
PROTOCOL NIOBB (BOWLS)  VOOR 1.5 METER (SPORT) SAMENLEVING 

 

Inleiding 

Verkorte eenvoudige uitleg van bowls 

Bowls wordt in Nederland binnen en buiten gespeeld. Binnen op matten van 4 meter breed 
en dertig meter lang. Buiten op banen die dezelfde afmeting hebben.  

Bij bowls rol je eerst een doelballetje (jack) naar het einde van de mat of baan. Daarna 
probeert iedere speler zij bowl zo dicht mogelijk bij het balletje te plaatsen. Aangezien het 
zwaartepunt van de bowl niet in het midden van de bowl zit, maakt de bowl van nature een 
bocht (curve). Bij het rollen van de bowl moet je dus rekening met die curve houden. De 
speler die zijn bowl het dichtstbij de jack rolt krijgt een punt.  

Op de website www.bowlsnederland.nl staan filmpjes met een uitgebreide uitleg van de sport 

In Nederland spelen tussen de 1000 – 1500 mensen bowls. Ruim 800 zijn via hun vereniging 
lid van de Nederlandse In en Outdoor BowlsBond (NIOBB). 

Het is een sport voor alle leeftijden maar in Nederland wordt de sport vooral door senioren 
beoefend. De sport is ook uitermate geschikt voor ouderen omdat er een mooie balans 
tussen beweging en rust is.  

Om (weer) in beweging te blijven en de voor vele leden belangrijke sociale contacten vindt 
het bestuur van de NIOBB dat de sport weer zo snel mogelijk opgepakt moet worden. Met in 
achtneming van onderstaande regels moet dat kunnen. 

Algemeen 

a. Gebruik je gezonde (boeren) verstand. 
b. Volg de richtlijnen van het RIVM dus blijf thuis als je een van de volgende klachten 

hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 
C°). Blijf ook thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of 
benauwdheidsklachten. Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze 
persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste 
contact; 

c. Wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, 
hoesten, benauwdheid of koorts, ga dan direct naar huis; 

d. Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet; 
e. Was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie; 
f. Kom alleen naar de sportaccommodatie tenzij je beiden uit hetzelfde huishouden 

komt. 
g. Niet langer dan 10 minuten voor aanvang van het sporten op de accommodatie 

aanwezig zijn. 
h. De sportaccommodatie en / of kantine en kleedkamers zijn gesloten; kom in 

sportkleren naar de accommodatie dus thuis omkleden en douchen 
i. Bezoekers kunnen zelf water en/of een thermoskan koffie/thee/etc. meenemen. 

Alle meegebrachte materialen worden ook weer mee naar huis genomen. 
j. Iedereen wast bij binnenkomst de handen of desinfecteert deze. Zorg voor 

desinfecterende gel. 
k. Houd 1,5 meter afstand van andere personen, zowel op de sportaccommodatie als 

in de omgeving ervan.  
l. Schud geen handen 



m. Als er op de accommodatie geen beheerder is, zorg dan dat toiletten grondig 
schoongemaakt worden, evenals deurklinken en wastafel/kranen. Maak gebruik 
van papieren handdoekjes 

 
Sport specifiek 
 

1. Speel alleen maar singles en pairs. 
2. Speel pairs met drie bowls. Internationaal wordt dat al steeds gebruikelijker.  
3. Zorg dat er in de zaal tussen de matten 4 meter afstand is. Dan is er voldoende 

ruimte om langs de matten heen en weer te lopen op de gewenste afstand. 
4. Laat buiten steeds een baan vrij dus speel op baan1, 3, 5 etc.  
5. Iedere speler speelt met zijn / haar eigen bowls. Speel je met bowls van de 

vereniging vraag dan toestemming om bowls mee naar huis te nemen zodat je altijd 
met dezelfde bowls speelt. Alternatief na elke sessie de bowls ontsmetten. 

6. Speel met handschoen(en) aan of was je handen regelmatig met ontsmettende gel.  
7. Laat dezelfde speler steeds de mat neerleggen en de jack gooien. Als de tegenpartij 

het recht heeft om de jack te gooien, luister dan naar hun instructies. Alternatief 
speel zonder mat en geef aan waar je de jack neergelegd wilt hebben.  

8. Leg de jack bij voorkeur neer met een tiller 
9. Wijs aan het begin van de wedstrijd 1 speler aan die gaat meten. Trek bij meten 

handschoenen aan.  
10. Plaats op elke hoek van de mat een stoel of bank zodat spelers op meer dan 1.5 

meter van elkaar zitten. 
11. Als een speler zijn bowls gerold heeft dan mag de volgende speler pas de mat op 

als de andere speler is gaan zitten.  
12. Verzamel aan het eind van het end alleen je eigen bowls.  
13. Gebruik geen scoreborden maar laat 1 speler een scorebriefje bijhouden 

 
Tips 

A. Bowls is een concentratie sport maar om de 1.5 meter regel in acht te nemen wordt 
om nog meer oplettendheid gevraagd. Het is daarom verstandig om de wedstrijden 
tot 1 uur speeltijd te beperken.   

B. Voor de verenigingen die binnen spelen: Inventariseer voor de speeldag wie er 
willen komen spelen en maak zo nodig en mogelijk een indeling in twee groepen. 

C. Echtparen / huisgenoten hoeven de 1.5 meter afstand voor elkaar niet te houden. 
Laat dus bij pairs de spelers die huisgenoten zijn als leads of als skips spelen zodat 
zij dan samen steeds aan dezelfde kant van de mat staan. Maakt spelen en 
eenvoudiger. 

D. Bij inrichten en opruimen van het terrein en of de zaal kunnen huisgenoten elkaar 
ook makkelijker helpen.  
 


