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Voorwoord

Voor u ligt de 3e uitvoering van de “Regels voor de Sport Bowls”
zoals deze zijn vastgesteld door World Bowls en de World Indoor
Bowls Council en van toepassing zijn voor alle, onder auspiciën
van de Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls Bond uitgeschreven
wedstrijden.
Deze regels zijn vastgesteld om de sport bowls zo sportief als
mogelijk en zonder een enkel dispuut te laten verlopen. Mocht
zich onverhoopt een situatie voor doen, die niet in de Regels staat
omschreven, dan wordt verwacht dat de partijen het gezonde
verstand gebruiken en zullen proberen zelf tot een bevredigende
oplossing te komen.
De regels die u hier aantreft zijn vertaald uit de Engelse “LAWS OF
THE SPORT OF BOWLS” ieder dispuut betreffende de vertaling zal
door de NIOBB, een door haar aangewezen commissie of persoon
worden behandeld, de uitspraak is bindend.
Wij hopen dat deze regels voor de sport bowls u nog meer plezier
doen beleven aan deze sport.

NIOBB bestuur.
1 maart 2005.
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Bestuur

Bowls Autoriteiten betekent de organisatie die de directe controle
heeft over de voorwaarden waaronder een wedstrijd wordt gespeeld.
De volgorde van autoriteit is als volgt:
(i) World Bowls (W.B.) en de World Indoor Bowls Council (W.I.B.C.).
(ii) De nationale bond (in Nederland is dit de NIOBB) of groepering
van nationale bonden.
(iii) Onderafdelingen van nationale bonden.
(iv) De vereniging op wiens terrein de wedstrijd gespeeld wordt.

1B

Spelers

(i)
(ii)

(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)

1C

64
64
65
65A
65B
66
67
68

Skip De aanvoerder van het team.
Speler in het bezit van de mat De speler die op het punt staat
of doende is een bowl te spelen.
Team Een team is een pair, triple of four en bestaat uit respectievelijk twee, drie of vier spelers.
Side Een side bestaat uit een vooraf vastgesteld aantal spelers of
teams wiens gezamenlijke score het resultaat van de wedstrijd
bepaalt.
Four Een team bestaande uit vier spelers in de volgorde van
spelen lead, second, third en skip te noemen.
Triple Een team bestaande uit drie spelers in de volgorde van
spelen lead, second en skip te noemen.
Pair Een team bestaande uit twee spelers in de volgorde van
spelen lead en skip te noemen.

Wedstrijd

(i)

(ii)
(iii)

NEDERLANDSE AANPASSINGEN OP DE SPELREGELS
Aanpassingen artikelen 2, 3, 4 en 5
6B
De bias van debowls
9B
Sectie 4 spelorganisatie
Spelers met een handicap
66
Tekening van de afstanden

www.niobb.nl

1A

32
32
33
33
33
33
33
33

(iv)
(v)
(vi)
(vii)
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Delivery betekent het doelbewust spelen van de jack of bowl
gedurende de wedstrijd.
Verplaatsing van toepassing op jack en bowls, betekent verplaatst
door een factor dat niet is toegestaan volgens deze Artikelen.
Nationaal betekent elke wedstrijd gespeeld onder de verantwoording van een toezichthoudende organisatie anders dan World
Bowls en de World Indoor Bowls Council.
End Het spelen van de jack en alle benodigde bowls in één richting
op de rink en het bepalen van de gescoorde shots.
Vorige plaats betekent de plaats van een stilliggende jack of
bowl, op de rink waarop wordt gespeeld of de ditch, direct voordat
deze verplaatsting heeft plaatsgevonden.
Head betekent de spelsituatie van de jack en alle bowls die zich
binnen de grenzen van de rink bevinden en niet dead zijn.
(Zie artikelen 32 en 37)
Holding surface betekent materiaal om te voorkomen dat de jack
of bowl gaan rollen in de ditch.
Een jack of bowl in zijn oorspronkelijke loop betekent een jack of
bowl vanaf het moment dat deze de hand van een speler verlaat
tot het moment dat deze tot stilstand komt, ongeacht het aantal
malen dat, ingeval van de bowl, deze van koers veranderd.
Een jack of bowl in beweging betekent een jack of bowls,
die stilligt in de head, tijdens een wedstrijd wordt verplaatst.
Mat line betekent de rand van de voetmat die het dichtst bij de
voorste ditch is. Alle noodzakelijke metingen naar de jack of
bowls zullen worden uitgevoerd vanuit het center van de mat line.
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(xi) Neutraal betekent:
(a) elke jack, bowl of ander object niet in gebruik zijnde op de
rink waarop wordt gespeeld en niet aan een van de spelers
op deze rink toebehoren.
(b) een persoon, geen speler op de rink in kwestie.
(c) een dead bowl die niet van de rink in kwestie is verwijderd.
(xii) Snelheid van de green betekent het aantal secondes benodigd
om de bowl, van het moment van spelen tot deze tot stilstand
komt op ongeveer 27 meter van de mat line.
(xiii) Positie van de bowl in relatie tot de jack
Jack level betekent het dichtstbijzijnde punt van de desbetreffende bowl is in lijn en op dezelfde afstand van de mat line als
het dichtstbijzijnde punt van de jack.
Jack high betekent een bowl die verder van de mat line ligt dan
de jack.
Jack low betekent een bowl die dichter bij de mat line ligt dan
de jack.
(xiv) Set betekent een onderdeel van een wedstrijd, dat gespeeld
wordt over een vooraf vastgesteld aantal punten of ends.

1D

(ii)

5

VERDELING VAN HET SPEELVELD

Een green wordt verdeeld in speelvelden, genaamd rinks.

Outdoor green
(i)
(ii)

(iii)

(iv)
(v)

Bowls

(i)

(ii)

Working Reference Bowl betekent een door World Bowls goedgekeurde bowl met een minimum bias, alsmede in alle andere
opzichten voldoet aan de regels van de bowlsport en is gegraveerd met de woorden “Working Reference Bowl”. Een Working
Reference Bowl zal aan elke erkende tester worden verstrekt.
Set of bowls betekent vier bowls van een gelijke set van dezelfde
fabrikant en met een gelijke maat, gewicht, kleur, bias, serienummer
en gravering. In alle wedstrijden dient een speler met het voorgeschreven aantal bowls van een gelijke set te spelen.

(vi)
(vii)
(viii)

SECTIE 2 – HET SPEELVELD
2

3

(i)

(ii)

(i)

De green dient een vlak, rechthoekig veld te zijn met een voor
bowls geschikt natuurlijk of kunstmatig oppervlak dat goedgekeurd is door een nationale bond en begrenst te zijn door
een ditch en een bank.
(ii) Het zal worden voorzien van deugdelijke grenzen in de vorm van
een ditch en bank.
(iii) Lengte van de green is minimaal 34 meter en maximaal 40 meter,
gemeten in de speelrichting.

(iii)
(iv)

De Ditch

(ii)

(v)

De green wordt omgeven door een ditch , de bodembekleding dient
vrij van obstakels te zijn en mag de jack of bowls niet beschadigen.
De ditch is minimaal 200 mm en maximaal 380 mm breed en
minimaal 50 mm en maximaal 200 mm diep.

(vi)

Indoor green

(vii)

In het geval van een indoor green hoeven alleen de voorste en de
achterste ditch aan het voorgaande te voldoen.

4

(viii)

De Bank

(i)

(ix)

De bank dient minimaal 230 mm. boven het oppervlak van de
green uit te steken bij voorkeur loodrecht of, als alternatief 35o
van de voorzijde van de bank.
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Rinks zullen minimaal 5,5 meter en maximaal 5,8 meter breed zijn.
De rinks moeten opeenvolgend genummerd zijn, de centerline
van de rink dient op de bank aangegeven te zijn door middel van
een daartoe geschikt object.
De vier hoeken van de rinks dienen te worden aangegeven door
middel van duidelijk gekleurde markeringen van hout of een
ander materiaal die aan de binnenkant van de bank bevestigd
zijn. De markeringen mogen ook op de bovenkant van de bank
bevestigd worden mits niet meer dan 100mm van de binnenkant.
De hoekmarkeringen mogen verbonden worden door een strak
gespannen groene draad om de grens van de rink aan te geven.
Onder geen enkele voorwaarde mag deze draad opgetild of
tegen de grond geduwd worden terwijl er een bowl of jack in zijn
oorspronkelijke loop is of wordt verplaatst.
De grensmarkeringen van een buitenste rink zal minimaal 600mm
van de zijditch worden geplaatst.
De centerlijn van een rink mag op het oppervlak van de green
worden gemarkeerd over een afstand van 4 meter beginnende op
2 meter afstand van de elke ditch.
Witte of goed te onderscheiden gekleurde markeringen zullen
aan de zijkant van de green aan de bank worden bevestigd om
de afstand van 25 meter aan te geven in de speelrichting gerekend
vanaf de ditch.

Indoor green

De Green - omgeving en oppervlak.

(i)

De voorzijde dient voorzien te zijn van een bekleding waardoor
de jack en de bowls niet kunnen beschadigen. Geen treden,
afstapjes of iets dergelijks, die de wedstijden zouden kunnen
beïnvloeden, zullen worden aangebracht

•
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Bij wedstrijden gespeeld onder de directe controle van de W.I.B.C.
mogen rinks minimaal 4,6 meter en maximaal 5,8 meter breed zijn.
De rinks zullen opeenvolgend genummerd zijn. Het nummer mag
zich aan de voorkant van de bank, op de bovenkant van de bank
of aan de muur achter de bank bevinden, maar dient altijd op de
centerlijn van de rink te zijn aangebracht.
Het midden van de rink dient duidelijk aangegeven te zijn.
De vier hoeken van de rinks dienen te worden aangegeven door
middel van markeringen die aan de binnenkant van de bank zijn
bevestigd. De markeringen mogen ook op de bovenkant van de
bank bevestigd worden mits niet meer dan 100mm van de
binnenkant.
De markeringen moeten van een materiaal zijn dat geen schade
kan veroorzaken aan bowls of jack.
De markering mag niet meer dan 25mm breed zijn, het midden van
de marker zal door een dunne zwarte lijn worden aangegeven.
De grensmarkeringen van een buitenste rink zal minimaal 460mm
van de zijditch worden geplaatst.
Vergelijkbare markeringen zullen aan de zijkant van de green aan
de bank worden bevestigd om de afstand van 25 meter aan te
geven in de speelrichting gerekend vanaf de ditch.
Een T-vormige markering mag op het oppervlak van de green
bevestigd worden met de korte poot evenwijdig aan en 2 meter
van rand van de ditch. De lange poot van de T wijst van de ditch
af en geeft de centerlijn van de rink aan.
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(iv) Bowls gemaakt van hout moeten een diameter hebben van maximaal 134 mm. en minimaal 116 mm en het gewicht niet meer dan
1,59 kg.
(v) De toezichthoudende organisatie mag, naar believen, voor elke
competitiewedstrijd de spelers tijdelijk zelfklevende merktekens
verstrekken en hen verplichten deze op elke kant van hun bowls
aan te brengen. Deze merktekens worden bij de toepassing van
de regels beschouwd als zijnde onderdeel van de bowl.
(vi) Bowls gemaakt van rubber of kunststof mogen, bij gebruik
tijdens Internationale wedstrijden, World Bowls kampioenschappen
en Gemenebest Spelen, een diameter hebben van maximaal
131 mm en minimaal 116 mm en een gewicht van niet meer dan
1,59 kg. Onder voorwaarde dat de bowls voorzien zijn van het
huidige stempel van World Bowls en gesteld dat zij voldoen aan
de spelregels, mogen ze gebruikt worden in alle wedstrijden
onder controle van W.B. of W.I.B.C. en de aangesloten
nationale bonden.

(x)

De W.I.B.C. behoudt zich het recht voor aanvullende markeringen
op de green aan te brengen om het positioneren van voetmat
en/of jack te vergemakkelijken.
(xi) In geval de green ten dele wordt gebruikt om publiek een plaats
te bieden mogen de zijditches vervallen, de afstandsmarkeringen
aan de zijkant moeten dan echter naar voren worden gebracht en
op een zodanige wijze worden bevestigd dat zij duidelijk zichtbaar
zijn voor de spelers.
(xii) Indien een deel van de green als tijdelijke tribune wordt gebruikt,
moet er een onbelemmerde ruimte van mistens 900mm zijn tussen
de tribune en de grens van de dichtstbijzijnde rink.

6A

6B

Toegestane outdoor afwijkingen artikelen 2 en 5

(i)

Nationale bonden mogen greens toestaan met een lengte van
maximaal 40 meter en minimaal 31 meter.
(ii) Bij nationale, regionale en lokale wedstrijden mag een green
verdeeld worden in rinks met een breedte van minimaal 4.30
meter, maximaal 5.80 meter. Nationale bonden mogen het
gebruik van draad om de grenzen aan te duiden, laten vervallen.
(iii) Nationale bonden mogen bij nationale, regionale en lokale
wedstrijden greens toestaan met een synthetisch speeloppervlak.

9B

De bias van de bowls

De Working Reference Bowl zal een bias hebben welke is goedgekeurd door World Bowls. Alle bowls moeten een bias hebben
welke niet minder is dan die van de Working Reference Bowl en
zullen het stempel van World Bowls dragen.

Toegestane indoor afwijkingen artikelen 2, 3, 4 en 5

Outdoor Variant

Afwijkingen van de genoemde Artikelen worden alleen toegestaan als:
(i) de bowls bond van mening is dat de afwijkingen in kwestie van
belang zijn voor een goede gang van zaken van de club.
(ii) de afwijking in kwestie toegestaan is volgens de reglementen van
de nationale bond.

Om een correcte bias en de leesbaarheid van het stempel te garanderen
dienen bowls minstens iedere tien jaar getest te worden of eerder als
de datum van het stempel niet langer leesbaar is.

Indoor Variant

Bowls zullen alleen opnieuw getest en van een nieuw stempel te
worden voorzien als de datum van het stempel niet duidelijk leesbaar
is. De W.I.B.C. en andere Indoor Bonden behouden zich het recht voor
om de te gebruiken bowls te testen bij elk indoor evenement onder hun
directe controle.

SECTIE 3 - SPELMATERIAAL
7
8

Voetmat

De voetmat heeft een vaste afmeting van 600 x 360 mm.

9C

Jack

De jack moet rond en wit of geel van kleur zijn.

Afgekeurde bowls

(i)

Als een erkende tester verklaart dat een bowl niet voldoet aan de
normen genoemd in Artikel 9A of 9B, zal de bowl indien mogelijk,
zodanig worden aangepast dat deze wel voldoet voor deze
wordt teruggestuurd naar de eigenaar.
(ii) De eigenaar van de bowl is verplicht de hieraan verbonden
kosten te betalen.
(iii) Als het niet mogelijk blijkt de bowl dusdanig aan te passen zoals
gesteld in Artikel 9A en 9B moet het stempel op de bowl ongeldig
worden gemaakt, voor deze wordt teruggestuurd
(iv) Het stempel wordt ongeldig gemaakt door de erkende tester
door een “X” over het ofﬁciële stempel heen te stempelen.
(v) Voor een test dient altijd een set van vier bowls ingeleverd te worden.

Outdoor Speciﬁcaties

Diameter minimaal 63 tot maximaal 64 mm en een gewicht van minimaal
225g. tot maximaal 285g.

Indoor- en Outdoor-Greens Speciﬁcaties met een
synthetisch oppervlak

Diameter minimaal 63 tot maximaal 67 mm en een gewicht van minimaal
382g. tot maximaal 453g.

9
9A

Bowls
Speciﬁcaties

(i)

De bowls zijn gemaakt van hout, rubber of kunststof en zijn
zwart, bruin of elke andere kleur geaccepteerd door de W B of
W.I.B.C. De hoofdkleur dient origineel van de fabrikant te zijn.
(ii) Elke bowl van een set moet een eigen en duidelijk merkteken heb
ben binnen de kleinste ingegraveerde ring aan beide zijden van
de bowl.
(iii) De bepaling voor bovengenoemd merkteken is alleen verplicht bij
Internationale wedstrijden, WB kampioenschappen en
Gemenebest Spelen.
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9D

Bezwaar maken tegen bowls

(i)

Een protest kan worden ingediend door een tegenstander, en/of
de aangestelde umpire en/of de toezichthoudende organisatie.
(ii) Een protest of kennisgeving hiervan mag niet worden ingediend
bij een tegenstander tijdens het verloop van een wedstrijd. Dit op
straffe van diskwaliﬁcatie.
(iii) Een protest mag te allen tijde worden ingediend bij de umpire,
op voorwaarde dat deze geen speler is in hetzelfde toernooi,
kampioenschap of competitie.
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(iv) Een protest mag niet later dan 10 minuten na het einde van het
laatste end van de wedstrijd waarin de bowls werden gebruikt,
worden ingediend.
(v) Zodra een protest bij de umpire is ingediend, kan deze niet meer
worden herroepen.
(vi) Het protest moet gebaseerd zijn op het niet voldoen van de bowls
aan één of meer van de voorwaarden zoals omschreven in Artikel
9A en 9B.
(vii) De umpire zal de gebruiker van de bowls vragen de set bowls aan
hem over te dragen teneinde deze aan de toezichthoudende
organsatie te overhandigen.
(viii) Indien de eigenaar van de betwiste set bowls weigert deze te
overhandigen, wordt de overwinning van de wedstrijd aan de
tegenstander toegekend.
(ix) Zolang de set bowls niet opnieuw is getest door een erkende
tester kan de gebruiker of eigenaar of beiden worden uitgesloten
van deelname aan alle wedstrijden die onder verantwoording van
de toezichthoudende organisatie vallen.
(x) Na ontvangst van de set bowls moet de umpire deze onmiddellijk
overdragen aan de secretaris van de toezichthoudende organisatie,
die dan op zijn/haar beurt zo snel mogelijk een tafeltest moet
laten uitvoeren in het bijzijn van vertegenwoordigers van een of
meer van de volgenden: World Bowls, de nationale bond, de
toezichthoudende organisatie en de eigenaar of gebruiker als
deze dat wenst.
(xi) Indien de betwiste set bowls na de ofﬁciële tafeltest, voldoet aan
de voorwaarden zoals omschreven in Artikel 9A en 9B. wordt deze
aan de gebruiker of eigenaar terug gegeven
(xii) Als de betwiste set bowls, na een ofﬁciële tafeltest niet blijkt te
voldoen aan de voorwaarden zoals omschreven in Artikel 9A en
9B, wordt de overwinning van de wedstrijd aan de tegenstander
toegekend.
(xiii) Een set bowls die volgens de tester niet voldoet aan het hetgeen
omschreven in Artikel 9B moet zodanig worden veranderd dat
deze alsnog voldoet, voor deze wordt teruggestuurd.
(xiv) De eigenaar van de set bowl is verplicht de hieraan verbonden
kosten te betalen.
(xv) Als het niet mogelijk blijkt te zijn de set bowls dusdanig aan te
passen dat deze voldoet aan de voorwaarden zoals omschreven
in Artikel 9A en 9B. wordt het ofﬁciële stempel ongeldig gemaakt
alvorens de set bowls terug te geven aan de eigenaar.
(xvi) Het stempel wordt ongeldig gemaakt door de erkende tester
door een “X” over het ofﬁciële stempel heen te stempelen

9E

Verandering van de bias

(i)

(ii)

10

Schoeisel

Spelers, umpires en markers moeten schoenen dragen met een
vlakke gladde zool zonder hak tijdens het spelen of het optreden als
umpire of marker. World Bowls en nationale bonden hebben het recht
te bepalen welke kleuren schoenen zijn toegestaan.

11

Meetapparatuur

Er moet geschikt materiaal aan de umpire ter beschikking gesteld
worden om er voor te zorgen dat deze zijn taken uit kan oefenen zoals
omschreven in regel 61, minimaal dient het volgende beschikbaar te zijn:
(i) Een exemplaar van de geldende spelregels.
(ii) Een meetlint van minstens 25 meter.
(iii) Een lang touwmeetlint.
(iv) Een ﬂexibel meetlint.
(v) Een meetpasser
(vi) Een set voelmaten
(vii) Wiggen voor het vastzetten van overhellende bowls
(viii) Tenzij de grens van de rink aangegeven is door middel van een
groene draad zoals omschreven in regel 5(iv), zal een lang oprolbaar touw of een spiegel en een winkelhaak (bij voorkeur met
waterpas) mogen worden gebruikt om te bepalen of een jack of
bowl in of uit is.

12

Details van het WORLD BOWLS STEMPEL

Gautoriseerde fabrikanten en testers van bowls hebben het recht het
geregistreerde World Bowls stempel te gebruiken om de gravering
tussen de binnenste en buitenste ringen van de bowls te vergemakkelijken. Graveringen op het loopvlak dienen wanneer mogelijk
vermeden te worden.

W.B.
A
Cijfers
R

Het WORLD BOWLS STEMPEL is geïntroduceerd op 1 april 2002 en
dient op alle nieuwe en herkeurde bowls vanaf die datum aanwezig te
zijn. Zowel de I.B.B. als de W.B.B. stempel op bowls blijven geldig tot
deze verloopt.

13

Equivalente afmetingen

Er is geen bezwaar dat fabrikanten van bowls de afmetingen van
bowls in millimeters, nummers of inches worden aangeven mits Artikel
12 in acht wordt genomen. Zij hebben toestemming om onderstaande
tabel te gebruiken indien zij dat wensen:

Het is een speler niet toegestaan de bias van een van het World
Bowls stempel voorziene bowl aan te passen of aan te laten
passen anders dan door een ofﬁciële tester. Dit op straffe van
een schorsing voor een periode te bepalen door de nationale
bond waarvan de club van de speler lid is.
De opgelegde schorsing dient bevestigd te worden door World
Bowls of een door World Bowls daartoe benoemde commissie
en is geldig voor alle nationale bonden aangesloten bij World
Bowls of de W.I.B.C.
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World Bowls.
De codeletter van de fabrikant of tester.
Het jaar dat de geldigheid verloopt.
Het stempel is een geregistreerd handelsmerk.

NEDERLAND

NEDERLAND

N IO B B

N IO B B
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In millimeters

Nummer

In inches

116
117
121
122
124
125
127
129
131

00
0
1
2
3
4
5
6
7

4 9/16
4 5/8
4 3/4
4 13/16
4 7/8
4 15/16
5
5 1/16
5 1/8

16C Triples wedstrijd

Een Triples wedstrijd wordt gespeeld tussen twee teams, elk bestaande
uit drie spelers, ieder speelt één bowl om beurten, overeenkomstig
de volgorde waarin zij spelen, het aantal bowls dat is vastgesteld door
de toezichthoudende organisatie.

16D Fours wedstrijd

Een Fours wedstrijd wordt gespeeld tussen twee teams, elk bestaande
uit vier spelers, ieder om beurten, overeenkomstig de volgorde waarin
zij spelen, het aantal bowls dat is vastgesteld door de toezichthoudende
organisatie.

16E

SECTIE 4 – SPELORGANISATIE
14

15

16

16A

16B

Algemene spelvorm en -duur

(i)
(ii)

Het spel bowls wordt gespeeld op één of meerdere rinks.
Het bestaat uit een vooraf vastgesteld aantal shots of ends of
wordt er gespeeld in een vooraf vastgestelde tijdsduur.
(iii) De ends worden afwisselend in tegengestelde richting gespeeld
uitgezonderd het gestelde in Artikelen 34, 37A, 39, 41A en 41B.

16F

Toewijzing van de rinks

(i)

Wanneer er een wedstrijd wordt gespeeld, moet de loting voor
de rink waarop gespeeld gaat worden, gedaan worden door de
skips, hun vertegenwoordigers of de toezichthoudende organisatie.
(ii) In een wedstrijd om een trofee of wanneer deelnemende skips
in een eerder stadium al eens geloot hebben, dient de loting om
de rinks waarop gespeeld wordt door de bezoekende skips, hun
vertegenwoordigers of de toezichthoudende organisatie te worden
uitgevoerd.
(iii) Een speler in een competitie of wedstrijd mag niet op dezelfde rink
spelen op de dag van de competitie of wedstrijd voordat het spel
begint; dit op straffe van diskwaliﬁcatie. Deze regel geldt niet
voor open toernooien.

Wedstrijden in series

Deze worden georganiseerd op een aantal verschillende, opeenvolgende gelegenheden in één van de volgende vormen:
(i) een serie of reeks van wedstrijden in de vorm van een uitschakelingcompetitie, gespeeld in Singles, Pairs, Triples of Fours.
(ii) een serie of reeks van side wedstrijden in de vorm van een bondscompetitie, een uitschakelingcompetitie of wedstrijden tussen
verenigingen.

16G Speciaal toernooi van wedstrijden

Single- en teamwedstrijden mogen ook gearrangeerd worden in
groepsverband als een speciaal toernooi van wedstrijden waarin de
deelnemers:
(i) Beurtelings tegen elkaar spelen, of
(ii) Spelen als tweetallen.
(iii) Waarin teams op één of meer greens gedurende een bepaalde
tijdsduur tegen elkaar spelen.
(iv) De winnaar wordt bepaald in overeenstemming met de
reglementen van het toernooi door:
(a) het grootste aantal gewonnen wedstrijden of
(b) het hoogste netto aantal shots.

Spel categorien

Bowls zullen in de volgende categorien worden gespeeld:
(i) Als een single wedstrijd.
(ii) Als een team wedstrijd.
(iii) Als een side wedstrijd.
(iv) Als een serie single wedstrijden, team wedstrijden of side wedstrijden.
(v) Als een speciaal toernooi van wedstrijden.

Side wedstrijd

Een Side wedstrijd wordt gespeeld door twee ploegen, beide
bestaande uit een gelijk aantal teams en/of spelers.

17

Oefenen

(i)

Singles wedstrijd

Een Singles wedstrijd wordt gespeeld tussen twee spelers, ieder
speelt met twee, drie of vier bowls van een set bowls en speelt één bowl
om beurten, het aantal bowls wordt vastgesteld door de toezichthoudende organisatie.

(ii)

Pairs wedstrijd

Een Pairs wedstrijd wordt gespeeld tussen twee teams, elk bestaande
uit twee spelers, ieder speelt één bowl om beurten overeenkomstig de
volgorde waarin zij spelen, het aantal bowls dat is vastgesteld door de
toezichthoudende organisatie.
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Wanneer een speler of team moet spelen tegen een speler die, of
een team dat, eerder die dag al gespeeld heeft mag de speler of
het team oefenen mits:
(a) er voldoende tijd beschikbaar is zonder de wedstrijden op te
houden, en
(b) er een rink beschikbaar is anders dan die op welke de speler
of het team in deze of een latere ronde moet spelen
(c) een team dat is vrijgeloot mag oefenen mits het team of
speler niet reeds op dezelfde green en dezelfde dag heeft
gespeeld.
De toezichthoudende organisatie zal de rink toewijzen:
(a) als twee spelers of teams gerechtigd zijn te oefenen dan
mogen zij dat gezamenlijk doen, en
(b) de wijze waarop geoefend wordt en het aantal bowls dat
daarbij gebruikt wordt bepalen de betreffende spelers zelf

14
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18.

Kampioenschappen en Internationale wedstrijden
Outdoor variant

(d)

(i)

Singles worden gespeeld met vier bowls, beurtelings door de
spelers te spelen. Wedstrijden worden gespeeld tot 21 punten of
op een andere wijze, vooraf te bepalen door World Bowls.
(ii) Pairs wordt gespeeld over 18 ends of op een andere wijze, vooraf
te bepalen door World Bowls. Er wordt gespeeld met 2, 3 of 4
bowls, beurtelings door de spelers te spelen.
(iii) Triples wordt gespeeld over 18 ends of op een andere wijze,
vooraf te bepalen door World Bowls. Er wordt gespeeld met 2, of
3 bowls, beurtelings door de spelers te spelen.
(iv) Fours wordt gespeeld over 18 ends of op een andere wijze,
vooraf te bepalen door World Bowls. Er wordt gespeeld met 2
bowls, beurtelings door de spelers te spelen.
(v) Wijziging van het programma
De toezichthoudende organisatie heeft het recht het programma
van het kampioenschap te wijzigen of aan te passen als zij dit
noodzakelijk of wenselijk achten in geval van slechte weersomstandigheden of andere ongunstige condities die het verloop
van het kampioenschap beïnvloeden, wedstrijden tijdelijk op te
schorten of te stoppen en veranderingen in het programma van
het kampioenschap aan te brengen die zij essentieel acht voor
een goed verloop en afronding van het kampioenschap.
(vi) De toezichthoudende organisatie van een evenement heeft het
recht wedstrijden in sets te laten spelen of voorwaarden te stellen
die zij nodig acht voor het programma van het evenement, op
voorwaarde dat:
(a) het programma en regels ter goedkeuring aan World Bowls
worden voorgelegd
(b) het programma en regels, bij de aanvraag voor een vergunning tot het organiseren van het evenement in kwestie,
vergezeld gaan.

(e)

(f)
(g)

SECTIE 5 - HET SPEL
19
19A

19B

Indoor versie

In alle vormen van wedstrijden onder de directe controle van
de World Indoor Bowls Council. moeten de spelers een gelijk
aantal bowls spelen als hun directe tegenstander.
(ii) De toezichthoudende organisatie zal vooraf het aantal te spelen
bowls vaststellen.
(iii) Bij indoor wedstrijden zal er normaal gesproken een tijdslimiet gelden.
(iv) De tijdsrestrictie wordt voor aanvang van de wedstrijden bepaald
door de toezichthoudende organisatie, daarbij moeten de volgende
subparagrafen bij tijdslimieten in acht genomen worden:
(a) Singles worden gespeeld met 2, 3 of 4 bowls, beurtelings
door de spelers te spelen. Wedstrijden worden gespeeld tot
21 punten of op een andere wijze, vooraf te bepalen door de
toezichthoudende organisatie. Shots boven het vooraf
vastgestelde totaal worden niet meegeteld.
(b) Pairs worden gespeeld over 21 ends of op een andere wijze,
vooraf te bepalen door de toezichthoudende organisatie. Er
wordt gespeeld met 2, 3 of 4 bowls, beurtelings door de
spelers te spelen.
(c) Triples wordt gespeeld over 18 ends of op een andere wijze,
vooraf te bepalen door de toezichthoudende organisatie. Er
wordt gespeeld met 2, of 3 bowls, beurtelings door de
spelers te spelen.

(i)
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Fours worden gespeeld over 21 ends of op een andere wijze,
vooraf te bepalen door de toezichthoudende organisatie. Er
wordt gespeeld met 2 bowls, beurtelings door de spelers
te spelen.
Side wedstrijden onder de directe controle van de World Indoor
Bowls Council zullen over 21 ends gespeeld worden, Pairs,
Triples en Fours mogen over een kleiner aantal ends gespeeld
worden, op voorwaarde dat Pairs en Fours nooit over minder
dan 18 ends en Triples nooit over minder dan 15 ends worden
gespeeld, in alle gevallen is men gebonden aan de uitdrukkelijke
toestemming van de aanwezige vertegen woordiger van de World
Indoor Bowls Council.
Indien er geen vertegenwoordiger aanwezig is dan ligt de
beslissing bij de toezichthoudende organisatie zoals
gedeﬁnieerd in Artikel 1A.
Elke beslissing om het aantal te spelen ends te verminderen
dient voor de aanvang van elke wedstrijd te worden
genomen en dan alleen op grond van tijdgebrek om het
programma af te ronden. In het geval van stroomuitval
bepaalt de toezichthoudende organisatie de te volgen koers.

Een wedstrijd starten
Trial ends

Voor de aanvang van de wedstrijd in een competitie of wedstrijd of bij
de hervatting van een niet uitgespeelde competitie of wedstrijd op
een andere dag, mag er maximaal 1 trial end in beide richtingen
worden gespeeld.

Tossen om te beginnen.

De managers in een side wedstrijd, de skips in een team wedstrijd
of de tegenstanders in Singles zullen met een munt tossen om te
beslissen welke side, team of tegenstander mag beginnen beginnen.
De winnaar van de toss heeft de keuze de voetmat te nemen en de
jack en de eerste bowl te spelen of dit aan de tegenstander over te
laten

19C Aanvang van de wedstrijd

De start van elke wedstrijd is het spelen van de jack door de speler
die in het eerste end als eerste speelt.

19D Voortzetting wedstrijd na een dead end

In het geval van een dead end zal de speler, die in het dead end als
eerste speelde, opnieuw als eerst spelen.

19E

20

De wedstrijd in de volgende ends

In alle ends volgend op de eerste, heeft de winnaar van het voorgaande end de keuze de voetmat te nemen en de jack en de eerste
bowl te spelen of dit aan de tegenstander over te laten

Plaatsen van de voetmat

Bij aanvang van ieder end zal de speler die begint, de voetmat in
de lengte op de centerlijn van de rink plaatsen, waarbij de voorkant
van de mat op minimaal 2 meter van de achterste ditch en minimaal
25 meter van de voorste ditch moet liggen.

NEDERLAND

NEDERLAND

N IO B B

N IO B B
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20A

20B

21

22

Verplaatsen van de voetmat

Nadat een end begonnen is mag de voetmat niet meer worden
verplaatst, behalve in de volgende situaties:
(i) Als de voetmat tijdens het spelen van een end is verschoven
moet deze zo nauwkeurig mogelijk op zijn oorspronkelijke plaats
worden teruggelegd.
(ii) Als de mat scheef ligt ten opzichte van de centerlijn van de rink
dient hij recht gelegd te worden.
(iii) Haalt een speler de voetmat weg voordat het end is afgelopen
dan heeft de tegenstander het recht deze weer op zijn oorspronkelijke plaats terug te leggen.
(iv) Nadat de laatste bowl in een end tot stilstand is gekomen, of voor
die tijd dead is verklaard, wordt de voetmat weggehaald en achter
de bank gelegd.

Aangrenzende rink

Een speler mag zich niet op een aangrenzende rink begeven waar
wordt gespeeld. Begeeft een speler, in het bezit van de mat, zich
op een aangrenzende rink dan zal de umpire, na het geven van een
waarschuwing, de gespeelde bowl te laten stoppen en dead te verklaren.

25

Het spelen van de jack

(i)

Alvorens de jack te spelen dient de voetmat correct te worden
geplaatst zoals omschreven in Artikel 20. De eerste speler speelt
de jack en zorgt dat deze op de centerlijn van de rink wordt gelegd.
(ii) Indien de jack in zijn oorspronkelijke loop tot stilstand komt op
een afstand minder dan 2 meter van de voorste ditch, zal de jack
op een merkteken worden gelegd op 2 meter van de voorste
ditch en op de centerlijn van de rink gelegd.
(iii) Indien de jack tijdens zijn oorspronkelijke loop wordt gehinderd
of afgebogen door een neutraal voorwerp of persoon of door
de marker, tegenstander of een speler van het andere team, zal
deze door dezelfde speler opnieuw worden gespeeld.
(iv) Indien de jack in zijn oorspronkelijke loop wordt gehinderd of
afgebogen door een speler van het eigen team, zal deze door
de lead van de tegenpartij opnieuw worden gespeeld, waarbij
ook de voetmat mag worden verplaatst.
(v) Het is niemand toegestaan bezwaar te maken over de positie van
de jack nadat de eerste speler de eerste bowls heeft gespeeld.

De voetmat en jack in alle ends

(i)

Indien de jack niet op de juiste wijze volgens Artikel 26 wordt
gespeeld, dan mag de tegenstander de voetmat plaatsen als vermeld in Artikel 20, de jack spelen en zorgen dat deze op de centerlijn van de rink wordt gelegd, maar niet als eerste een bowl spelen.
(ii) Indien de jack door beide spelers niet op de juiste wijze wordt
gespeeld, dan mag deze niet meer opnieuw worden gespeeld in
dat end maar moet op de centerlijn van de rink worden gelegd,
zodanig dat de jack zich op 2 meter afstand bevindt van de voorste
ditch en de eerste speler plaatst vervolgens de voetmat naar
eigen keuze.
(iii) Indien de jack door beide spelers foutief is gespeeld en het is een
dead end, zal de jack altijd worden gespeeld door de speler die
als eerste de jack heeft gespeeld toen deze als dead end is
geëindigd.
(iv) Het is niemand toegestaan bezwaar te maken over de positie van
de mat nadat de eerste speler de eerste bowls heeft gespeeld.

26

Foutief spelen van de jack

(i)

(ii)

Positie op de voetmat

Een speler zal, op het moment dat de jack of bowl wordt gespeeld,
met één voet geheel binnen de omtrek van de mat blijven. De voet
mag daarbij in contact met of boven de mat zijn Bij het niet naleven
van dit Artikel begaat men een voetfout.

27

Wanneer een speler een voetfout maakt, zoals omschreven in
Artikel 21, zal de umpire, na het geven van een waarschuwing,
de bowl laten stoppen en dead verklaren.
Indien de bowl de posities van de andere bowls heeft gewijzigd
heeft de tegenstander de volgende mogelijkheden:
(a) De van positie veranderde bowls weer terugleggen zoals het
was voor de bowl werd gespeeld of
(b) De van positie veranderde bowls zo laten of
(c) Het end dead verklaren

Rolstoel – positie op de voetmat

Op het moment van het spelen van de jack of bowl moeten spelers
met een rolstoel één wiel, van een goedgekeurde rolstoel, op of boven
de omtrek van de mat hebben. Bij het niet naleven van dit Artikel
begaat men een voetfout.
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Indien een gespeelde jack tot stilstand komt in de ditch, geheel
buiten de grenzen van de rink of op minder dan 23 meter vanaf
de voorkant van de voetmat, gemeten over de centerlijn van de
rink, zal de jack worden geretourneerd. De tegenstander zal de
jack opnieuw spelen en zorgen dat deze op de centerlijn van de
rink wordt gelegd maar mag niet als eerste een bowl spelen.
Een jack zal worden geretourneerd indien deze niet op juiste wijze is
gespeeld. Het recht van de speler, die de jack eerst heeft
gespeeld in dat end, om de eerste bowls in dat end te spelen zal
niet worden aangetast.

Wijzigingen op Artikelen 20, 20B, 25, en 26

Ondanks alles wat staat vermeld in Artikelen 20, 20B, 25 en 26 mag
elke Nationale Bond om nationale redenen, de afstanden aanpassen,
maar niet voor Internationale Evementen, World Bowls Kampioenschappen of Gemenebest Spelen.

Voetfouten

(i)

(ii)

23

24

SECTIE 6 – BEWEGING VAN DE BOWLS
28

Live bowl

Een bowl die in zijn oorspronkelijke loop op de green tot rust komt
binnen de grenzen van de rink en niet minder dan 14 meter, gemeten
in een directe lijn vanaf het midden van de voorkant van de voetmat,
is een live bowl en geldig.

29

Touchers

(i)

NEDERLAND

NEDERLAND

N IO B B

N IO B B

Een bowl die in zijn oorspronkelijke loop op de green de jack
raakt, ook al komt hij binnen de grenzen van de rink in de ditch
terecht, wordt gerekend als een live bowl en noemt men een
toucher.

18
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(ii)

Indien een bowl, nadat hij tot stilstand is gekomen, omvalt en de
jack raakt voordat de volgende bowl gespeeld is, of, in geval de
laatste bowl van een end omvalt en de jack raakt binnen de
periode van 30 seconden, indien beroep wordt gedaan op Artikel
46, is deze bowl ook een toucher.
(iii) Geen enkele bowl kan een toucher worden door op de jack te
spelen of ermee in contact te komen indien de jack in de ditch ligt.
(iv) Wanneer een toucher in de ditch niet zichtbaar is vanaf de
voetmat, moet zijn positie aangegeven worden met behulp van
een witte of een duidelijk herkenbare gekleurde indicator van
ongeveer 50mm breed en niet meer dan 100mm hoog, deze
indicator wordt in een directe lijn met de toucher op de top of
voorkant van de bank geplaatst.

30

31

32

Dead bowl

(i)

Zonder de toepassing van welke andere regel dan ook te
beperken, wordt een bowl dead verklaard en van de rink
verwijderd als deze:
(a) geen toucher zijnde, in de ditch tot stilstand komt of
terugspringt op het speelveld van de rink na in contact te zijn
geweest met de bank of met een jack of toucher in de ditch, of
(b) na het voltooien van zijn oorspronkelijke loop of na verplaatst
te zijn als gevolg van het spel tot stilstand komt buiten de
grenzen van de rink of op een afstand van minder dan 14
meter, gemeten in een directe lijn vanaf de voorkant van de
voetmat, of
(c) in zijn oorspronkelijke loop de zijgrens van de rink passeert
op een bias die hem verhindert weer binnen de grenzen van
de rink terug te komen.
(ii) Een bowl wordt niet aangeduid als dead indien deze door een
speler wordt gedragen die de spelsituatie gaat bekijken.
(iii) De skips of de tegenstanders in Singles dienen samen onmiddellijk
overeen te komen of een bowl al dan niet dead is.
(iv) Elk lid van een team mag de skips om een beslissing vragen,
maar niemand mag een bowl verwijderen voordat de skips tot
overeenstemming zijn gekomen.
(v) Zodra zij op het voorval in kwestie gewezen zijn, moeten de skips
een beslissing nemen. Indien beiden tot overeenkomst komen,
dan is de beslissing bindend. Slagen zij beiden niet om tot een
overeenkomst te komen, dan zal de umpire een beslissing nemen.
(vi) Een tot stilstand gekomen dead bowl dient onmiddellijk van
de rink verwijderd te worden zodra de skips dit overeengekomen
zijn of de umpire de bowl dead heeft verklaard. Een dead bowl
die niet van de rink is verwijderd wordt als een neutraal object
beschouwd.

Markeren van een toucher

(i)

Een toucher moet duidelijk gemarkeerd worden met een
krijtmarkering door een speler van het eigen team of de marker
bij Single wedstrijd.
(ii) Indien volgens de skip dan wel de tegenstander of marker in
een Single wedstrijd, een toucher of een onterecht gemarkeerde
bowl tot stilstand komt in een zodanige positie dat het markeren
of verwijderen van een markering tot verplaatsing van de bowl of
wijziging van de spelsituatie kan leiden, wordt deze niet gemarkeerd en een onjuiste markering wordt niet verwijderd, maar de
bowl wordt aangeduid als toucher of als non-toucher, wat van
toepassing is.
(iii) Indien een bowl niet wordt gemarkeerd of aangeduid als toucher
voordat de volgende bowl tot stilstand gekomen is, dan is deze
niet langer een toucher. Dit geldt ook als een beroep wordt
gedaan op Artikel 46 en de bowl niet binnen 30 seconden na het
tot stilstand komen gemarkeerd of als toucher aangeduid is.
(iv) Indien beide skips of tegenstanders overeenkomen dat na een
opvolgende beweging van de bowl deze niet langer meer als
toucher of non-toucher beschouwd hoeft te worden, zal deze
alsnog worden gemerkt of schoongeveegd.
(v) Men dient er voor te zorgen dat alle bowls schoongeveegd zijn
voordat ze worden gespeeld. Indien een speler dit nalaat en de
bowl geen toucher wordt, wordt de markering verwijderd door de
skip van de tegenpartij, een speler van de tegenpartij of de
marker bij Singles zodra de bowl tot stilstand is gekomen, tenzij
de bowl in omstandigheden als hiervoor beschreven aangeduid
wordt als non-toucher.

33

Terugspringende bowl

Alleen touchers, die terugspringen van de voorzijde van de bank en in
de ditch of op de rink terechtkomen blijven in het spel.

34
34A

Verplaatsing van touchers

(i)

(ii)

Een toucher in de ditch mag verplaatst worden door de jack of
een andere toucher of een non-toucher, die na de impact in het
spel blijft. Elke verplaatsing van een toucher in de ditch is in dit
geval geldig.
Indien de non-toucher echter in de ditch terecht komt wordt deze
dead verklaard, en dient de toucher beschouwd te worden als
zijnde verplaatst door een dead bowl en treed Artikel 34F in werking.
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Verplaatsing van de bowl
Verplaatsing door een terugspringende non-toucher

(i)

Indien een bowl wordt verplaatst door een non-toucher die
terugspringt van de bank, zal deze zo nauwkeurig mogelijk,
door een speler van de tegenpartij of de marker in Singles,
op de oorspronkelijke plaats worden neergelegd.
(ii) van een bowl, als gevolg van het spel, in beweging
Indien een bowl in beweging, als gevolg van het spel, wordt
verplaatst door een terugspringende non-toucher, zal deze door
een speler van de tegenpartij of de marker in Singles, worden
neergelegd waar de speler of marker denkt dat deze tot stilstand
zou zijn gekomen.
(iii) van een stilliggende bowl
Indien een stilliggende bowl of een toucher in de ditch wordt
verplaatst door een terugspringende non-toucher zal, door een
speler van de tegenpartij of door de marker in Singles, de verplaatste bowl op de oorspronkelijke plaats worden neergelegd.
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34B

Verplaatsing door een deelnemende speler

van een bowl in zijn oorspronkelijke loop
(a) Indien een bowl in zijn oorspronkelijke loop wordt verplaatst
door een speler van het eigen team zal de bowl dead worden
verklaard. Ieder deel van de head dat na de verplaatsing is
verstoord door de bowl moet worden herplaatst door de skip
van de tegenstander.
(b) Indien een bowl in zijn oorspronkelijke loop, die de head niet
heeft verstoord, wordt verplaatst door een tegenstander,
wordt deze overgespeeld.
(c) Indien een bowl in zijn oorspronkelijke loop wordt verplaatst
door een speler van de tegenpartij en daarna de head heeft
verstoord, heeft de skip van het team, dat de bowl heeft
gespeeld, de volgende opties:
(i) De head herstellen en de bowl over laten spelen
(ii) Of het end dead verklaren.
(d) Indien een bowl in zijn oorspronkelijke loop de head heeft
verstoord voordat hij wordt verplaatst door een van de
deelnemers, dan is deze verstoring geldig. Ieder deel van de
head dat na de verplaatsing is verstoord door de bowl moet
worden hersteld door de skip van de tegenstander. Deze heeft
de volgende opties:
(i) Herplaatsting van de bowl waar de skip denkt dat deze
tot stilstand zou zijn gekomen, of
(ii) Deze laten liggen waar hij tot stilstand is gekomen.
(ii) van een bowl, als gevolg van het spel, in beweging.
Indien een bowl in beweging, als gevolg van het spel, wordt
verplaatst door een speler, heeft de skip van de tegenpartij de
volgende opties:
(a) Het neerleggen van de bowl waar de skip denkt dat deze tot
stilstand zou zijn gekomen en de delen van de head herstellen
die door de verstoring zijn verplaatst, of
(b) Het end dead verklaren.
(iii) van een stilliggende bowl
Indien een stilliggende bowl of een toucher in de ditch wordt
verplaatst door een speler, dan zal de skip van de tegenpartij
de bowl zo nauwkeurig mogelijk op de oorspronkelijke plaats
terugleggen.

(c) De voorgaande punten zijn ook van toepassing als de
gespeelde bowl buiten de grenzen van de rink wordt
verplaatst, mits deze is gespeeld met een bias die hem
weer binnen de grenzen van de rink zou brengen.
(ii) van een bowl, als gevolg van het spel, in beweging.
Indien een bowl in beweging, als gevolg van het spel, wordt
verplaatst, dienen de skips, of de tegenstanders in Singles, tot
overeenstemming te komen over de plaats waar de bowl tot
stilstand zou zijn gekomen en het herplaatsen van de verstoorde
head. Komen zij niet tot overeenstemming dan wordt het end
dead verklaard.
(iii) van een stilliggende bowl
Indien een stilliggende bowl wordt verplaatst dienen de skips,
of de tegenstanders in Singles, tot overeenstemming te komen
over het herplaatsen van de bowl en een door de verplaatste
bowl verstoorde head, komen zij niet tot overeenstemming dan
wordt het end dead verklaard.

(i)

34E

(ii)

34F

Een stilliggende bowl die dreigt te worden verplaatst door een
bowl van een aangrenzende rink, mag door iedere deelnemende
speler bij de head worden opgetild om de neutrale bowl te laten
passeren, vooropgesteld dat de head hierdoor niet wordt
verstoord.
(ii) Als alternatief mag iedere deelnemende speler bij de head een
bowl van een aangrenzende rink, die een bowl in de head dreigt
te verplaatsen, stoppen. In het geval dat een bowl de jack dreigt
te verplaatsen, moet deze worden gestopt. Indien de gestopte
bowl in zijn oorspronkelijke loop was dient deze opnieuw te
worden gespeeld, mits hij geworpen was met een bias die hem
weer binnen de grenzen van de eigen rink had gebracht.
(iii) De marker dient iedere bowl van een aangrenzende rink te
stoppen die de jack of een bowl dreigt te verplaatsen op de
rink waar hij in functie is.

34D Verplaatsing door een neutraal object of een neutrale persoon
(anders dan hierna volgend omschreven in Artikel 34E)
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Verplaatsing door een dead bowl

Indien een toucher in de ditch wordt verplaatst door een dead bowl
van de rink waarop wordt gespeeld, dient deze te worden herplaatst
door een speler van de tegenpartij of de marker in Singles.

(i)

De rolstoel van een rolstoelspeler wordt onder alle omstandigheden
beschouwd als zijnde een deel van de speler wanneer een bowl of
jack door een rolstoel wordt verplaatst of in zijn loop wordt belemmerd.

van een bowl in zijn oorspronkelijke koers
(a) Indien een bowl in zijn oorspronkelijke koers binnen de
grenzen van de rink, waarop wordt gespeeld, wordt
verplaatst door een neutraal object of persoon, zonder de
head te hebben verstoord, dan wordt deze overgespeeld.
(b) Indien de verplaatste bowl de head heeft verstoord dienen
de skips in overleg de head te herplaatsen en de bowl over
te laten spelen. Komen zij niet tot overeenstemming dan
wordt het end dead verklaard.

Indien een bowl wordt verplaatst op het moment dat deze wordt
gemarkeerd als toucher of wordt gemeten, dient hij door een
tegenstander te worden herplaatst.
Indien de bowl wordt verplaatst door een marker of umpire dan
dient deze door de marker of umpire in kwestie zelf te worden
herplaatst. De marker of umpire in kwestie is daarbij degene die
bepaald wat de vorige positie van de verplaatste bowl was.

34G Het voorkomen van verplaatsing door een bowl van een
aangrenzende rink.

34C Verplaatsing door de rolstoel van een deelnemer

(i)

Onopzettelijke verplaatsing

(i)

35

Bowls op de grenzen van de rink

Een bowl wordt niet als uit (dead) beschouwd tenzij deze volledig
buiten de grens van de rink ligt. Dit wordt vastgesteld door loodrecht op
de bowl te kijken, door een winkelhaak op de rink en tegen de bowl
te plaatsen of met behulp van een draad, spiegel of een ander toegestane optisch hulpmiddel.
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SECTIE 7 – BEWEGING VAN DE JACK
36

37

37A

38

Een terugspringende jack

Indien de jack, door toedoen van een bowl, tegen de bank aankomt
en terugspringt op de rink, of nadat de jack in de ditch gespeeld is
en deze door een toucher opnieuw wordt verplaatst en hierdoor op
de rink terechtkomt, zal er verder gespeeld worden alsof de jack de
rink nooit verlaten heeft.

Een live jack in de ditch

(i)

Een jack die tijdens de wedstrijd door een bowl in de voorste
ditch wordt gespeeld en binnen de grenzen van de rink blijft, zal
worden beschouwd als een live jack.
(ii) Een jack in de ditch mag tijdens de wedstrijd worden verplaatst
door een toucher of non-toucher, die in het spel blijft, elke verplaatsing van de jack in deze gevallen is geldig. De non-toucher
die in dit geval de jack raakt wordt niet aangemerkt als toucher.
(iii) Echter, wanneer een non-toucher in de ditch terechtkomt en de
jack verplaatst, dient de jack herplaatst te worden door een
speler van de tegenpartij of door de marker in Singles.
(iv) Indien de jack in de ditch niet meer zichtbaar is vanaf de voetmat,
wordt zijn positie aangegeven door plaatsing van een witte
indicator van ca. 50 mm breedte en een maximale hoogte van
100 mm op of aan de binnenkant van de bank.

41
41A

Een dead verklaarde jack

Een jack die in een wedstrijd door een bowl wordt verplaatst zodat:
(i) Het de voorkant van de bank passeert,
(ii) Het in zijn geheel buiten de grenzen van de rink terechtkomt,
d.w.z. over de bank of zijgrens van de rink,
(iii) Het in een opening of ongelijkheid van de bank terechtkomt,
(iv) Het terugspringt van de bank en op minder dan 20 meter, in
directe lijn gemeten vanaf de voorkant van de mat line, terechtkomt,
wordt dead verklaard.

Dead end

(i)

Wanneer een jack dead is, zal het end als dead end worden
aangemerkt en als niet gespeeld worden beschouwd ook al zijn
alle bowls in dat end gespeeld.
(ii) Alle dead ends worden opnieuw in dezelfde richting gespeeld
tenzij de skips, of tegenstanders in Singles, overeenkomen om in
tegenovergestelde richting te spelen.
(iii) Wanneer een end dead is, zal de jack altijd door de speler worden
gespeeld die ook als eerste de jack speelde, voordat het end als
dead werd aangemerkt.

41B

van een jack in zijn oorspronkelijke loop
(a) Indien een gespeelde jack in zijn oorspronkelijke loop wordt
verplaatst door een speler van het eigen team dan zal deze
door de tegenstander opnieuw worden gespeeld.
De tegenstander mag de voetmat verplaatsen zoals omschreven in Artikel 20, maar speelt niet de eerste bowl.
(b) Indien een gespeelde jack in zijn oorspronkelijke loop wordt
verplaatst door een speler van de tegenpartij dan zal deze
opnieuw door dezelfde speler worden gespeeld.
(ii) van een jack, als gevolg van het spel, in beweging
Indien een jack in beweging, als gevolg van het spel, wordt verplaatst door een speler, dan heeft de skip van de tegenpartij de
volgende opties:
(a) de jack op zijn vorige plaats terug te leggen,
(b) de jack te laten liggen waar hij tot stilstand komt en het end
uit te spelen, of
(c) het end dead te verklaren.
(iii) van een stilliggende jack
Indien een stilliggende jack wordt verplaatst door een speler dan
dient de skip van de tegenpartij deze zo nauwkeurig mogelijk op
zijn vorige plaats terug te leggen.
(i)

Verplaatsing van de jack door een niet-speler of een
neutraal object

van een jack in zijn oorspronkelijke loop
Indien een jack in zijn oorspronkelijke loop wordt verplaatst door
een niet-speler of een neutraal object, wordt deze opnieuw
gespeeld door dezelfde speler.
(ii) van een jack,als gevolg van het spel, in beweging
Indien een jack in, als gevolg van het spel, beweging wordt verplaatst door een niet-speler of een neutraal object zullen de skips
van de tegenpartij of tegenstanders in Singles beslissen waar de
jack wordt herplaatst. Komt men niet tot overeenstemming dan
wordt het end dead verklaard.
(iii) van een stilliggende jack
Indien een stilliggende jack, op de rink of in de ditch, wordt verplaatst door een nietspeler of een neutraal object dan zal deze,
mits de skips of tegenstanders in Singles accoord gaan, worden
herplaatst. Komt men niet tot een accoord dan wordt het end
dead verklaard.

Om naar een jack te spelen die tegen de zijgrens van de rink ligt,
mag een speler zijn bowl over de zijgrens van de rink spelen. Een
zo gespeelde bowl, die tot stilstand komt binnen de grenzen van
de rink, is deze geldig.
Als de jack gedeeltelijk over de grens van de rink ligt en een
bowl, die over de zijgrens van de rink wordt gespeeld, komt
geheel buiten de zijgrens tot stilstand, ook al maakt het contact
met de jack, wordt dead verklaard. Als de bowl de jack heeft
verplaatst dan zal deze worden herplaatst.

41C Verplaatsing tijdens meten

Een beschadigde jack

(i)

Wanneer een jack beschadigd raakt, zal de umpire beslissen of deze
moet worden vervangen. Indien dit het geval is, zal het end dead
worden verklaard en met een vervangende jack worden overgespeeld.
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Verplaatsing van de jack
Verplaatsing door een speler

(i)

Spelen naar een jack aan de zijgrens van de rink

(i)

(ii)

39
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Indien de jack tijdens het meten wordt verplaatst door een speler
dan dient de jack door een tegenstander te worden herplaatst.
Indien de jack tijdens meten wordt verplaatst door een marker of
umpire dan dient de jack door de marker of umpire in kwestie,
naar hun eigen oordeel, zo nauwkeurig mogelijk op zijn vorige
plaats worden teruggeplaatst.
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41D Verplaatsing van de jack door een non-toucher
(i)

(ii)

Indien een op de rink liggende jack wordt verplaatst door een van
de bank terugspringende non-toucher, dan dient de jack door
een speler van de tegenpartij of de marker bij Singles, op zijn
vorige plaats worden teruggeplaatst.
Wordt een jack, na in de ditch te zijn gespeeld, verplaatst door
een dead bowl, dan dient de jack door een speler van de tegenpartij of door de marker bij Singles, op zijn vorige plaats worden
teruggelegd.

(iv) Het niet uitvoeren dit Artikel is een overtreding van Artikel 43
(Bezit van de rink)

45
45A

SECTIE 8 – HET SPEL, DE SPELERS EN HUN TAKEN
42
42A

42B

43

44

Fours wedstrijd

De basis van het bowls is het spelen met een team van 4 spelers.

Benoeming van de spelers

De taken van de spelers
De skip

(i)

De skip heeft de leiding over het team, zijn instructies dienen
door de spelers te worden opgevolgd.
(ii) Met de skip van de tegenpartij zal hij over elk geschilpunt
oordelen, wanneer beiden tot overeenstemming komen dan is de
genomen beslissing bindend.
(iii) Indien de skips niet tot overeenstemming kunnen komen, dan zal
een beroep worden gedaan op de umpire om een beslissing te
nemen, diens beslissing is dan bindend.
(iv) De skip mag te allen tijde zijn bevoegdheden en taken delegeren
naar een medespeler mits hij de skip van de tegenpartij daarvan
in kennis stelt.

Een team zal bestaan uit vier spelers respectievelijk lead, second,
third en skip genaamd, overeenstemming de volgorde waarin zij
spelen, ieder speelt met twee bowls.

45B

De volgorde van spelen

45C De second

De second houdt een registratie bij van alle shots voor en tegen
en dient tijdens de wedstrijd steeds in bezit te zijn van de
scorekaart.
(ii) Hij zal er op toe zien dat de namen van alle deelnemende spelers
op de scorekaart. worden vermeld
(iii) Hij zal zijn scorekaart met die van de tegenstander vergelijken
aan het einde van ieder end.
(iv) Aan het einde van de wedstrijd zal hij de scorekaart aan zijn skip
overhandigen, deze zal de kaart ondertekenen en het tijdstip
vermelden dat de wedstrijd is geëindigd.

De leads spelen hun twee bowls om beurten en vervolgens de
overige paren tot het eind van het end.
(ii) Niemand zal met het spelen van zijn bowl beginnen voordat de
bowl van de tegenstander tot stilstand is gekomen.
(iii) Uitgezonderd onder omstandigheden zoals voorzien in Artikel 57,
mag de speelvolgorde na het eerste end niet meer worden
gewijzigd op straffe van diskwaliﬁcatie waarbij de overwinning
naar de tegenpartij gaat.

Bezit van de rink

Het bezit van de rink behoort aan het team wiens bowl wordt
gespeeld.
(ii) De spelers in het bezit van de rink mogen niet worden afgeleid,
gestoord of lastig gevallen door hun tegenstanders.
(iii) Zodra de gespeelde bowl stil ligt, wordt het bezit van de rink
automatisch overgedragen aan het andere team, echter nadat tijd
is gegeven om een toucher te merken.
(iv) Overtreedt een speler deze regel door een bowl te spelen terwijl
het andere team bezit van de rink heeft, zal de umpire, na het
geven van een waarschuwing, de bowl dead verklaren. Indien de
bowl de spelsituatie heeft veranderd, dan heeft de tegenstander
de volgende mogelijkheden:
(a) de spelsituatie herstellen,
(b) de spelsituatie laten zoals deze is, of
(c) het end dead verklaren.

45D De lead

De lead zal de voetmat plaatsen, de jack spelen en er voor zorgen dat
deze op zijn aanwijzingen correct gecentreerd is alvorens zijn eerste
bowl te spelen.
In aanvulling op de taken zoals bovenstaand omschreven mag
een speler ook andere taken uitvoeren als deze hem door de skip
worden toegewezen, zoals vermeld in Artikel 45A(i)

SECTIE 9 – HET RESULTAAT VAN EEN END
46

Behaalde punten

(i)

Een punt wordt toegekend aan iedere bowl die dichter bij de jack
ligt dan de dichtstbijzijnde bowl van de tegenpartij.
(ii) Indien de laatste bowl tot stilstand is gekomen, dient er, mits één
van beide partijen daarom vraagt, 30 seconden te worden gewacht
alvorens de punten te tellen.
(iii) Op ieder moment tijdens het meetproces mag elke bowl, die
dreigt om te vallen, door iedere tegenstander worden vastgezet.
Indien de bowls die niet zijn vastgezet en omvallen tijdens, of
als gevolg van meten, zullen deze in hun nieuwe positie blijven
liggen en gaat het meetproces door. Alle reeds toegekende
punten blijven geldig.

Positie van de spelers

(i)

Spelers van beide teams die noch spelen, noch een controlerende
taak uitvoeren, moeten achter de jack weg van de head of minstens
1 meter achter de voetmat staan.
(ii) Indien de skip of speler, die aanwijzingen geeft, zich daarbij vóór
de jack bevindt, dient deze zich achter de jack te begeven zodra
de bowl wordt gespeeld.
(iii) In het geval dat er niet voldoende ruimte is aan het uiteinde van
een rink, dan dienen de spelers zo veel mogelijk de head vrij te
houden wanneer de bowl wordt gespeeld.
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De third kan de taak krijgen om alle omstreden bowls te meten.

(i)

(i)

(i)

De third

(i)
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(iv) Noch de jack noch de bowls mogen worden verwijderd voordat
de skips of de tegenstanders in Singles, overeenstemming hebben
bereikt over het aantal behaalde punten, uitgezonderd als er een
bowl moet worden verplaatst om een andere bowl te kunnen meten.
(v) Bowls waarvan men overeengekomen is dat zij als shot meetellen,
worden uit de head verwijderd en in een groep apart gelegd in
een zodanige positie dat deze het meetproces niet hinderen.
(vi) Indien de tegenstanders akkoord zijn over het aantal bowls in de
apart gelegde groep, zal het aantal behaalde punten worden
doorgegeven aan de skips en de seconds.

47

48

49

(ii)

In het geval van competities en/of wedstrijden met een tijdlimiet,
is de toezichthoudende organisatie verantwoordelijk voor het
maken van regels om dergelijke competities en/of wedstrijden te
kunnen leiden.
(iii) De toezichthoudende organisatie zal er tevens voor zorgen dat
deze regels onder de aandacht gebracht worden van alle clubs
en spelers die aan dergelijke competities of wedstrijden deelnemen.

51

Toernooien en wedstrijden in series

(i)

In het geval van toernooien en wedstrijden in series wordt de
overwinning toegekend aan de speler, het team of de side die het
grootste aantal wedstrijden heeft gewonnen of het grootste
aantal netto punten heeft behaald, overeenkomstig het
wedstrijdreglementen van het toernooi of seriewedstrijden zoals
gepubliceerd op het tijdstip van inschrijven.
(ii) Wedstrijdpunten mogen worden toegekend voor behaalde resultaten.
(iii) Bij een gelijk aantal wedstrijdpunten zal het totaal behaald aantal
netto punten bepalend zijn voor de overwinning.
(iv) De speler, het team of de side met het beste resultaat wordt als
winnaar uitgeroepen.

Meetvoorwaarden

(i)
(ii)

Voordat het end is beëindigd mag er niet worden gemeten.
Alle metingen moeten naar het dichtstbijzijnde punt van ieder
object plaatsvinden.
(iii) Indien een te meten bowl tegen een andere bowl rust, die het
meten verhindert, zal er alles aan worden gedaan om de te
meten bowl in zijn positie vast te zetten, daarna zal de bowl, die
het meten verhinderd, worden verwijderd.
(iv) Dezelfde procedure wordt ook gevolgd indien er meer dan twee
bowls bij betrokken zijn of, een enkele bowl tijdens het meten
dreigt om te vallen of op een andere manier van positie dreigt te
veranderen.
(v) Wanneer het nodig is om te meten tussen de bowl of een jack in
de ditch en een bowl of jack op de rink, zal deze meting met een
ﬂexibel meetlint worden uitgevoerd.

52

Spelen naar een ﬁnish en mogelijke onbesliste wedstrijd

(i)

Indien in een uitschakelingcompetitie bestaande uit een vast
gesteld of vooraf afgesproken aantal ends, de score na het
spelen van alle ends gelijk is, zullen er één of meer extra ends
worden gespeeld tot er een beslissing valt.
(ii) De managers in een side wedstrijd, de skips in een team wedstrijd. Of de tegenstanders in Singles, zullen voor aanvang van
het extra end met een munt tossen, de winnaar heeft het recht
te bepalen wie als eerste zal beginnen.
(iii) Het extra end zal worden gespeeld vanaf de zijde waar het voorgaande end is geëindigd, de voetmat wordt geplaatst zoals
omschreven in Artikel 20.
(iv) Indien er meerdere extra ends nodig zijn om tot een beslissing te
komen, zullen de managers, de skips of tegenstanders wederom
met een munt tossen, de winnaar heeft het recht te bepalen wie
als eerste zal beginnen.
(v) Indien een extra end dead wordt verklaard treden de bepalingen
van Artikel 19B en 20 in werking.

Onbeslist – geen punten

(i)

Indien aan het einde van een end de dichtstbijzijnde bowls van
beide teams of tegenstanders in Singles de jack raken of op
exact gelijke afstand van de jack liggen of als er geen geldige
bowls meer op de rink aanwezig zijn, worden er geen punten
toegekend.
(ii) Het end is dan onbeslist maar telt wel als zijnde gespeeld.
(iii) Na een onbeslist end zijn de bepalingen van Artikel 19E van
toepassing.

Het spelen van de laatste bowl

(i)

Niets in de regels verplicht de laatste speler om, in welk end dan
ook, zijn laatste bowl te spelen, maar:
(a) de laatste speler moet de beslissing, om de laatste bowl niet
te spelen, aan de skip van de tegenpartij of de tegenstander
in Singles kenbaar maken voordat er wordt overgegaan tot
het bepalen van het eindresultaat van het end.
(b) zo een verklaring is onherroepelijk.

53
53A

SECTIE 10 - WEDSTRIJDBEPALINGEN
50

In het geval van een single-, team- of side wedstrijd, of in welk
stadium dan ook van een uitschakelingcompetitie, gaat de
overwinning naar de speler, het team of de side die aan het eind
van de wedstrijd het hoogste aantal punten heeft of het grootste
aantal ends of sets heeft gewonnen, al naar gelang de hiertoe
geldende bepalingen.
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Singles:
(a) Voor alle sets zullen het aantal punten of ends door de
toezichthoudende organisatie worden vastgesteld.
(b) Punten boven het aantal vastgestelde punten of ends zullen
niet tellen.
Teamwedstrijden:
(a) Voor alle sets zullen het aantal ends worden vastgesteld.
Indien de score aan het einde van de vastgestelde sets gelijk
is, treden de bepalingen van Arikel 52 in werking.
(b) Punten in extra ends behaald zullen niet meetellen, b.v. de
winnaar van de set krijgt twee punten, de verliezer krijgt geen
punten echter de gelijke eindstand van de set wordt voor
beide teams geregistreerd.
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(iii)

53B

Wedstrijden
(a) Mogelijk zijn de beste van drie of beste van vijf sets.
(b) Indien een speler of team het benodigde aantal sets heeft
gewonnen zullen er geen sets meer worden gespeeld.

De voetmat

(ii)

54B

(i)

In een Fours wedstrijd, waarbij om een trofee, prijs of andere
beloning wordt gespeeld en een vereniging is vertegenwoordigd
door slechts één team, zal iedere speler van dat team een
bonaﬁde lid zijn van de vereniging.
Indien niet alle spelers verschijnen en klaar staan om te spelen
na een maximale wachttijd van 30 minuten, of als zij een
ongeoorloofde speler voorstellen, zal dit team de overwinning
aan de tegenpartij laten.

(ii)

56

Indien er een akkoord is over het resultaat van een end, of als er
bowls zijn verplaatst om het resultaat te bepalen, verliest een speler,
die een bowl niet heeft gespeeld het recht deze alsnog te spelen.
Een speler die verzuimt heeft een bowl in de juiste volgorde te
spelen, verliest het recht deze te spelen als er door beide teams
een bowl is gespeeld voordat de vergissing wordt opgemerkt.

Spelonderbrekingen

(i)

Wanneer een wedstrijd is gestopt ofwel door onderling
overleg, door de toezichthoudende organisatie ofwel de umpire,
na een verzoek aan hem, om redenen van invallende duisternis,
slechte weersomstandigheden, of een andere geldige reden, zal
de wedstrijd worden hervat met de score zoals deze was op het
moment van onderbreking.
(ii) Een begonnen maar niet beëindigd end wordt dead verklaard.
(iii) Vervangers in een hervatte wedstrijd:
(a) Indien bij het hervatten van een onderbroken wedstrijd één
van de oorspronkelijke vier spelers niet beschikbaar is, mag
er een vervangende speler ingezet worden zoals bepaald in
Artikel 57.
(b) Spelers mogen echter niet verplaatst worden van het ene
naar het andere team.

In een side wedstrijd.

Indien na een periode van 30 minuten na het vastgestelde aanvangstijdstip van de wedstrijd één speler van één of meer teams afwezig is,
hetzij bij een vriendschappelijke wedstrijd, hetzij bij een wedstrijd voor
een trofee, prijs of andere beloning, gaat de wedstrijd gewoon door
maar:
(i) in het onvolledige team zal het aantal bowls worden aangevuld
door de lead en second door ieder drie bowls te spelen, en
(ii) van elk team met drie spelers zal, na beëindiging van de wedstrijd, 1⁄4 deel van het totaal aantal behaalde punten worden
afgetrokken. Fracties worden daarbij meegerekend.

SECTIE 13 - ZAKEN DIE DE WEDSTRIJD BEINVLOEDEN
57. Het verlaten van de green
(i)

Onregelmatigheden tijdens het spelen
Voor de beurt spelen.

(i)

Wanneer een speler voor zijn beurt speelt heeft de skip van de
tegenpartij het recht de bowl te stoppen en in de juiste volgorde
te laten overspelen.
(ii) Indien de bowl tot stilstand is gekomen en geldig blijft en de
head niet heeft verstoord zal de tegenstander twee bowls achter
elkaar spelen om de juiste volgorde te herstellen.
(iii) Indien de spelsituatie door de bowl in kwestie is gewijzigd heeft
de skip van de tegenpartij de keuze uit de volgende mogelijkheden:
(a) de situatie te laten zoals het is en zijn team achter elkaar
twee bowls te laten spelen om de volgorde te herstellen.
(b) de spelsituatie herstellen naar de vorige positie, de gespeelde
bowl teruggeven en de juiste volgorde herstellen, of
(c) het end dead te verklaren.

(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
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Het is een speler niet toegestaan zijn eigen set bowls te verwisselen
tijdens een wedstrijd of bij het hervatten van een onderbroken
wedstrijd, tenzij:
(a) Er bezwaar tegen de bowls is gemaakt zoals omschreven in
Artikel 9D, of
(b) Een bowl tijdens het spel dusdanig is beschadigd dat
deze volgens de umpire niet meer kan worden gebruikt.

55D Nalaten te spelen.

SECTIE 12 - ONREGELMATIGHEDEN
55
55A

(i)

Afwezige spelers
In enkele Fours wedstrijd.

(i)

De verkeerde bowl spelen.

Indien er per vergissing met een verkeerde bowl is gespeeld, wordt
deze vervangen door de eigen bowl van de speler.

55C Het verwisselen van bowls.

Het recht om als eerste te spelen wordt bepaald door de Regels van
de Sport Bowls, uitgezonderd aan het begin van de tweede of volgende set, de winnaar van de voorgaande set heeft de keuze de voetmat
en de jack en de eerste bowl zelf te houden of deze aan de tegen stander af te staan.

SECTIE 11 – AFWEZIGHEID VAN SPELERS IN EEN
FOURS GAME
54
54A

55B

•

29

NEDERLAND

NEDERLAND

N IO B B

N IO B B

Indien tijdens een side, Fours, Triples of Pairs wedstrijd een
speler wegens ziekte of andere geldige reden gedwongen is de
green te verlaten mag, indien beide skips dit nodig achten, zijn
plaats worden ingenomen door een andere speler, indien de
skips het hierover niet eens kunnen worden, beslist de toezichthoudende organisatie of een vervanging noodzakelijk is.
Indien het de skip betreft, zal zijn taken in een Fours wedstrijd
worden overgenomen door de third, de plaatsvervanger speelt
als lead, second of third.
Bij een Triples wedstrijd zal de plaatsvervanger als lead of second
spelen maar niet als skip.
Bij een Pairs wedstrijd zal de invaller alleen als lead spelen.
De plaatsvervanger moet lid zijn van de club tot welke het team
behoort.
Bij nationale, regionale of lokale wedstrijden beslist de nationale
autoriteit in welke positie een invaller speelt.
Indien tijdens een Single wedstrijd één van de spelers de green
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moet verlaten wegens ziekte of een andere geldige reden, dient
het gestelde in Artikel 56 in acht te worden genomen.
(viii) Het is een speler niet toegestaan het spel te vertragen door de
rink of het team te verlaten, behalve met toestemming van de
tegenstander en dan alleen als een periode van tien minuten niet
wordt overschreden.
(ix) Overtreding van dit Artikel geeft de tegenstander het recht de
overwinning op te eisen.

58

59

Voorwerpen op de green

(xii) Als de wedstrijd is afgelopen, zal hij er op toezien dat op de
scorekaart de namen van de spelers zijn ingevuld, de spelers
hebben ondertekend en het tijdstip dat de wedstrijd is beëindigd
wordt vermeld, en de scorekaart wordt afgedragen overeenkomstig
het wedstrijdreglement van de competitie.
(xiii) Indien noodzakelijk zal hij de voetmat van het voorgaande end
verwijderen.

61

De taken van de umpire

(i)

Onder geen enkele omstandigheid, anders dan die omschreven in
Artikelen 5, 25, 29 en 36, mag er een aanvullend voorwerp worden
aangebracht op de green, op de bank, aan de jack of aan de bowl
of elders, om de speler te helpen.

(ii)

Onvoorziene incidenten

Indien er tijdens het verloop van het spel de positie van de jack of
bowls veranderd, door wind, storm of een neutraal object, zal het end
dead worden verklaard, tenzij de skips overeenkomen om de jack of
bowls te herplaatsen.

SECTIE 14 – DE TAKEN VAN OFFICIALS
60

De taken van de marker

(i)

(ii)

(iii)
(iv)
(v)
(vi)

(vii)

(viii)
(ix)

(x)
(xi)

Bij het ontbreken van een umpire heeft de marker de controle
over de wedstrijd overeenkomstig de Regels van de Sport Bowls.
Bij het ontbreken van een umpire zal de marker, voor de aanvang
van een wedstrijd, alle bowls controleren op aanwezigheid van
een goed leesbaar World Bowls stempel en het, d.m.v een meting,
vaststellen van de juiste breedte van de rink waarop zal worden
gespeeld.
De marker zal de jack centreren en een jack, die op minder dan 2
meter van de voorste ditch tot stilstand komt, op 2 meter van
deze ditch plaatsen met in achtneming van het gestelde in Artikel 25.
De marker zal zich er van verzekeren dat de jack, na gecentreerd
te zijn, niet op minder dan 23 meter van de mat line ligt.
De marker zal aan de zijkant van de rink en achter de jack staan.
De marker zal op speciﬁeke vragen ten aanzien van de spelsituatie
antwoorden, mits de speler, die de vraag stelt, op dat moment in
het bezit is van de rink en, indien gevraagd en mogelijk, duidelijk
aangeven wat de scorende bowl is.
De marker zal touchers merken zodra deze tot stilstand zijn
gekomen en alle markeringen van non-touchers verwijderen. Met
toestemming van beide tegenstanders zal hij alle dead bowls van
de green en uit de ditch verwijderen. Hij zal de positie van een
jack en touchers in de ditch met een indicator aangeven.
(Zie Artikelen 29 en 36)
De marker zal geen jack of bowls verplaatsen, of doen verplaatsen,
voordat beide spelers het eens zijn over het aantal punten.
De marker zal zorgvuldig iedere twijfelachtige bowl meten indien
één van beide spelers daar om vraagt. Slaagt hij er niet in om tot
een voor beide spelers geaccepteerde beslissing te komen, dan
schakelt hij een umpire in. Is er geen ofﬁciële umpire aangesteld
dan selecteert de marker er één.
De beslissing van de umpire is bindend.
De marker zal aan het einde van ieder end de scorekaart invullen
en de spelers op de hoogte houden van de stand.
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Een umpire zal worden benoemd door de nationale bond, club of
toernooicommissie.
De umpire heeft de volgende taken:
(a) De umpire zal voor de aanvang van een wedstrijd, alle bowls
controleren op aanwezigheid van een goed leesbaar World
Bowls stempel en het, d.m.v een meting, vaststellen van de
juiste breedte van de rink waarop zal worden gespeeld.
(b) De umpire zal elk omstreden punt of punten meten en voor dat
doel het juiste instrument gebruiken. Zijn beslissing is bindend.
(c) De umpire zal over alle kwesties beslissen die betrekking
hebben op de afstand van de mat tot de ditch en de afstand
van de jack tot de mat line
(d) De umpire beslist of de jack en/of bowls live of dead is.
(e) De umpire zal er op toezien dat de spelregels worden nageleefd.
(f) De beslissing van de umpire is bindend bij elke overtreding
van een spelregel, uitgezonderd kwesties die betrekking hebben
op de interpretatie van een spelregel, in welk geval men het
recht heeft beroep aan te tekenen bij de toezichthoudende
organisatie.
(g) De World Indoor Bowls Council en aangesloten nationale
organisaties behouden zich het recht voor de taken van de
umpire aan de omstandigheden aan te passen.

De manager

De manager of coach van een team of side of, bij afwezigheid van
beiden, de aangewezen vervanger van de manager, mag advies aan
de spelers geven, mits hij buiten de grenzen van de rink blijft.

63

Toeschouwers

(i)

Personen, geen speler zijnde, moeten zich op voldoende afstand
buiten de grenzen van de rink bevinden. Zij mogen de spelers
niet storen of adviseren, zowel in woord of daad.
(ii) Indien, naar mening van de umpire, deze regel wordt overtreden
zal hij de toeschouwer in kwestie verzoeken zich te verwijderen.
Doet de toeschouwer dit niet dan zal de umpire de toezichthoudende organisatie verzoeken onmiddellijk actie te ondernemen
om de toeschouwer te verwijderen.
(iii) Gokken of wedden in verband met een wedstrijd is op het terrein
van een bij de NIOBB aangesloten vereniging niet toegestaan.

SECTIE 15 – ADMINISTRATIEVE ZAKEN
64

Bezoekende nationale teams of sides

World Bowls Regels
(i) Elk internationaal evenement dient autorisatie of schriftelijke
toestemming te hebben van het bestuur van World Bowls.
(ii) De autorisatie of toestemming wordt alleen toegekend als de
deelnemende spelers bij de nationale bond zijn aangesloten.
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NEDERLANDSE AANPASSINGEN OP DE SPELREGELS
(iii) Indien een aangesloten nationale bond speelt tegen een niet
aangesloten nationale bond, zal het bestuur van World Bowls,
een door haar redelijk geachte sanctie, opleggen aan de aangesloten nationale bond (inclusief diskwaliﬁcatie voor een komend
internationaal evenement).

65
65A

66

67

68

Oprolbare matten.
In Nederland mag indoor gespeeld worden op oprolbare matten van
minimaal 30 meter lang en 4 meter breed. Voor deze matten zijn de
genoemde spelregels van toepassing met de volgende aanpassingen:
De omtrek van de mat is denkbeeldig omgeven door een ditch.
De voorste en achterste ditch wordt gevormd door tussen de mat en
de fender een ruimte van 30cm vrij te houden. De fender moet dusdanig geconstrueerd zijn dat deze geen belemmering vormt voor
het uitrollen van de bowl of jack buiten de grenzen van de rink.
Een bowl die op de rand van de speelmat tot stilstand komt maar de
grond buiten de speelmat raakt, is een dead bowl. Dit houdt in dat U
nooit een toucher kunt maken als de jack in de ditch ligt.

Nationale afspraken
Bevoegdheid voor het aanpassen van de spelregels

(i)

(ii)

65B

Art. 6B Aanpassingen Artikelen 2,3,4 en 5

Ter aanvulling van alle zaken die vermeld zijn in deze Artikelen,
mogen de nationale bonden indien genoodzaakt door klimatologische of lokale omstandigheden, zodanig andere spelregels
maken als noodzakelijk en wenselijk wordt geacht, deze spelregels
dienen echter ter goedkeuring worden voorgelegd aan World
Bowls of de World Indoor Bowls Council.
Voor dit doel zullen World Bowls of de World Indoor Bowls Council
een commissie benoemen, de “Laws Committee” geheten, die
de bevoegdheid heeft een voorstel goed te keuren of anderszins,
de door deze commissie genomen beslissing is geldig totdat
World Bowls of de World Indoor Bowls Council een uiteindelijke
beslissing heeft genomen.

Plaatselijke afspraken

De aangesloten verenigingen van een nationale bond dienen in hun
huishoudelijk reglement regels op te nemen die noodzakelijk worden
geacht om hun clubcompetities te leiden, deze regels moeten echter
overeenkomen met de Regels voor de sport bowls en door de nationale
bond zijn goedgekeurd en duidelijk zichtbaar bij de vereniging worden
opgehangen.

Art. 9B De bias van de bowls

Voor de periode dat er in Nederland geen ofﬁciële bowlstester
beschikbaar is, zal Artikel 9B niet worden toegepast tijdens door
de NIOBB georganiseerde wedstrijden.

Sectie 4 Spelorganisatie

Nederlandse Kampioenschappen, Regio Kampioenschappen
en Toernooien
(a) Nederlandse Kampioenschappen worden door de
Technische Commissie van NIOBB georganiseerd
(b) Regio Kampioenschappen worden door de Technische
Commissie van de regio, waar het kampioenschap wordt
gespeeld, georganiseerd.
(c) Toernooien en competities onder verantwoording van de
NIOBB worden door de TC – NIOBB in samenwerking met
de TC van de regio(s) georganiseerd.
(d) Inschrijven voor deelname aan een kampioenschap, toernooi
en/of competitie geschiedt op de wijze zoals is vastgesteld
door de NIOBB.
(e) Voor ieder kampioenschap, toernooi en/of competitie wordt
een programma en wedstrijdreglement opgesteld, voor aan
vang van het kampioenschap, toernooi en/of competitie zal
elke deelnemer aan het kampioenschap en de aangestelde
umpire(s), deze van de organisator(s) ontvangen. Het wedstrijdreglement mag niet in strijd zijn met de Regels voor de
Sport Bowls.
(f) Deelnemers aan een kampioenschap, toernooi en/of competitie dienen zich een half uur voor aanvang van de wedstrijd bij de wedstrijdtafel te melden en de spelerspas te tonen.
(g) De aanvang en het einde van een wedstrijd wordt aangegeven door een signaal. Indien een set is aangevangen voor
het eindsignaal, mag het end worden uitgespeeld.

Spelers met een handicap

(i)

Rolstoelen moeten van een type zijn dat goedgekeurd is door
World Bowls en de daarvoor verantwoordelijke nationale bond.
(ii) De rolstoel wordt, bij verplaatsing van een bowl of jack door de
rolstoel, beschouwd als deel uitmakend van de speler.
(iii) Op het moment van het spelen van de jack of bowl, moeten spelers
met een rolstoel een wiel van de rolstoel op of boven de mat
hebben. Bij niet naleven van deze regel begaat men een voetfout.
(iv) Een speler met een lichamelijke handicap is het toegestaan een
steun en/of een prothese te gebruiken bij het spelen van een jack
of bowl of het lopen over de green. De steun moet met rubber of
een vergelijkbaar materiaal zijn bekleed, een diameter
hebben van minstens 76 mm en mag op of naast de voetmat
worden geplaatst.
(v) De assistent van een slechtziende of blinde speler is niet in overtreding van Artikel 63 (i) als hij de speler de instructies van de
skip doorgeeft, de speler aanwijzingen geeft of de speler op de
hoogte stelt van de positie van de jack of bowl nadat deze tot
stilstand is gekomen.

Regelgeving Single- Pairs- en Tripleswedstrijden

De voorafgaande Artikelen gelden, daar waar van toepassing, ook
voor Singles-, Pairs- en Tripleswedstrijden.

Art. 66 Spelers met een handicap

In afwijking van sub(i) is men in Nederland niet verplicht een, door
World Bowls, goedgekeurde rolstoel te gebruiken. Een rolstoel dient
zo te zijn geconstrueerd dat deze geen beschadiging aan de mat
kan toebrengen.

Accepteren van de spelregels

Een vereniging, bestuur van een vereniging, of een individuele bowl
speler heeft noch het recht noch de bevoegdheid een door World
Bowls of de World Indoor Bowls Council vastgestelde spelregel niet te
accepteren.
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Tekening van de afstanden
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bowlsspecialisten

Als één van de oudste viltspecialisten in ons land leveren wij exclusief Vilton® bowlsbanen.
Vilton® indoor bowlbanen liggen mooi vlak en komen in hun speleigenschappen het dichtst bij de
natuurlijke grasbanen. Voor het spelen van korte baan bowls is door Vilton®sport 23 jaar geleden
koersbal geïntroduceerd. Er zijn in ons land nu al meer dan 500 koersbalclubs met meer dan
20.000 leden!
Naast de Vilton® bowls- en koersbalbanen leveren wij een compleet assortiment bowlsattributen
en -benodigdheden zoals de bowls, tassen, jacks, score-blokjes, etc. Vilton®sport heeft de
exclusieve verkooprechten in Nederland van Henselite en Henselite Almark bowls.
Bowls

Vilton ®

bowlsbanen
bowls
kleding
schoenen
tassen
accessoires

Koersbal

Vilton ®

koersbalbanen
indoorbowls

I n d o o r b oule
H o m e c a rpet bowls
vilton sport b.v.
info@viltonsport.nl

t. 036 521 0 555
f. 036 521 0 550

rondebeltweg 42
1329 bb almere

www.viltonsport.nl

