
 

 

NIOBB Regio Zuid 
 

 

Zaterdag 5 november 2022 

Open Indoor Singles toernooi 

Sporthal Funzone Breda 

Terheijdenseweg 500, Breda 

  



Geachte deelnemers, 

Voor dit toernooi hebben zich 18 spelers ingeschreven. We spelen dit toernooi op sets en niet op tijd. 

Lees dus vooral onderstaande regels goed door. Lees svp ook de Richtlijnen Markers.  

Regels tijdens het toernooi 

• De wedstrijden worden gespeeld conform de spelregels vermeld in het laatste NIOBB 

spelregelboek en het NIOBB Organisatie en Wedstrijdreglement van 14-5-2022. 

• ALLE deelnemers dienen zich uiterlijk 30 minuten voor aanvang van de eerste wedstrijd te 

melden bij de wedstrijdleiding (dus om 09:30 uur). Dit in verband met het markeren. 

• Indien u verhinderd bent dient u zelf voor een vervanger te zorgen. 

• De rode of blauwe armband is verplicht. 

• Er wordt getost wie mag beginnen.  

• De wedstrijden worden niet op tijd gespeeld maar duren  2 * 7 ends. 

• Het eerste end van de eerste set is een trial end en levert maximaal 1 shot op. 

• De sets dienen geheel te worden uitgespeeld. 

• De winnaar van de eerste set begint de tweede set. Als de eerste set gelijk is geëindigd begint 

de speler die het laatst een end in de eerste set heeft gewonnen. 

• Een gewonnen set levert 1 wedstrijdpunt op.  

• Gelijk spel in een set is mogelijk. Beide spelers krijgen dan 0,5 wedstrijdpunten. 

• Er wordt GEEN tiebreak gespeeld als de stand na 2 sets 1-1 is. 

• Alle spelers dienen volgens het wedstrijdschema ook te markeren. Het is toegestaan dat de 

speler een (gekwalificeerde) marker meeneemt die het markeren voor zijn/haar rekening 

neemt. De markers kunnen onderling afspreken wie de eerste set de marker is en wie de 

tweede set. 

• De eerste wedstrijd begint om 10:00 uur en wordt door een geluidssignaal aangegeven. Alle 

volgende wedstrijden beginnen zo snel mogelijk nadat de vorige wedstrijden op alle maten zijn 

uitgespeeld. 

• Alle scorebriefjes liggen klaar bij de rinks. Aan het eind van de wedstrijd dient de eindstand en 

het aantal gewonnen ends duidelijk te worden ingevuld. 

• De spelers dienen zoveel mogelijk over het midden van de rink te lopen. 

• De spelers mogen in een end, vòòr het spelen van hun laatste bowl, de spelsituatie gaan 

bekijken. 

• Na afloop van de wedstrijd ondertekenen beide spelers het scorebriefje, die dan wordt 

ingeleverd bij de wedstrijdleiding. 

• Waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding. 

De rangorde van de eindstand wordt als volgt bepaald: 

1. Het hoogste aantal wedstrijdpunten 

2. Het hoogste shot saldo (shots voor – shots tegen) 

3. Het hoogste aantal shots voor 

4. Het hoogste aantal gewonnen ends 

De wedstrijdleiding is in handen van de NIOBB Regio Zuid Toernooi Commissie: 

Wil van der Laken en Henk Kwant, telefonisch bereikbaar op 06 5585 1141  



Poule indeling 

Poule Nummer Naam Vereniging 

A 1 Maus van Tol Ons Kinnehim 

A 2 Jan Kraker BC Eindhoven 

A 3 Esther de Groot Almere Bowls Club 

A 4 Wil van der Laken Bowls Oss 

B 1 Roald van Leersum OSV Bowls Breda 

B 2 Frans Smulders BC Eindhoven 

B 3 Sjaak Snel BV Oud-Beijerland 

B 4 Gerda van der Heijden Bowls Oss 

C 1 Hennie van den Eijkel OSV Bowls Breda 

C 2 Frans Roberts BC Eindhoven 

C 3 Thea Snel BV Oud-Beijerland 

C 4 Erik Boelens RBC De Jack 

D 1 Marijke Kas Ons Kinnehim 

D 2 Ad Boogers BC Eindhoven 

D 3 Fea Boelens RBC De Jack 

D 4 Peter Dommeck Bowls Oss 

D 5 Henk Veenstra BC Woods 

D 6 Dave Ottenhof Almere Bowls Club 

 

Wedstrijdschema 

Tijd Mat 1 Mat 2 Mat 3 Mat 4 Mat 5 

10:00 - 11:00 A1 - A3 A2 - A4 B1 - B3 B2 - B4   

markers C1/C4 C2/C3 D1/D4 D2/D5   

11:10 - 12:10 C1 - C4 C2 - C3 D1 - D4 D2 - D5 D3 - D6 

markers A1/A3 A2/A4 B1/B3 B2/B4 ?? 

12:20 - 13:20 B1 - B4 B2 - B3 A1 - A4 A2 - A3   

markers D1/D6 D4/D5 D2/D3 C1/C3   

13:30 - 14:30 D1 - D6 D4 - D5 D2 - D3 C1 – C3 C2 – C4 

markers B1/B4 B2/B3 A1/A4 A2/A3 ?? 

14:40 - 15:40 A3 - A4   B3 - B4 B1 - B2 A1 - A2 

markers C1/C4   D1/D6 C2/C3 D2/D3 

15:50 - 16:50 C3 - C4 C1 - C2 D3 - D4 D1 - D2 D5 - D6 

markers A3/A4 ?? B3/B4 B1/B2 A1/A2 

 

  



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 van de voetmat en de jack, indoor en outdoor, is minimaal 23.00m. 

Bij twijfel of de minimale afstand is bereikt dient de marker de speler die de voetmat heeft geplaatst 

te vragen waar deze precies lig. Is er nog twijfel dienen de spelers te bepalen of de afstand tot de 

jack moet worden gemeten (door de umpire). 

3. In het Trial end spelen beide spelers 2 bowls heen en terug. De speler, die de wedstrijd gaat 

beginnen speelt als eerste de jack en zijn eerste bowl. Nadat de bowl tot stilstand is gekomen 

verwijdert te marker de bowl. Indien de jack in het trial end wordt verplaatst, legt de marker de jack 

terug op de oorspronkelijke plaats. 

4. 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. 

5. Er mogen alleen vragen beantwoord worden, gesteld door de speler/speelster, die het bezit van 

de rink heeft, dus die op dat moment aan het spelen is, betreffende positie van de bowls t.o.v. de 

jack of de positie van de bowls onderling. Kort en zakelijk antwoorden. 

6. 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. 

7. De marker zal nooit bowls of de jack verzetten of verwijderen. Alleen non-touchers in de ditch en 

bowls die naast de rink terecht zijn gekomen mogen weggehaald worden. 

8. Meting vindt alleen plaats op aanvraag van de speler/speelster. 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 de 

beslissing van de marker, wordt de umpire ingeschakeld. De beslissing van de umpire is bindend. 

9. 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. 

10. 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. 

  



Adres en routekaart 

 

           

Funzone Breda, 

Sportpark de Wisselaar 

 

Terheijdenseweg 500 

4826 AB  Breda 

 

Tel.: 076-2050660 
 

 

 

 

 

 

 

 


