van een opnieuw te spelen end zal de speler die 

het eerst speelde in dat end het volgende end als eerste beginnen. 

D.6 PLAATSEN EN VERWIJDEREN VOETMAT 

a. De speler die het end begint zal de voetmat plaatsen tussen de voetmatlijnen, met de 
smalste zijde tegen de fender aan. 

b. De voetmat mag tijdens het spel niet verplaatst worden. Indien dit toch per ongeluk 

gebeurt, dan zal de volgende speler die aan de beurt is om te spelen de mat correct 

neer leggen. 

c. De speler die de laatste bowl in een end speelt zal de voetmat van de speelmat ver-
wijderen.  

D.7 PLAATSEN VAN DE JACK 

a. In een singleswedstrijd zal de marker de jack op de jacklijn plaatsen op de plek zoals 

aangegeven door de speler die het end mag beginnen. 
b. Bij pairs, triples of fours zal de Skip van de ploeg die het end mag beginnen de jack op 

de jacklijn plaatsen op de plek van zijn keuze. 

c. De jack moet zodanig op de jacklijn geplaatst worden dat hij contact maakt met de 

jacklijn. 
Opmerking D.7-1: als de jack op het begin of het einde van de jacklijn wordt ge-

plaatst, dan hoeft hij zich voor minimaal 50% boven de jacklijn bevinden. 

D.8 HOUDING OP DE VOETMAT 

a. Op het moment van het spelen van een bowl zal de speler één voet  geheel op of ge-

heel boven de voetmat hebben.  
b. De andere voet moet op het moment van spelen van een bowl  

- geheel op de voetmat geplaatst zijn of  

- deels op de voetmat en deels op de delivery zone (zie appendix 3) geplaatst zijn 

of  
- geheel in de delivery zone geplaatst zijn. 

c. De delivery lijnen, de zichtbare ditch lijnen en de voetmatlijnen behoren niet tot de 

delivery zone. 

d. Geen enkel deel van het lichaam mag in contact zijn met de ditch of elk deel van de 
mat buiten de delivery zone. 

Het niet naleven van deze regel vormt een voetfout. 

  

Opmerking D.8-1: Indien een speler bij het spelen gebruik moet maken van een hulpmid-
del (bijvoorbeeld een stok), dan moet dat hulpmiddel geheel in de delivery zone geplaatst 

worden, omdat er anders sprake is van een voetfout. 

Opmerking D.8-2: Onderdeel d is opgenomen omdat er spelers zijn die met een knie op de 

grond knielen om een bowl te spelen. 

Opmerking D.8-3: Een speler met een handicap kan soms niet in staat zijn om geen voet-
fout te maken (bijv. een voet staat geheel op de mat en de andere voet staat deels in de 

delivery zone en deels in de ditch). Dit zal niet als voetfout aangemerkt worden. Mocht de 

tegenpartij van mening zijn dat de speler met het handicap voordeel heeft van de betref-

fende stand van zijn voeten dan kan deze de umpire vragen om te beslissen hoe de speler 
met het handicap moet gaan staan om het voordeel zo klein mogelijk te maken. 
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D.9 VOETFOUT 

a. in alle disciplines mag alleen een speler aan de delivery end of een umpire een voet-

fout melden. Als de skip en de third bij fours zich aan de delivery end bevinden, dan 

mag alleen de skip een voetfout melden. 

b. zodra een voetfout is gemeld, zal de bowl gestopt worden en van de mat verwijderd 
worden door: 

- de marker bij single wedstrijden  

- een van de spelers aan de head kant van de mat 

 
Opmerking D.9-1: De Engelse regel E.1.e is hier opgenomen als tweede zin bij regel 

D.9.a.. 

Opmerking D.9-2: In België mag men pas bij tweede voetfout de bowl stoppen, maar dan 

moet de speler bij zijn eerste voetfout er wel op gewezen zijn dat hij een voetfout heeft 
gemaakt. Het stoppen van een bowl bij een voetfout mag in België ook door een umpire 

gedaan worden. 

 
D.10 BEZIT VAN DE RINK 

a. Het bezit van de rink behoort aan de speler of het team wiens bowl gespeeld wordt. 

b. De speler(s) in het bezit van rink mat mag bij zijn voorbereiding en het spelen van 

zijn bowl door zijn tegenspeler(s)  op welke manier dan ook gehinderd, geïrriteerd of 

afgeleid worden (bijvoorbeeld door praten, bewegen, hoesten, enz.). 
c. Het bezit van de rink gaat over op de tegenpartij  nadat de gespeelde bowl en de ver-

plaatste bowl(s) en/of jack tot stilstand zijn gekomen en  er voldoende tijd is gegeven 

om een toucher te markeren, om dead bowls te verwijderen en om lijnbeslissingen te 

nemen. 

D.11 POSITIE VAN DE SPELERS 

Spelers die op hun beurt wachten of geen controlerende functie uitoefenen, moeten van 

de mat af en achter de fender staan. 

E. DE SPELERS EN HUN TAKEN 

E.1 DE SKIP 

a. De skip heeft de leiding over zijn team en zijn instructies moeten door zijn medespe-

lers opgevolgd worden.  

Opmerking E.1.a-1: Is er een sanctie op het overtreden van deze regel. Zo nee, dan is 

hij overbodig / niet afdwingbaar. Overtreding kan dan alleen tot irritaties leiden tussen 
de spelers van dat team. 

b. De skips nemen alle beslissingen betreffende twijfelgevallen en punten als zij daarom 

door de onder E.2 en E.3 genoemde spelers zijn gevraagd. Wanneer beide skips tot 

overeenstemming komen is hun beslissing bindend. Wanneer de skips niet tot over-
eenstemming kunnen komen, zal één van de skips een umpire roepen. De umpire zal 

dan een bindende beslissing nemen. Bij afwezigheid van een officiële umpire zal een 

persoon, die acceptabel is voor beide skips, als umpire optreden. 

c. Terwijl aan de head kant van de mat zijn de skips verantwoordelijk voor het markeren 
van alle touchers, het verwijderen van de markeringen van niet-touchers, het verwij-

deren van alle dead bowls van de mat en het beslissen over twijfelgevallen. Zijn de 

skips het niet met elkaar eens over wat er moet gebeuren, dan roepen zij een umpire 

(of een persoon die zij beide als umpire willen laten optreden) om te beslissen. 

d. Zij moeten aan de head kant van de mat blijven totdat alle andere spelers hun bowls 
hebben gespeeld. De skip die als tweede moet spelen mag aan de head kant blijven 

totdat het zijn beurt is om te spelen. Een skip mag de head gaan bekijken voordat hij 

zijn laatste bowl gaat spelen. De skip die als laatste moet spelen mag met de andere 

skip meegaan als die de head gaat bekijken en mag aan de head kant blijven totdat 
het zijn beurt is om te spelen. Een skip die de head gaat bekijken mag zijn bowl niet 

verder dragen dan de dichtstbijzijnde dead lijn. Een bowl die door een skip verder ge-

dragen wordt dan de dichtstbijzijnde dead lijn zal dead verklaard worden en moet uit 

het spel genomen worden. 
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Opmerking E.1.d-1: Bij de ESMBA mag de skip voordat hij een bowl speelt de head 
bezoeken. Op grond van regel E.5 is deze regel te omzeilen, zodat de skip voor elke 

door hem te spelen bowl de head kan bekijken. 

E.2 DE THIRD 

a. De third zal alle metingen uitvoeren en het aantal shots overeenkomen met de third 
van het andere team, die het recht heeft om ook (nog) zelf te meten. De third zal zijn 

skip en de schrijver (zie regel E.10) over het resultaat berichten. Indien de thirds niet 

tot overeenstemming kunnen komen zullen zij of de skips vragen te beslissen of roe-

pen zij een umpire (of een persoon die zij beide als umpire willen laten optreden) om 
te beslissen. 

b. Terwijl aan de head kant van de mat zijn de thirds, tenzij de skip aan de head kant is, 

verantwoordelijk voor het markeren van alle touchers, het verwijderen van de marke-

ringen van niet-touchers, het verwijderen van alle dead bowls van de mat en dragen 
zij er zorg voor dat de jack of een toucher in de ditch niet verplaatst wordt door een 

niet-toucher. 

c. De third heeft de leiding over de head als de skip aan de beurt is om te spelen en zijn 

team in het bezit van de mat is. Indien de head wijzigt zal hij zijn skip informeren en 

hem richtlijnen geven hoe te spelen in de nieuwe situatie. 
d. Bij de start van een end mag de third aan de head kant beginnen en zal hij daar blij-

ven totdat het de beurt van de thirds is om hun bowls te spelen. De third die aan de 

delivery kant staat zal niet naar de head kant of voorbij de dead lijn gaan voordat hij 

verplicht is naar de head kant te gaan, dat wil zeggen op het moment dat een van de 
skips naar de delivery kant komt om zijn eerste bowl te spelen. De third mag de dead 

lijn wel passeren in het geval van regel E.5 of om een door zijn bowl verplaatste mid-

denblok terug op zijn plaats te leggen. 

E.3 THE SECOND 

E.3.1 De second bij triples 

a. De second zal alle metingen uitvoeren en het aantal shots overeenkomen met de se-

cond van het andere team, die het recht heeft om ook (nog) zelf te meten. De second 

zal zijn skip en de schrijver (zie regel E.10) over het resultaat berichten. Indien de se-

conds niet tot overeenstemming kunnen komen zullen zij of de skips vragen te beslis-
sen of roepen zij een umpire (of een persoon die zij beide als umpire willen laten op-

treden) om te beslissen. 

b. Bij het bepalen van het aantal shots zal de second geen bowls verplaatsen waarover 

geen overeenstemming is dat deze shot is of dat deze niet meedoen bij het bepalen 
van het aantal shots (bijvoorbeeld omdat deze verder van de jack liggen dan de 

dichtstbijzijnde bowl van de niet scorende partij). 

c. De second heeft de leiding over de head als de skip aan de beurt is om te spelen en 

zijn team in het bezit van de mat is. Indien de head wijzigt zal hij zijn skip informeren 
en hem richtlijnen geven hoe te spelen in de nieuwe situatie. 

d. De second zal alle touchers markeren en de markeringen van niet-touchers verwijde-

ren. 

e. De second zal alle dead bowls verwijderen van de mat. 
f. De second start aan de delivery kant en mag niet naar de head kant of voorbij de 

dead lijn gaan voordat hij verplicht is naar de head kant te gaan, dat wil zeggen op 

het moment dat een van de skips naar de delivery kant komt om zijn eerste bowl te 

spelen. De second mag de dead lijn wel passeren in het geval van regel E.5 of om een 

door zijn bowl verplaatste middenblok terug op zijn plaats te leggen. 
Opmerking E.3.1-1: De ESMBA heeft alleen regel E.3.1, maar er moet ook iets geregeld 

worden voor de seconds bij fours, daarom is deze regel bij regel E.3.2 toegevoegd. 

E.3.2 De second bij fours 

a. De second start aan de delivery kant en mag niet naar de head kant of voorbij de 
dead lijn gaan voordat hij verplicht is naar de head kant te gaan, dat wil zeggen op 

het moment dat een van de skips naar de delivery kant komt om zijn eerste bowl te 
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spelen. De second mag de dead lijn wel passeren in het geval van regel E.5 of om een 
door zijn bowl verplaatste middenblok terug op zijn plaats te leggen. 

Opmerking 3.2-1: Deze regel bestaat ten onrechte niet bij de ESMBA, zie ook Opmerking 

E.3.1.1 hiervoor. 

E.4. DE LEAD 

a. De lead die moet beginnen in een end controleert of de voetmat correct geplaatst is 

en hij zal de voetmat correct plaatsen als dat niet zo is. 

b. De lead die moet beginnen zal controleren of de jack correct gecentreerd op de jack-

lijn ligt voordat hij zijn eerste bowl speelt en zal hem correct laten leggen als dat niet 
zo is. 

c. De lead mag niet naar de head kant of voorbij de dead lijn gaan voordat hij verplicht 

is naar de head kant te gaan, dat wil zeggen op het moment dat een van de skips 

naar de delivery kant komt om zijn eerste bowl te spelen. De second mag de dead lijn 
wel passeren in het geval van regel E.5 of om een door zijn bowl verplaatste midden-

blok terug op zijn plaats te leggen. 

E.5 BEPALEN HOE TE SPELEN  

Maar één speler mag bepalen hoe een medespeler moet spelen. Andere teamleden mogen 

hem/haar daarbij assisteren en voor dat doel is het toegestaan dat door hun de head be-
zocht wordt. Ze moeten allemaal de mat verlaten voordat de volgende bowl gespeeld 

wordt.  

Opmerking E.5-1: Daarom is bij de regels ) 

E.6 RUNNING BOWL OF DRIVE 

a. een speler die een running bowl of drive wil spelen MOET zowel een VERBALE als VI-

SUELE waarschuwing geven aan de speler die de leiding over de head heeft of de 

marker in een single wedstrijd en hij moet hun de tijd geven om anderen in de buurt 

van de mat in te seinen voordat hij zijn bowl speelt.  
Opmerking E.6-1: Vooral als matten dicht bij elkaar liggen moet voorkomen worden 

dat door het running shot of de drive bowls en/of de jack op andere banen terecht 

komen en daar de head verstoren 

b. De speler die de leiding heeft over de head of de marker bij singels moet alle zich in 

de buurt van de mat bevindende andere spelers, markers, umpires of toeschouwers in 
te seinen dat een running bowl of drive wordt gespeeld. 

c. het is de verantwoording van de speler die een bowl speelt om er voor te zorgen dan 

geen andere persoon het risico op letsel loopt. 

d. niet-naleving van deze regel zal ertoe leiden dat de overtredende speler wordt ge-
waarschuwd bij de eerste overtreding. De speler die voor de tweede keer in een spel 

deze regel overtreedt moet de rink verlaten en mag niet verder meedoen in de com-

petitie. 

E.7 GEDRAG 

a. in het geval van een opzettelijke overtreding van de Regels of van het Spel of onspor-

tief spel of onsportief gedrag mag de umpire een waarschuwing geven aan de overtre-

dende speler(s) of toeschouwer(s) of mag hij hun de opdracht geven om het spel te 

verlaten of het gebied te verlaten. 
b. een speler die op last van de umpire het spel moet verlaten mag niet vervangen wor-

den. 

c. uitgezonderd in het geval van Ernstig Wangedrag zal een speler bij de eerste overtre-

ding een waarschuwing krijgen. Pas bij een volgende overtreding heeft de umpire de 

keuze tussen het geven van een waarschuwing of de overtredende speler(s) of toe-
schouwer(s) de opdracht geven om het spel of het gebied te verlaten. 

E.8 DE HEAD BEZOEKEN BIJ EEN SINGLE WEDSTRIJD 

Spelers in een single wedstrijd mogen als zij in het bezit van de mat zijn de head bezoe-

ken voor het spelen van hun: 
a. laatste bowl bij een twee bowls of drie bowls wedstrijd. 
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b. hun laatste 2 bowls bij een vier bowls wedstrijd) 

E.9  INVALLERS 

In een pairs, triples of fours competitie mag een team gebruik maken van één invaller op 

elk moment van de competitie. De invaller mag niet al in dezelfde competitie in een ander 

team meegedaan hebben. 

E.10 SCORE BIJHOUDEN 

In alle disciplines, uitgezonderd singles, moet elke skip iemand uit zijn team aanwijzen, 

dat kan hij ook zelf zijn, die de scorekaart zal bijhouden (hierna de schrijver). Scorekaar-

ten die door iemand anders dan de schrijver worden bijgehouden hebben geen legitimiteit. 
Het is de taak van de schrijver om: 

a. er voor te zorgen dat de namen van alle spelers op de scorekaart vermeld worden. 

b. de score die na elk end overeengekomen is te noteren op de scorekaart en om daarna 

de opgetelde score te noteren op de scorekaar. 
c. na elk end met de schrijver van de tegenpartij af te stemmen dat beide scorekaarten 

hetzelfde zijn. 

d. er voor te zorgen dat na elk end het scorebord in overeenstemming is met scorekaart. 

e. de skip de compleet ingevulde scorekaart te geven na afloop van de wedstrijd. 

F. SPELOVERTREDINGEN 

F.1 HET VOLGEN VAN EEN BOWL 

a. geen speler mag de bowl volgen naar de head, op de mat of naast de mat.  

b. elke speler die een inbreuk pleegt op deze regel zal gewaarschuwd worden als hij de 

dichtstbijzijnde dode lijn overschrijdt. Bij de tweede inbreuk op deze regel mag de skip 
van de tegenpartij de bowl stoppen en deze uit het spel nemen of heeft hij het recht 

dat end te laten overspelen vanuit dezelfde speelrichting. 

Opmerking F.1-1: deze regel moet niet toegepast worden als de speler verplicht is naar de 

head te gaan zo gauw de gespeelde bowl stil ligt. 

F.2 SPELEN VOORDAT DE LAATSTE BOWL TOT STILSTAND IS GEKOMEN 

a. een bowl die gespeeld wordt voordat de voorgaande bowl tot stilstand gekomen is 

moet gestopt worden van de mat verwijderd worden 

b. heeft zo’n bowl de head verstoort of maakt deze contact met een andere bowl of jack, 

dan mag de tegenpartij beslissen of ze de situatie laat zoals ze is, of ze nietig verkla-
ren. In het laatste geval wordt het end overgespeeld vanuit dezelfde speelrichting. 

F.3 VOLGORDE VAN SPELEN VERANDEREN 

Spelers mogen hun volgorde van spelen veranderen na het beëindigen van een end, maar 

alleen met de toestemming van hun skip. De skip van de tegenpartij moet hiervan in ken-
nis gesteld worden alvorens het volgende end begint. Indien de skip van de tegenpartij 

niet in kennis is gesteld van de verandering dan geld regel F4 voor elke speler die van 

volgorde van spelen is gewisseld. 

F.4 SPELEN VOOR ZIJN/HAAR BEURT 

a. indien een speler zijn bowl speelt voordat hij aan de beurt is, zal de skip van de te-

genpartij het recht hebben deze bowl te stoppen en ervoor zorgen dat deze in de juis-

te volgorde wordt gespeeld. 

b. indien zo’n bowl de jack verplaatst of de head wijzigt zal de skip van de tegenpartij de 
keuze hebben deze situatie te laten zoals hij is of om de head nietig te verklaren. 

c. indien de head nietig is verklaard, zal het end opnieuw gespeeld worden uit dezelfde 

speelrichting. 

d. indien de head mag blijven zoals ze is zullen de andere spelers verder spelen in de 

nieuwe volgorde van spelen. 
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F.5 HET SPELEN VAN DE VERKEERDE BOWL 

Indien een speler per ongeluk een verkeerde bowl, dus niet zijn eigen bowl, heeft ge-

speeld, dan zal deze vervangen worden door een van zijn eigen nog niet gespeelde bowls. 

F.6 BOWL LATEN VALLEN 

Als een bowl uit de hand van een speler valt of glijdt terwijl hij bezig is met zijn delivery 
dan mag deze worden teruggepakt en opnieuw gespeeld worden tenzij de bowl de dichtst-

bijzijnde dead lijn volledig heeft gepasseerd als de bowl tot stilstand is gekomen. Een bowl 

die niet opnieuw gespeeld mag worden moet aangemerkt worden als een dead bowl. 

F.7 WISSELEN VAN BOWLS 

Geen speler zal geen van zijn bowls wisselen voor een andere gedurende het spel, tenzij 

deze beschadigd worden of afgekeurd zijn door de wedstrijdleiding omdat ze niet voldoen 

aan regel B.1. 

Opmerking F.6-1: het wisselen van een bowl wegens beschadiging kan pas na toestem-
ming van de tegenpartij. Indien deze niet akkoord is kan men de scheidsrechter of de 

wedstrijdleiding om een bindende beslissing vragen. 

F.8 VERLATEN VAN EEN BEZIG ZIJNDE WEDSTRIJD 

a. een speler mag een bezig zijnde wedstrijd voor maximaal 10 minuten verlaten nadat 

hij de tegenpartij daarvan heeft verwittigd. 
b. indien gedurende een wedstrijd een speler gedwongen wordt de wedstrijd te verlaten 

ten gevolge van een ziekte of een andere gerechtvaardigde oorzaak, dan mag zijn 

plaats door een invaller ingenomen worden in de volgende situaties: 

1. in een teamwedstrijd als beide kapiteins er mee instemmen; 
2. in een triples of fours wedstrijd als de hoogste in rang van beide teams er mee in-

stemmen. 

Als het gebeurd tijdens een singles of pairs wedstrijd, dan wordt de wedstrijd gestaakt 

en gaat de overwinning naar de tegenstander. 
c. een speler die vervangen is kan niet meer aan de wedstrijd meedoen, ook niet als 

vervanger van een andere speler die op grond van letter b vervanger kan worden. 

d. indien de skip van de tegenpartij niet akkoord gaat met een vervanger of als er geen 

vervanger voorhanden is, zal het spel verder gespeeld worden zonder de afwezige 

speler. De afwezige speler wordt dan als second beschouwd en zal er verder gespeeld 
worden volgens regel F.10, tenzij de opponenten in een wedstrijd beslissen dat er niet 

verder gespeeld wordt. Het is dan aan de wedstrijdleiding om te bepalen wat daarvan 

de consequenties zijn. 

Opmerking F.8-1: De ESMBA heeft het alleen over een ploegwedstrijd (a team game), 
maar het moet ook kunnen gelden voor een single, pairs, triples of fours wed-

strijd/toernooi/competitie. Daarom is deze regel aangepast) 

Opmerking F.8-2: bewust is hiervoor niet de skip genoemd, omdat het de skip kan zijn die 

de wedstrijd moet verlaten. 
Opmerking F.8-3: bij de ESMBA is niets geregeld wat er moet gebeuren als in een single of 

pairs wedstrijd iemand uitvalt, maar wel in regel F9 als een speler voor aanvang van de 

wedstrijd afwezig is. Daarom is hier ook voor dat geval iets opgenomen 

Opmerking F.8-4: de verwijzing naar regel F10 is opgenomen 
Opmerking F.8-5: regel e is toegevoegd. 

F.9 AFWEZIGE SPELER (VOOR AANVANG VAN WEDSTRIJD) 

a. indien een speler (singles, team of ploeg) afwezig is op het tijdstip waarop zijn wed-

strijd kan beginnen zal een wachttijd van 10 minuten in acht genomen worden, waar-

na direct met de wedstrijd begonnen moet worden door het plaatsen van de voetmat 
voor het spelen van de trial end(s) of het eerste end. Het tijdstip waarop een wedstrijd 

kan beginnen is het tijdstip waarop de wedstrijd gepland is om te beginnen tenzij de 

mat waarop gespeeld moet worden eerder of later vrij is na een voorafgaande wed-

strijd op dezelfde mat. 
Is de mat eerder of later vrij, dan kan de wedstrijd beginnen nadat alle spelers (en de 

marker bij singles of een vervangende marker) in staat zijn om te beginnen, dat wil 
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zeggen klaar zijn met spelen van of markeren bij een wedstrijd en nadat hun tijd is 
gegeven voor een sanitaire stop en om naar de baan te komen. Alleen de umpire mag 

in dat geval beslissen dat een speler te veel tijd daarvoor neemt en dat de wachttijd 

van 10 minuten begint. 

b. indien de afwezige speler opdaagt voordat de voetmat geplaatst is voor het spelen van 
het eerste trail end, dan mag hij nog aan de trail end(s) meedoen.  

c. Indien de afwezige speler opdaagt voordat de voetmat geplaatst is voor het spelen 

van het eerste end, dan mag hij nog aan de wedstrijd meedoen. 

d. Daagt een singles of pairs speler pas op nadat de voetmat voor het eerste end is ge-
plaatst, dan gaat de overwinning naar de tegenpartij. 

e. Daagt een triples of fours speler pas op nadat de voetmat voor het eerste end is ge-

plaatst, dan mag hij NIET meer deelnemen aan de wedstrijd en zal er verder gespeeld 

worden volgens regel F.10. 
f. De organisator van een wedstrijd, competitie of toernooi kan bepalen dat er geen 

wachttijd of een wachttijd korter dan 10 minuten gehanteerd wordt. 

Opmerking F.9-1: Deze regel is aangepast ten opzichte van de ESMBA regels, omdat er 

dingen onduidelijk of niet of dubbel regelend waren. Letter f is toegevoegd. 

F.10 SPELEN MET EEN AFWEZIGE SPELER BIJ TRIPLES EN FOURS 

Indien er minimaal twee spelers van een team afwezig zijn of afwezig worden, dan zal de 

overwinning naar de tegenpartij gaan. Zijn voordat een wedstrijd geëindigd is van beide 

teams minimaal twee spelers afwezig, dan wordt de wedstrijd als niet gespeeld be-

schouwd. 
Is er maar een speler van een team afwezig, dan zal er geen straf zijn voor of extra bowls 

toegewezen worden aan de ploeg van de afwezige speler.  

a. Is een speler afwezig voor het begin van de wedstrijd, dan zal er als volgt gespeeld 

worden: 
1. als bij beide team een speler afwezig is, dan zal dit een pairs (bij triples) of triples 

(bij fours) worden, echter met niet meer bowls per speler dan bij de triples of 

fours wedstrijd. 

2. is maar bij een team een speler afwezig dan zal deze als second beschouwd wor-

den en zal er als volgt verder gespeeld worden: 
a. bij de triples: lead, lead, second, skip, skip. 

b. bij de fours: lead, lead, second, third, third, skip, skip. 

b. Als tijdens een wedstrijd regel F.8 letter d eerste volzin van toepassing wordt tussen 2 

ends, dan zal de regel onder letter a toegepast worden in de daarna nog te spelen 
ends. 

c. Als tijdens een wedstrijd regel F.8 letter d eerste volzin van toepassing wordt tijdens 

een end en de skip van het team waartoe de uitgevallen speler behoort nog niet al zijn 

bowls heeft gespeeld, dan moet het end opnieuw gespeeld worden vanuit dezelfde 
speelrichting. 

d. Als tijdens een wedstrijd een speler zonder  geldige reden (regel F.8 is niet van toe-

passing) de wedstrijd verlaat, dan gaat de overwinning naar de tegenpartij. Mocht op 

ongeveer hetzelfde moment ook een speler van dat andere team zonder geldige reden 
de wedstrijd verlaten, dan wordt de wedstrijd als niet gespeeld beschouwd.  

F.11 VOORWERPEN OP MAT 

Onder geen enkele omstandigheid zullen voorwerpen die een speler helpen of die het spel 

kunnen beïnvloeden geplaats worden op de speelmat of op de fender of op het middenblok 

of op de jack of op een bowl of ergens anders. 

F.12 VERPLAATSEN VAN DE FENDER 

a. Wordt de fender verplaatst dan zal de marker of de speler van de tegenpartij die de 

leiding heeft bij de head het volgende doen: 

1. de fender terugplaatsen op de juiste positie en/of 
2. de jack en bowls wiens positie in de ditch gemarkeerd is of eerder gemarkeerd 

had moeten worden volgens regels B.2.c of C.6 zo goed mogelijk terug plaatsen 

op hun oorspronkelijke positie en/of 
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3. niet onder 2 vallende bowls of jack die door de fender verplaatst werden zo goed 
mogelijk terugleggen op hun oorspronkelijke positie. en/of 

4. de jack of een toucher die niet onder 2 valt en die verplaatst zal worden door het 

terug schuiven van de fender tegen de fender aan leggen op een lijn die loodrecht 

ligt op de dichtlijn en  ligt op de plaats waarop deze de fender heeft geraakt of de 
mat heeft verlaten voordat hij de fender heeft geraakt. 

b. Een fender die niet op zijn juiste plek ligt mag op elk moment terug geplaatst worden 

in zijn juiste positie. De jack en/of de bowls die in de ditch liggen mogen daarbij ver-

schoven worden loodrecht op de ditch lijn. Het terugschuiven van de fender heeft 
geen invloed op een score die al overeengekomen is tussen partijen. 

c. Mocht een partij van mening zijn dat de fender en/of de jack en/of de bowls niet cor-

rect zijn geplaatst, dan kan hij de hulp van een umpire inroepen. De umpire neemt 

een bindende beslissing. 

G. HET RESULTAAT VAN EEN END 

G.1 HET AANTAL SHOTS (PUNTEN) 

a. Een shot per bowl zal toegekend worden voor elke bowl van een partij die dichter bij 

de jack ligt dan de dichtstbij liggende bowl van de tegenpartij. 

b. 1. Wanneer de laatste bowl in een end gespeeld en tot stilstand is gekomen, dan 
mag elk van de partijen om 30 seconden wachttijd verzoeken voordat er met het 

bepalen van het resultaat van het end begonnen wordt. Het verzoek moet aange-

vraagd worden zo gauw als de laatste bowl tot stilstand is gekomen. Gedurende 

deze 30 seconden mag geen bowl aangeraakt, aangekruist, gemeten, verstoord of 
verplaatst worden. Geen enkele speler mag gedurende deze 30 seconden het live 

gebied betreden of er zich in bevinden. 

2. Als een partij kenbaar maakt dat zij regel G.4 wil gebruiken, dan heeft de tegen-

partij op dat moment het recht om de 30 seconden regel in te roepen.  
3. Als na die 30 seconden een of meerdere bowls alsnog bewegen door welke oor-

zaak dan ook, dan zullen zij zo goed mogelijk in hun oorspronkelijke positie te-

ruggelegd worden door de marker en/of umpire en/of een van de partijen. In het 

geval dat regel B.4 toegepast kan worden, dan zal regel B.4 gelden.  

c. Totdat partijen het eens zijn over het resultaat van het end: 
1. mag de jack niet weggenomen worden; 

2. mogen bowls verwijderd worden die niet voor het resultaat van belang zijn. Dit 

mag alleen als beide partijen het over het verwijderen van die bowl(s) eens zijn; 

3. mogen bowls die shot zijn verwijderd worden. Deze moeten apart en bij elkaar 
gelegd worden om latere discussie over het resultaat van het end te voorkomen. 

4. mag een bowl verwijderd worden als dit voor een meting nodig is. Regel G.3. 

moet hierbij toegepast worden. 

d. meten met goedgekeurde meetinstrumenten (zie appendix 5) is niet toegestaan voor-
dat de laatste bowl tot stilstand is gekomen of aangegeven is dat de laatste bowl niet 

gespeeld zal worden. Als de 30 seconde regel is ingeroepen, dan mag pas gemeten 

gaan worden als de 30 seconde voorbij zijn. 

Opmerking G.1-1: regel b onder 1 is de vertaling van de ESMBA regel. 
Opmerking G.1-2: Als een speler/skip regel G.4 toepast, dan heeft de tegenpartij volgens 

de ESMBA regels niet de mogelijkheid om de 30 seconden regel in te roepen. Daarom is de 

tekst bij regel b onder 2 opgenomen.. 

Opmerking G.1-3: Bij de ESMBA is niet alles geregeld voor het geval dat een bowl na die 

30 seconden alsnog van positie veranderd. Daarom is de tekst bij regel b onder 3 opge-
nomen. 

Opmerking G.1-4: de regel onder c is ook aangepast, omdat niet alles geregeld is bij de 

ESMBA. 

G.2 EEN END MET EEN NO SCORE 

a. Als de conclusie is dat er geen bowl van een partij dichter bij de jack ligt dan een bowl 

van de tegenpartij, dan is het end gespeeld en is het resultaat NO SCORE, dat wil 

zeggen geen partij krijgt een punt toegewezen. Hiervan is sprake als de dichtstbij lig-

gende bowl van elke partij tegen de jack aan ligt of op dezelfde afstand liggen. Er is 
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ook sprake van een gespeeld end en NO SCORE als er geen levende bowl op de mat 
ligt. 

b. In het volgende end moet de speler beginnen die het end begonnen is dat in een NO 

SCORE is geëindigd. 

c. Op de scorekaart zal bij elk team als resultaat een nul genoteerd worden. 

G.3 METEN 

a. Elke meting moet uitgevoerd worden met meetinstrumenten en hulpmiddelen die 

goedgekeurd zijn door de NIOBB (zie appendix 5). Meten op een andere wijze is ver-

boden. 
b. De meting tussen een jack en een bowl zal uitgevoerd worden over de kortste afstand 

tussen de jack en de bowl (dus tussen het punt van de jack dat het dichtste bij de 

bowl ligt en het punt van de bowl dat het dichtste bij de jack ligt). 

c. Indien een te meten bowl (A) rust op een andere bowl (B) die de meting onmogelijk 
maakt, zal men bowl A zodanig ondersteunen of vastzetten met goedgekeurde wiggen 

(zie appendix 5) zodat bowl B weggenomen kan worden zonder dat bowl A of een an-

der bowl van positie veranderd. Hetzelfde geldt indien er meerdere bowls bij betrok-

ken zijn. Het gebruik van andere hulpmiddelen is VERBODEN. 

d. Een bowl die zo overhelt dat deze bij een meting zou kunnen omvallen moet zodanig 
met wiggen ondersteund worden dat ze niet meer kan bewegen. 

e. Om te voorkomen dat een jack beweegt tijdens het meten kan deze door middel van 

wiggen (het beste zijn rondgevormde wiggen) op zijn positie vastgezet worden. 

e. Het gebruik maken van een hand of een vinger op de jack of op de bowl kan de ligging 
ervan verstoren. De tegenpartij kan dan het punt of punten opeisen of de punten ver-

werpen die in geschil zijn.  

f. Het meten met een hand, voet, voetmat of een ander voorwerp dat NIET als een 

meetinstrument erkend is, is VERBODEN. 
g. Terwijl een meting gebeurd door: 

1. de marker, die niet door de spelers als umpire aangewezen is, dan mogen de single 

spelers de meting bekijken. De marker mag geen bowl verwijderen voordat de spelers 

zijn gevraagd of hebben laten weten dat zij het met zijn meting eens zijn. Indien een 

van de spelers het niet eens is met de marker, dan kan iemand vragen om als umpire 
op te treden (). Wat onder 2 staat is dan van overeenkomstige toepassing. 

2. een umpire (dat kan een officiële umpire zijn of iemand waarmee beide spe-

lers/partijen akkoord zijn), dan zullen alle spelers voldoende afstand nemen. De be-

slissing van de umpire is bindend. 
3. een van de spelers, dan zal deze en één speler van de tegenpartij zich bij de head 

mogen bevinden. Alle andere spelers moeten op voldoende afstand gaan staan. Beide 

spelers bij de head mogen een meting van de ander overdoen. Komt men niet tot 

overeenstemming over een meting, dan zal men iemand als umpire laten optreden. 
De beslissing van de umpire is beslissend. 

G.4 NIET SPELEN LAATSTE BOWL IN EEN END 

De speler als laatste in een end moet spelen mag er voor kiezen om zijn laatste bowl niet 

te spelen. Hij moet dit bekend maken aan de tegenpartij. Na het bekend maken mag de 
bowl niet meer gespeeld worden en indien toch moet hij tegen gehouden worden zodat hij 

de head niet kan verstoren. 

G.5 EXTRA END 

a. Ingeval de wedstrijd een winnaar moet hebben, maar eindigt in een gelijk spel dan 

moet een extra end gespeeld worden. 
b. De kapitein van een ploegenmatch, de single spelers of de leads in andere wedstrijden 

moeten dan tossen voor het begin van het extra end. De winnaar van de toss heeft 

het recht om zelf te beginnen of om de tegenpartij te laten beginnen. 

c. Een extra end zal altijd gespeeld worden vanuit de matzijde waar het laatste (extra) 
end geëindigd is. 

d. Indien het extra end geen winnaar oplevert dan zal er zolang een extra end gespeeld 

worden totdat een extra end een winnaar oplevert. Onderdeel b en c zijn bij elk extra 

end van toepassing. 
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G.6 WINNAAR 

Voor elk toernooi of competitie moet in de niet knock-out fase aangegeven worden hoe de 

winnaar bepaald wordt. Dat kan zijn degene met het hoogste aantal shots of degene met 

het hoogste aantal (wedstrijd)punten. Men mag meerdere criteria aangeven die in volgor-

de van noemen beslissend zijn. Als men aangeeft dat de volgorde wedstrijdpunten en 
shotsaldo is, dan is de winnaar degene met het hoogste aantal wedstrijdpunten en bij een 

gelijk aantal wedstrijdpunten degene met het hoogste shotsaldo. Hoe meer criteria men 

noemt, hoe groter de kans dat er maar één winnaar is.  

H. KLEDING 

Tijdens een wedstrijd zijn, tenzij anders bepaald, de op dat moment geldende artikelen 18 

t/m 21 van het Organisatie- en Wedstrijdreglement van de NIOBB (Nederlandse Indoor en 

Outdoor Bowls Bond) van toepassing. 

Indien de wedstrijdkleding van een speler niet voldoet aan de kledingvoorschriften, dan 
wordt deze in de gelegenheid gesteld om zijn kleding/schoeisel aan te passen. Wil een 

speler zijn kleding niet aanpassen of is dat niet mogelijk, dan mag deze speler niet mee 

doen aan door de NIOBB georganiseerde wedstrijden. 
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I. TAKEN OFFICIALS /TOESCHOUWERS 

I.1 TAKEN EN PLICHTEN VAN DE MARKER 

1. De marker zal:  

a. de regels van het spel kennen en ze toepassen. 

b. in het bezit zijn van krijt en de nodige meetinstrumenten en eventuele hulpmidde-
len. 

c. in het bezit zijn van een scorekaart en een pen of potlood, en er op toezien dat de 

namen van de spelers ingevuld zijn. 

d. zich vertrouwd maken met de identificatietekens (stickers, gravure enz.) op de 
bowls van elke speler. 

e. getuige zijn bij de toss. 

f. er op toezien dat de voetmat correct ligt en de jack leggen op aanwijzingen van 

de eerste speler. 
g. een strikt neutrale houding aannemen. 

h. alleen antwoord geven op de vragen van de speler in het bezit van de mat en hij 

zal dus geen informatie geven waarom niet gevraagd. 

i. zeker geen commentaar geven. 

j. zich enkel richten tot diegene die in het bezit is van de mat. 
k. hij noteert enkel de score zoals door de beide spelers is overeengekomen. 

l. enkel meten op verzoek van de spelers, maar hij zal geen bowl verplaatsen of 

verwijderen zonder toestemming van beide spelers. 

m. in geval van twijfel bij een meting mag hij geen beslissing nemen. Hij zal de 
scheidsrechter roepen om te beslissen. 

n. houdt de spelers op de hoogte van stand na elk end, tenzij zij zelf een scorekaart 

bijhouden. 

o. alle touchers markerenen verwijdert eventuele krijtsporen van niet- touchers. 
p. verwijdert alle dead bowls. 

q. beslist over lijnbowls. 

r. er na het beëindigen van de match voor zorgen dat de scorekaart(en) getekend 

wordt en bij de wedstrijdleiding ingeleverd wordt. 

s. zal ervoor zorgen dat alle spelers, markers, umpires en toeschouwers in de buurt 
van de mat bewust gemaakt worden dat er een forcerend bowl of drive wil spelen. 

2. Bij overtreding van onderdeel 1.h kan een speler/team hem vragen dit niet meer te 

doen tijdens de rest van de wedstrijd. Doet de marker het daarna nog een keer, dan 

kan een speler/team hem vragen zijn taak neer te leggen. De wedstrijdleiding moet 
dan voor een andere marker zorgen. 

I.2 TAKEN EN PLICHTEN VAN DE UMPIRE 

Een umpire in functie zal: 

a. er voor zorgen dat er gespeeld wordt volgens de reglementen van de NIOBB (en het 
vastgestelde dag reglement) 

b. er op toe zien dat de wedstrijd een normaal verloop heeft en dat er op een competi-

tieve en sportieve manier gespeeld wordt. 

c. ter beschikking staan voor raadpleging voor iedere kwestie die de spelregels of andere 
van toepassing zijnde reglementen betreft. Zijn beslissing is bindend. 

d. alle twijfelgevallen meten als daarom gevraagd is. Hij zal hierbij geen enkele inmen-

ging toestaan en zijn oordeel zal beslissend en bindend zijn. 

e. beslissen in alle twijfelgevallen en zijn beslissing is bindend. 

f. zich volkomen neutraal opstellen, dus geen commentaar, advies etc geven tenzij hier-
om gevraagd is in verband met de toepassing van de regels of indien het nodig op 

grond van de spelregels (bijv. bij een alleen door hem geconstateerde voetfout).  

g. zich ten alle tijde strikt neutraal gedragen. 

h. volledig vertrouwd zijn met de regels en elke verandering daarvan. 
i. het meest recente spelregelboek bij zich hebben. 

j. alleen meten met door de NIOBB goedgekeurde meetinstrumenten. 

k. de door de NIOBB vastgestelde gedragscode voor umpires naleven. 
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I.3 TOESCHOUWERS 

1. Personen die niet betrokken zijn bij een wedstrijd: 

a. zullen voldoende afstand houden van de mat. Op verzoek van wel bij de wedstrijd 

betrokken personen zullen zij meer afstand van de mat nemen. 

b. zullen niet door woord, gebaar of op andere wijze een speler of spelers storen of 
adviezen geven. 

2. Officials (wedstrijdleiding, marker en umpire) mogen elke actie ondernemen die zij 

nodig vinden om toeschouwers onder controle te houden. Dat kon er bijvoorbeeld in 

bestaan dat zij een toeschouwer de toegang tot de speelzaal ontzeggen. 
 

 

APPENDIX 1 

TERMEN EN HUN BETEKENIS 
 

BACKHAND  

Voor een rechtshandige speler de delivery langs de linkse kant van het middenblok en 

voor een linkshandige speler de delivery langs de rechter kant van de middenblok. 

 
BIAS  

Is de bijzondere eigenschap van een kant van een bowl, veroorzaakt door de vormgeving 

van de bowl, waardoor deze een gebogen traject volgt na de delivery.  

 
BIAS ZIJDE VAN EEN BOWL 

De kant van de bowl waarnaar deze zal draaien na de delivery. 

 

BLOKKER  
Een bowl die de tegenpartij hindert in zijn spel en die bescherming bieden aan eigen een 

of meerdere eigen bowls of de jack. Men kan bewust proberen een blokker te spelen of het 

is toevallig dat een bowl een blokker wordt. 

  

DEAD ZONE 
Het gebied op de speelmat tussen de dead lijnen. 

 

DELIVERY LIJNEN 

Zijn de markeringslijnen op de mat waartussen de niet op de voetmat geplaatste voet 
(dwz zijn schoen) van een speler zich moet bevinden tijdens de delivery. Hetzelfde geld 

voor elk ander deel (knie, hand etc.) van een speler die tijdens de delivery contact maakt 

met de speelmat. 

 
DELIVERY MAT = VOETMAT 

 

DELIVERY ZONE 

Het gebied tussen de delivery lijnen en de ditch lijn, die geen onderdeel uitmaken van de 
delivery zone.   

 

DRAW (BIJLEGGEN) 

Een bowl die met zodanige snelheid is gespeelt dat hij zonder de jack of een bowl te raken 

tot stilstand komt op de gewenste positie op de mat (bijvoorbeeld voor, achter of bij de 
jack/een bowl OF kort bij de ditchlijn) 

 

DRIVE 

Een running bowl die met heel grote snelheid gespeeld wordt. 
 

END 

Betekent het plaatsen van de voetmat en het spelen van alle bowls vanaf die voetmat. Een 

end is afgelopen als de laatste speler zijn laatste bowl heeft gespeeld en deze tot stilstand 
is gekomen of heeft laten weten deze niet te spelen. Heeft de laatste speler zijn laatste 
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bowl gespeeld en is na het tot stilstand komen van deze bowl 30 seconden wachttijd (regel 
G.1 letter b) ingeroepen, dan is het end pas afgelopen na deze 30 seconden. 

 

FENDER 

De houten constructie die de achterkant en de zijkanten van de ditch moet omsluiten tij-
dens een wedstrijd. 

 

FOREHAND  

Voor een rechtshandige speler de delivery langs de rechtse kant van het middenblok en 
voor een linkshandige speler de delivery langs de linker kant van de middenblok. 

 

HEAD 

Betekent de jack en alle gespeelde bowls die tot stilstand zijn gekomen en die niet dead 
zijn. 

 

JACK HIGH 

Een bowl ligt jack high als kortste afstand van de bowl en van de jack tot  de dead lijn 

hetzelfde is. 
 

LEAD 

De speler die als eerste speelt van zijn team, bij pairs – triples –fours) 

 
LIJNBESLISSING 

Is een beslissing die gemaakt moet worden: 

- als een jack of een niet-toucher mogelijk de dichtlijn onderbreekt  of 

- als een jack of een bowl mogelijk de dead lijn onderbreekt. 
 

LIVE ZONE 

De zone tussen de dead lijn en de ditchlijn (de lijnen behoren niet tot de live zone) 

 

MIDDENBLOK 
De middenblok is een voorwerp dat in het midden van de mat op de bloklijn ligt. Het doel 

van het middenblok is een forcerend of drive moeilijker te maken. 

 

OORSPRONKELIJKE LOOP 
De loop van een bowl vanaf delivery totdat hij tot stilstand is gekomen. 

 

RUNNING BOWL 

Een bowl die met een grotere snelheid gespeeld wordt met de bedoeling om de head te 
verstoren. Een bowl die met een heel grote snelheid gespeeld wordt wordt wel ook een 

drive genoemd. 

 

SPEELMAT 
De hele rechthoekige oppervlakte mat waarop gespeeld wordt. 

 

TOUCHER 

Een toucher is een bowl die: 

- tussen het moment van delivery en het moment dat hij tot stilstand is gekomen in de 
live zone in aanraking is gekomen met een live jack of 

- die na het moment van tot stilstand komen en voordat de volgende bowl is gespeeld 

of voordat de 30 seconden zijn verstreken (als regel G.1 is ingeroepen).  

 
VOETMAT 

De rubberen mat waarop men de stand inneemt om een bowl te spelen. 
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APPENDIX 2 

SPECIFICATIES VAN UITRUSTING EN LIJNMARKERINGEN 

 

 

SPEELMAT  Maximum Lengte 13,75 meter     
 Minimum Lengte 12,20 meter 

 Breedte 1,83 meter 

 Tolerantie breedte +/- 5 cm 

   
FENDER Een fender moet eigenlijk zodanig zijn dat hij de gehele ditch, 

die 30 cm is inclusief de breedte van de ditchlijn, omvat zoals 

in appendix 4 is aangegeven, en moet minimaal 70 mm en 

maximaal 75 mm boven de mat uitsteken. 
 Een fender die aan de volgende maten voldoet kan echter niet 

afgewezen worden: 

 Lengte achterstuk gemeten 

 tussen zijstukken 183 cm 

 Lengte van de zijstukken 300 mm (plus dikte lange 
stuk) 

 Minimale hoogte 70 mm 

 Maximale hoogte 75 mm 

 Minimale dikte 70 mm 
 Maximale dikte 75 mm 

  

MIDDENBLOK  Lengte 380 mm 

 Minimale hoogte 70 mm 
 Maximale hoogte 75 mm 

 Minimale dikte 40 mm 

 Maximale dikte 75 mm 

 

VOETMAT  Lengte 600 of 610 mm 
 Breedte 356 of 360 mm  

   

DELIVERY LIJNEN Vanaf midden mat 330 mm 

 Lengte vanaf de ditch lijn 1370 mm 
 

DITCH LIJNEN Vanaf fender 300 mm 

 

DEAD LIJNEN Vanaf ditch lijn 2745 mm 
   

VOETMATLIJNEN Vanaf midden mat 175 mm 

 Lengte vanaf ditch lijn 300 mm 

 
JACK LIJN In het midden van de mat 

 Vanaf de ditch lijn 915 mm 

 Vanaf de dead lijn 915 mm 

   

MIDDENBLOKLIJN In het midden mat 
 Lengte 380 mm 

 

  JACK Minimum diameter 63 mm 

 
BOWLS  Minimale diameter 114 mm 

 Maximale diameter 134 mm 

 Maximaal gewicht 1,59 kg 

 
MARKERINGSTAPE Kleur Wit 

 Minimale breedte 12 mm 
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 APPENDIX 3 
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 APPENDIX 4 

 MAT MARKERINGEN EN SPECIFICATIES 
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APPENDIX 5 

 

 

NIOBB GOEDGEKEURDE MEETINSTRUMENTEN 

 

Alleen de volgende instrumenten mogen gebruikt worden voor het maken 

van officiële beslissingen: 

- voor bowls gemaakte flexibele meters; 

- voelmaten; 

- wiggen (van hout, rubber, plastic of staal); 

- een winkelhaak (voor lijnbeslissingen); 

- een officiële ditchlijnmeter voor lijnbeslissingen (zie foto). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ditch)Lijnmeter 

 

 

 


