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I. Technische Commissie
Artikel 1: Taakstelling
De Technische Commissie (hierna te noemen TC) van de NIOBB bestaat uit minimaal 3 personen die
de volgende taken uitvoeren.
.
a.
Toezien op het Organisatie- en wedstrijdreglement van de TC en handelen conform de
vastgestelde regels en procedures.
b.
Registratie van de inschrijvingen van de deelnemers aan een NK.
c.
Vaststellen van de indeling en wedstrijdschema’s.
d.
Plannen van speelaccommodaties (indoor)voor de NK’s, in overleg met de vereniging waar het
NK wordt gespeeld.
e.
Contact onderhouden met de organiserende verenigingen, accommodaties en het
bondsbestuur.
f.
Regelen van wedstrijdleiding tijdens de toernooien.
g.
Administreren van de uitslagen en de ranking van de NK’s.
h.
Onderhouden van de website voor het onderdeel Technische Commissie.
Artikel 2: Positie
a.
De TC is een commissie binnen de NIOBB, en heeft de coördinatie van alle aspecten van de
voorbereiding en organisatie van de NK’s.
b.
De TC richt zich in haar advisering tot het bondsbestuur.
c.
De commissie of een afvaardiging is minimaal 1 x per jaar aanwezig bij een
bestuursvergadering van de NIOBB.
Artikel 3: Doelstelling
De TC heeft tot doel het organiseren van de Nederlandse kampioenschappen indoor en outdoor in alle
disciplines.
Artikel 4: Kandidaatstelling
a.
Na openbare bekendmaking via de website van een vacature, kunnen personen die lid zijn
van een bij de NIOBB aangesloten vereniging zich kandidaat stellen en zich aanmelden bij de
commissie TC door middel van een schriftelijke sollicitatie.
In geval de zittende TC daar behoefte aan heeft, kan zij zelfstandig kandidaten zoeken.
b.
De TC doet een voordracht van kandidaat-leden aan het bondsbestuur.
c.
Het bondsbestuur benoemd de leden.
Artikel 5: Benoeming, zittingsduur en ontslag
De procedures voor de benoeming, zittingsduur en ontslag zijn conform artikel 14 in de statuten van
de NIOBB.
Artikel 6: Bestuur Technische Commissie
De voorzitter fungeert als woordvoerder en is het eerste aanspreekpunt van de TC en zit de
vergaderingen van de TC voor. De overige taken worden in onderling overleg verdeeld.
Artikel 7: Vergaderingen
De TC vergadert tenminste twee keer per jaar of zoveel vaker als een TC-lid dat nodig acht.
Van de vergaderingen wordt schriftelijk verslag gedaan en een afschrift hiervan is bestemd voor het
bondsbestuur.
Artikel 8: Besluiten
De TC beslist bij gewone meerderheid van stemmen. Bij een even aantal stemmen heeft de voorzitter
een dubbele stem.
Artikel 9: Budget
De TC maakt jaarlijks, binnen de door het bondsbestuur gemaakte kaders, een begroting en een
jaarverslag. Hierbij gelden voor de vergaderingen de binnen de NIOBB geldende afspraken voor
reiskosten en vergaderkosten.
De begroting wordt aan het bondsbestuur aangeboden. De begroting van de Commissie is een
onderdeel van de begroting van de NIOBB.
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II. Organisatie van de Nederlandse kampioenschappen (NK’s)
Artikel 10: Algemeen
a.
De Indoor voorrondes van de NK’s worden in drie regio’s gespeeld in samenwerking met de
verenigingen die zich hiervoor hebben aangemeld.
De speellocaties hangen sterk af van de mogelijkheden met betrekking tot de beschikbaarheid
van een accommodatie. Hierdoor kan het voorkomen dat de NK’s niet altijd gelijk worden
verdeeld over de regio’s.
De finales van de verschillende disciplines worden afwisselend en per seizoen verspreid in de
regio’s georganiseerd
b.
De inrichting van de hal (indoor)en de organisatie c.q. wedstrijdleiding van een Indoor NK ligt
in handen van de vereniging waar gespeeld wordt.
c.
Bij de matindeling wordt er, indien mogelijk, rekening gehouden met het voorkomen van
meerdere keren spelen op dezelfde mat, echter hier valt niet altijd aan te ontkomen.
d.
Voor de outdoor NK’s is geen vaste wedstrijdleiding beschikbaar en dient per discipline de
wedstrijdleiding jaarlijks te worden gevormd. Hierover vindt overleg plaats met de beheerder
van de outdoor greens.
e.
De wedstrijdleiding heeft de leiding tijdens een NK en houdt de scores van de gespeelde
wedstrijden bij. Na elke speelronde worden de uitslagen en tussenstanden bekend gemaakt.
f.
Voor deelname aan een NK is inschrijfgeld verschuldigd. De hoogte van het inschrijfgeld wordt
jaarlijks door het bondsbestuur vastgesteld.
g
Deelnemers aan de NK’s worden geacht op de hoogte te zijn van het gedragsreglement.
Tegen leden die zich niet houden aan het gedragsreglement worden disciplinaire maatregelen
getroffen. Het bondsbestuur neemt hierover een besluit en informeert het betreffende lid over
het besluit.
Artikel 11: Spelen in de Regio’s
a.
Jaarlijks wordt een overzicht gemaakt van de locaties waar de NK’s worden gespeeld.
b.
De regio waarin de vereniging van een lid gezeteld is die als “hoofd” vereniging bij de bond is
ingeschreven is bepalend voor de regio waarin hij/zij de voorrondes speelt.
c.
Een speler speelt namens die vereniging mee via welke hoofdvereniging hij/zij bij de bond
geregistreerd staat.
d.
In het geval er binnen een team spelers zijn waarvan hun hoofdvereniging in verschillende
regio’s gehuisvest zijn, wordt men ingedeeld in de regio waar de meerderheid van de spelers
van het team toebehoren. Indien er geen meerderheid is,bepaalt de Technische Commissie,
na overleg met de betreffende teams, op basis van een evenredige verdeling van teams
tussen de regio’s, Hierbij worden aan dat team geen mededelingen gedaan over de
aangemelde teams.
e.
Spelers die wel de voorronde willen spelen maar niet de finale, dienen dit bij aanmelding te
vermelden.
Artikel 12: Scheidsrechters
De TC informeert en overlegt met de umpirecommissie over de planning en de inzet van
gediplomeerde scheidsrechters. Vanwege de kosten worden zo mogelijk beschikbare scheidsrechters
ingezet uit de regio waar gespeeld wordt.
De taken van de scheidsrechters zijn;
a.
Controleren/keuren van de bowls.
b.
Toezien op de juiste uitvoering van de spelregels tijdens de wedstrijden.
c.
Op verzoek van de spelers het bepalen van een shotbowl via meting.
d.
Op verzoek van de spelers een beslissing nemen of een jack en/of bowl in of uit is.
e.
Op verzoek van de spelers een beslissing nemen over bepaalde spelsituaties.
f.
Samen met de wedstrijdleiding verslag (proces Verbaal) aan het bondsbestuur uitbrengen
over onsportief en/of onacceptabel gedrag van spelers/teams.
g.
De scheidsrechter kan samen met de wedstrijdleiding een speler/speelster uit het toernooi
zetten indien na de eerste waarschuwing overtredingen en onacceptabel gedrag worden
herhaald.
Artikel 13: Overige uitvoeringstaken
a.
Regelen van prijzen voor de winnaars 1 t/m 3.
b.
Verzorgen en bijwerken van de aanwezige trofeeën(singles indoor).
c.
Regelen eventuele extra speelmat(ten).
d.
Overig voorkomende taken.
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Artikel 14: Disciplines
Voor zowel indoor als outdoor worden de volgende disciplines georganiseerd:
a.
Singles,
b.
pairs
c.
mix pairs
d.
Mix triples (gemixt of dames of heren)
e.
Mix fours (gemixt of dames of heren)
Wanneer er voor een discipline geen accommodatie beschikbaar is, of er is onvoldoende capaciteit
om de organisatie goed te laten verlopen, kan het bondsbestuur besluiten de discipline te laten
vervallen.
Artikel 15: Vergoedingen
a.
Vereniging
Voor de organisatie van een NK ontvangt de vereniging waar het NK wordt gespeeld, geldt
een door de bond vastgestelde dagvergoeding.
b.
Scheidsrechters
Voor scheidsrechters geldt een dagdeelvergoeding, conform regels vastgesteld door het
bondsbestuur. Tevens worden de reiskosten vergoed.
c.
Wedstrijdleiding
Indien leden, anders dan van de organiserende vereniging (zie 10b), de wedstrijdleiding
verzorgen (vooraf overleg met de TC), geldt de dagdeelvergoeding, conform de regels
vastgesteld door het bondsbestuur. Tevens worden de reiskosten vergoed.
Artikel 16: Planning, voorbereiding
Jaarlijks wordt uiterlijk op 1 september de planning voor het volgende jaar gemaakt voor de
organisatie van de Nederlandse Kampioenschappen, hierna te noemen de NK’s.
Bij de vaststelling van de planning wordt tevens de wedstrijdleiding voor de NK’s per discipline
geregeld en vastgelegd. Op voordracht van de TC besluit het bondsbestuur over de definitieve
planning.
Bij de planning voor de outdoor NK’s en het NK-singles (kwalificatietoernooi Topsport Commissie)
wordt rekening gehouden met de internationale toernooien waar Nederlandse deelnemers aan
deelnemen. Een NK wordt niet op de data gespeeld indien er namens de NIOBB leden zijn/worden
uitgezonden naar internationale toernooien.
Aan de hand van de planning worden uitnodigingen voor deelname aan een NK naar de verenigingen
gestuurd. Er wordt in de uitnodigingen een deadline vastgesteld voor het inschrijvingstermijn.
Na ontvangst van de inschrijvingen wordt het wedstrijdschema vastgesteld en bekendgemaakt.
Om het schema compleet te maken, mogen inschrijvingen die te laat binnenkomen alsnog
gehonoreerd worden en/of mogen er teams bijgevraagd worden door de Technische Commissie.
Artikel 17 Wedstrijdindeling
Bij de indoor NK’s wordt er bij de voorrondes geloot.
Bij de outdoor NK’s, waar niet geloot wordt (zie art.17.2), wordt het wedstrijdschema vastgesteld met
de indeling op basis van de ranking van de laatst gespeelde NK in de betreffende discipline, of indien
de speler het laatste NK niet heeft gespeeld, de voorlaatste wedstrijd (NK) in betreffende discipline.
Indien er meer inschrijvingen zijn dan op één dag gespeeld kan worden, wordt er een extra voorronde
gespeeld.
1.

Indoor
a.
Bij binnenkomst wordt er geloot voor de indeling tijdens de voorronde. Elk team trekt
een teamnummer.
b.
Er wordt een voorronde in alle drie regio’s gespeeld.
c.
De indeling op de finaledag is de eind ranking van de drie voorrondes
d.
Tijdens de finale spelen de nrs. 1 tegen 16, 2 tegen 15 enz.
e.
Er is geen minimum aantal deelnemers voor de voorrondes van een Indoor NK

Plaatsing voor de finale in de discipline singles
De nrs. 1 t/m 5 van de drie voorrondes en de landskampioen van het vorig seizoen
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Plaatsing voor de overige disciplines
e
De nrs. 1 t/m 5 van de voorrondes en de beste 16 in de ranking van de drie voorrondes
Indien het totaal aantal inschrijvingen van de drie regio’s maximaal 16 bedraagt, b.v. bij de discipline
fours, kan de TC besluiten om alleen een finaledag te spelen zonder voorrondes. Afhankelijk van het
aantal teams wordt er al dan niet een knock-outronde gespeeld, waarbij de winnaars naar de
finaleronde gaan en de verliezers naar de verliezerronde.
Indien er in een regio minder dan 5 spelers zich kwalificeren voor de finale, wordt het tekort aan
spelers aangevuld met die spelers die conform de eindranking van de drie voorrondes in aanmerking
komen
2.

Outdoor
a.
Indeling vindt plaats in poules op basis van de eindstand van het laatste NK van dezelfde
discipline.
b.
De indeling van het schema is op basis van de behaalde rankingpunten van de spelers van
het laatste NK in dezelfde discipline, of indien de speler aan het laatste NK niet heeft
deelgenomen, van het voorlaatste NK. Met dien verstande dat de speler met gelijk aantal
punten van het laatste NK, boven de speler met de punten van het voorlaatste NK staat.
Systeem: nr.1 op 1 in poule 1, nr.2 op 1 in poule twee enz. Dit tot en met de laatste poule.
Daarna vanaf de laatste poule weer naar boven naar poule 1. enzovoort. (Zie tabel bij j.)
c.
Bij minder dan 8 poules gaan de poulewinnaars en de beste tot en met acht teams naar de
finale. Indeling volgens ranking eindstand voorrondes.
d.
Bij 8 poules gaan alleen de 8 poulewinnaars naar de finale.
e.
Bij meer dan 8, maar minder dan 16 poules gaan de poulewinnaars en de beste tot en met
team 16 naar de knock-outronde. De winnaars in de knock-outronde gaan naar de finale.
De verliezers spelen voor de plaatsen 9 tot en met 16.
f.
Bij 16 poules gaan alleen de 16 poulewinnaars naar de knock-outronde. De winnaars in de
Knock-outronde gaan naar de finale. De verliezers spelen voor de plaatsen nrs. 9 tot en
met 16
g.
De indeling in de knock-outronde met 16 teams is 1-16/2-15 enz. en in de finale met 8
teams 1-8/2-7 enz.
h.
Indien er meer dan twee teams van dezelfde vereniging in een poule zijn ingedeeld, wordt
één team van dezelfde vereniging, dat laagste in de poule staat, gewisseld met een team
op dezelfde plaats van de volgende poule of indien het de laatste poule betreft, de eerste
poule.
i.
Er is een minimum aantal deelnemers van acht teams

j.

Voorbeeld poule- en teamindeling bij de outdoor NK’s
poule van vier.

Poule van vier en zes.

poule A

poule B

poule C

poule D

poule E

poule A

poule B

poule C

poule D

poule E

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
6

10

9

8

7

6

11

10

9

8

11

12

13

14

15

12

13

14

15

20

19

18

17

16

22

21

20

19

Teamindeling poule van vier

3.

7
16
17
18

Teamindeling poule van vier en zes

ronde 1

1–3

2–4

ronde 1

1–4

2–5

3–6

ronde 2

1–4

2–3

ronde 2

1–6

2–3

4–5

ronde 3

1–2

3–4

ronde 3

1–2

3–4

5–6

Markers
Bij de discipline singles worden in het wedstrijdschema de spelers ingedeeld voor het
markeren van een set. Een speler mag een eigen marker regelen.

Bij uitzonderlijke situaties kan de Technische Commissie en/of bondsbestuur afwijken van de
genoemde wedstrijdindeling en schema vermeld in artikel 17.
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III. Kleding
Het dragen van kleding conform artikel III is verplicht bij alle door de NIOBB georganiseerde nationale
en regionale kampioenschappen.
Indien sponsoring van een nationaal of regionaal kampioenschap plaatsvindt, dan kan het
bondsbestuur voor de duur van dat kampioenschap een afwijkend kledingreglement vaststellen (bijv.
dat bepaalde reclame niet is toegestaan).
Artikel 18: Wedstrijdkleding spelers
a.
Een team zal (over)kleding in gelijke kleuren (verenigings- of teamkleuren) dragen. Wel is
toegestaan dat in een team de ene speler wel en een andere speler geen overkleding draagt.
Ook is toegestaan dat in een team de ene speler een poloshirt draagt en een andere speler een
overhemd/blouse.
b.
Het schoeisel bestaat uit bowlsschoenen of sport(ieve) schoenen met een gladde zool.
c.
De lengte van de korte broek of rok moet zodanig zijn dat de onderkant van de broek of rok niet
hoger komt dan 10 cm boven de knie.
Artikel 19: Tenue spelers:
a.
Een lange pantalon of korte broek. Dames mogen ook een rok dragen, kleur wit.
b.
Sokken (dames mogen ook panty’s dragen).
c.
Een poloshirt of overhemd/blouse met korte of lange mouw.
Artikel 20: Tenue umpires
a.
Een grijze lange pantalon of korte broek. Dames mogen ook een grijze rok dragen. De lengte
van de korte broek of rok moet zodanig zijn dat de onderkant van de broek of rok niet hoger
komt dan 10 cm boven de knie.
b.
een rood poloshirt/overhemd/blouse of een rood colbert met een wit/rood overhemd/blouse.
c.
Het schoeisel bestaat uit bowlsschoenen of sport(ieve) schoenen met een gladde zool.
Artikel 21: Reclame op wedstijdkleding spelers en kleding umpires
a.
Geen reclame is:
1. Het logo of de naam van het kledingmerk (voorbeelden hiervan zijn Henselite, Taylor,
Adidas, Umbro, e.d.).
2. Het logo of de naam van de bowlsclub waarvan de speler/speelster of één van de
teamleden lid is.
3. De naam van de speler of speelster.
b.
Alle afbeeldingen en teksten die niet onder punt a. vallen worden voor dit reglement aangemerkt
als reclame.
c.
Reclame op de wedstrijdkleding van spelers is alleen toegestaan op de rugzijde of op de
mouwen van de kleding boven de gordel en moet passen binnen één rechthoek met de
volgende maximale afmetingen:
Achterzijde: 35 cm breed en 35 cm hoog.
Mouwen : 12 cm breed en 12 cm hoog.
d.
Reclame mag niet ontoelaatbaar of aanstootgevend zijn.
e.
Reclame op de kleding van umpires is niet toegestaan, tenzij expliciet door het bondbestuur
goedgekeurd of voorgeschreven.

Artikel 22: Beslissingsbevoegdheid
De wedstrijdleiding beslist(Tijdens een wedstrijddag) of de wedstrijdkleding van een speler/speelster
voldoet aan dit reglement, tenzij de kleding van een speler/speelster al eerder is goedgekeurd door
het bondsbestuur of de ALV. Deze beslissing is bindend en geldig tot het bondsbestuur of de ALV
anders heeft beslist. De wedstrijdleiding legt haar beslissing binnen 1 week schriftelijk voor aan het
bondsbestuur.
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IV. Wedstrijdreglement Nederlandse kampioenschappen Indoor en Outdoor
De spelregels, uitgegeven door World Bowls, zijnde de Crystal Mark Edition, is uitgangspunt voor de
Nederlandse kampioenschappen. De Nederlandse uitgave is een vertaling vanuit Crystal Mark Edition.
Omdat Indoor in Nederland op matten wordt gespeeld, kunnen enkele spelregels en andere situaties
afwijken van de officiële spelregels van World Bowls.
Er wordt gebruik gemaakt van de matten van de verenigingen. Deze matten kunnen qua lengte
verschillen per vereniging. De matten zijn voorzien van de juiste markeringen conform de officiële
spelregels. Echter de locatie van de markering op de middenlijn van de mat kan afwijken in verband
met de lengte van de mat. Dit kan bij het plaatsen van de jack op de respot niet leiden tot een andere
beslissing dan dat de jack op de bestaande aanwezige T wordt geplaatst conform de schets in artikel
B.3 van het spelregelboekje.
Artikel 23: Aanmelden voor aanvang van de wedstrijden
a.
Spelers en/of teams dienen zich een halfuur voor aanvang van de eerste wedstrijd te melden bij
de wedstrijdleiding of organisatie.
b.
Is een team of speler niet tijdig bij de rink aanwezig voor het aanvangssignaal van zijn of haar
eerste wedstrijd dan gaat de overwinning naar de tegenstander. Indien een team of speler zich
binnen 30 minuten na aanvang van de eerste wedstrijd telefonisch of persoonlijk meldt bij de
wedstrijdleiding, kunnen zij nog aan hun resterende wedstrijden deelnemen. Teams of spelers
die zich niet of na 30 minuten melden worden gediskwalificeerd. Zij zijn dan van verdere
deelneming uitgesloten.
De tegenspelers ontvangen voor hun niet gespeelde wedstrijd 2 wedstrijdpunten en 3 shots. Bij
het spelen van het setsysteem geldt 1 wedstrijdpunt en drie shots per set.
Artikel 24: Invallers
a.
Indien een speler is verhinderd om te spelen, mag het team een invaller aanmelden. Dit dient
vóór aanvang van de wedstrijd bij de wedstrijdleiding te worden gemeld.
b.
Indien een speler tijdens de wedstrijd uitvalt, mag er een andere speler invallen die niet reeds in
hetzelfde toernooi heeft gespeeld. De invaller mag niet als skip spelen
De invaller dient het gehele toernooi in betreffende invalteam te spelen.
c.
Wanneer een wedstrijdindeling is opgesteld conform de ranking, (bij kwalificatie NK’s)mag een
invaller met een gelijke of lagere ranking dan de uitvaller, invallen
d.
Vervanging is alleen toegestaan door onvoorziene omstandigheden.
e.
Indien na de voorrondes voor de finales een geplaatste team of speler van een geplaatste team
uitvalt wordt er een invaller geregeld. Mocht dat niet lukken en het team trekt zich terug, dan zal
e
e
de organisatie uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de finales, het eerstvolgende team (9 of 7
team) uitnodigen om in te vallen. Mocht de afmelding binnen twee weken voorafgaand aan de
finale zijn gemeld, dan is er een bye. De tegenstanders krijgen de wedstrijdpunten en shots
conform artikel 28.a.
e
e
f.
Indien conform art. 24.e het 9 of 17 team uit de drie voorrondes invalt, wordt de ranking
e
e
aangepast waarbij het 9 of 17 team op respectievelijk plaats 8 en 16 wordt ingedeeld. De
overige teams schuiven derhalve op naar boven.
g.
Als de bij een NK behaalde rankingpunten meetellen voor deelname aan een internationaal
toernooi, dan wordt het behaalde aantal rankingpunten volgens de volgende formule verdeeld
over de uitvaller en invaller
Aantal behaalde rankpunten in de betreffende discipline gedeeld door het totaal aantal
wedstrijden in de voorronde en de finale X het aantal gespeelde wedstrijden.
Artikel 25: Bowls
a.
Het aantal bowls wijkt af van de spelregels van World Bowls met dien verstande dat elk
nationaal land zelf onderstaande aantal bowls mag en kan bepalen.
Aantal bowls singles:
Aantal bowls pairs D/H:
Aantal bowls (Mix) pairs:
Aantal bowls (Mix) Triples:
Aantal bowls (Mix) Fours:

4
4
4
3
2
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b.

Een wijziging van het aantal te spelen bowls kan alleen via een besluit op de ALV.

c.

Het is toegestaan eigen officiële bowlsstickers te gebruiken. De stickers dienen per speler
identiek te zijn.
De stickers dienen op de juiste wijze te zijn aangebracht, dit ter goedkeuring van de
scheidsrechter. Als dat niet het geval is zal de scheidsrechter aangeven dat de stickers moeten
worden verwijderd.
Wanneer tussen de tegenstanders dezelfde en moeilijk van elkaar te scheiden bowls worden
gebruikt, zal de scheidsrechter op één van de sets een gekleurde ronde etiket aanbrengen.
Dit geldt ook voor bowls met dezelfde kleur sticker.

d.

Iedere speler dient zichtbaar een rode of blauwe armband aan de arm te dragen.

Artikel 26: wedstrijdduur
Singles
a.
Bij de singles wordt in de voorrondes,knock-outronde en tijdens de finaleronde het setsysteem
gehanteerd bestaande uit 2 sets van 9 ends.
b.
In de knock-out- en de finaleronde wordt er bij een gelijk aantal sets een tiebreak gespeeld.
c.
Indien een speler na twee ends in de tiebreak niet meer ingehaald kan worden wordt er geen
derde end gespeeld.
d.
Indien het derde end in de tiebreak onbeslist is, wordt er een vierde end gespeeld.
e.
De tiebreak wordt gespeeld conform het gestelde in het meest recente spelregelboekje van de
NIOBB. (alle shots tellen)
Overige disciplines
a.
De wedstrijdduur in de voorronde is 18 ends of 1 uur en 15 minuten.
b.
De wedstrijdduur in de finaleronden (incl. knock-outronde) is 21 ends of 1 uur en 30 minuten.
Artikel 27: Start wedstrijden
e
a.
Spelers dienen bij de eerste wedstrijd op een speeldag 15 minuten voor aanvang van de 1
wedstrijd bij de rink aanwezig te zijn, zodat de schoenen, armbandjes en bowls gecontroleerd
kunnen worden.
e
e
b.
De spelers die starten in de 2 sessie dienen zo spoedig mogelijk na het beëindigen van de 1
wedstrijden naar hun rink te gaan, zodat de bowls, schoenen, armbandjes e.d. gecontroleerd
kunnen worden.
c.
Een signaal geeft het begin en het einde van de wedstrijd aan.
Artikel 28: staken van de wedstrijd
a.
Indien een speler de wedstrijd staakt, door ziekte, blessures of andere geldige reden, en er
geen vervanging mogelijk is gaat de overwinning naar de tegenpartij. De tegenpartij ontvangt
2 wedstrijdpunten en 3 shots. Dat geldt ook voor de reeds gespeelde wedstrijden en de nog te
spelen wedstrijden in het toernooi. Bij het spelen van het setsysteem geldt 1 wedstrijdpunt en
drie shots per set.
b.
Indien een speler of een team de wedstrijd staakt zonder geldige reden, wordt de speler of
team gediskwalificeerd en kan het bondsbestuur disciplinaire maatregelen nemen waaronder
uitsluitsel voor deelname aan NK’s. De wedstrijdleiding doet hiervan verslag aan het
bondsbestuur.
c.
In geval van staking van een wedstrijd waarbij rankingpunten kunnen worden verkregen
tijdens een kwalificatie NK worden geen rankingpunten toegekend aan de stakende speler
en/of het team.
Artikel 29: Respot
Voor zowel indoor als outdoor wordt gebruik gemaakt van de respot.
Wanneer de jack aan de zijkant van de rink of over de bank/fender wordt uitgespeeld, wordt de jack op
de respot geplaatst.
De locatie van de respot is de eindmarkering (T) bij de front- en de rearditch.
Afhankelijk van de plaatsing van de T, wordt de jack op of tegen de T aangelegd. (conform de schets
in artikel B.3 van het spelregelboekje).
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Artikel 30: Spelsituaties
a.
Het eerste end is een trial end en geeft maximaal 1 shot. Wordt dit eerste end een dead end,
dan mogen de resterende bowls alsnog gespeeld worden om de rink te leren kennen. Dit
levert geen shots op. Als het eerste end dead is, wordt het wel op de scorecard vermeld, in
tegenstelling tot andere dead ends.
b.
Bij het setsysteem bestaat de trial end uit het 2 x spelen van twee bowls, zonder score.
c.
Het is de skip niet toegestaan om bij het wisselen bij de head te wachten totdat de andere skip
zijn eerste bowl heeft gespeeld.
d.
Meelopen met de bowls is niet toegestaan. Onder meelopen wordt niet verstaan enkele
passen vanaf de voetmat gemaakt na het rollen van de bowl, waarbij de speler weer op of
achter de voetmat staat als de bowl tot stilstand komt.
e.
De skip mag eenmaal voor het spelen van zijn laatste bowls de head bekijken. Het is
toegestaan dat de skip van de tegenstander, die de laatste bowl speelt, gelijktijdig met de
andere skip naar de head gaat en daar wacht tot deze zijn bowls heeft gespeeld.
f.
Indien er een beslissing moet vallen wordt er een extra end gespeeld. Is het extra end
onbeslist dan spelen beide skips ieder twee bowls, totdat er een beslissing valt.
g.
Indien een speler gebruik wil maken van een coach,dient de coach vóór het begin van het
toernooi bij de organisatie en/of wedstrijdleiding aangemeld te worden.
Artikel 31: Bepaling eindstand
De eindstand van een toernooi wordt bepaald in de volgende rangorde;
Poulewinnaars (alleen bij pouleindeling)
Hoogst aantal wedstrijdpunten
Hoogst shotsaldo
Hoogst aantal shots voor
Aantal gewonnen ends
Uitslag onderling gespeelde wedstrijd
Indien de onderlinge wedstrijd ook in een gelijkspel is eindigt, spelen de skips een extra end met twee
bowls.
Artikel 32: Gedrag en omgang
a.
Het is de speler verboden om tijdens de wedstrijden te roken en drugs of alcoholische dranken
te nuttigen.
b.
De speler moet in geval van dopingcontrole medewerking verlenen.
c.
Spelers die medicijnen gebruiken dienen te beschikken over een medicijnlijst.
d.
GSM dient uitgeschakeld zijn in de hal en op en rond de green.
e.
Spelers/teams die de regels de overtreden worden door wedstrijdleiding gewaarschuwd en bij
herhaling van verdere deelneming uitgesloten. In het geval van uitsluiting worden alle
wedstrijden die deze speler/ dit team op deze dag moet spelen of heeft gespeeld, doorgehaald
en ontvangt de tegenspeler het aantal wedstrijdpunten shots conform artikel 28a.
Daarnaast kan het bondsbestuur disciplinaire maatregelen nemen.
Artikel 33: Slotbepaling
a.
In alle gevallen waarin dit wedstrijdreglement niet of niet voldoende in voorziet, beslist de
wedstrijdleiding na overleg met de umpires.
b.
In alle gevallen waar het organisatiereglement niet of niet voldoende in voorziet, beslist het
bondsbestuur, eventueel op voordracht van de Technische Commissie.
c.
Hiermede komen alle vorige toernooi- wedstrijd- en kledingreglementen van de Nederlandse
Kampioenschappen te vervallen.
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BIJLAGE I

plaatsing Jack bij een respot

Plaatsing Jack op de eindmarkering (“T”)
Volgens de officiële World Bowls spelregels “Laws of the Sport of Bowls Crystal Mark Third
Edition” zijn er twee mogelijkheden voor plaatsing van de eindmarkering “T” op de mat.
In andere landen zie je vaak de “T” als de letter T, gezien vanaf de ditch (afb. A) Maar het komt ook
voor (vooral in Nederland) dat de “T” andersom op de mat zit. (Afb. B)
Beide situaties zijn mogelijk binnen de officiële regels. De exacte afstand vanaf de ditch tot en met de
jack is 2 meter. Dat is in beide situaties tot aan het dwars streepje van de T.
In de regels staat dat de jack op de T komt, maar in situatie A is dat op de verticale lijn onder het
dwars streepje en in situatie B is dat onder de T, tegen het dwars streepje aan.
Ter verduidelijking hieronder een afbeelding van beide situaties.
Afb. A: plaatsing Jack op de “T”(hierbij ligt de jack letterlijk OP de T)

In Nederland zien we vaak de Eindmarkering (“T”) andersom geplaatst.
Hieronder een afbeelding zoals de jack geplaatst dient te worden wanneer de T andersom is
geplaatst.
Het gaat er om dat de jack met de “buik” tegen het dwars streepje van de T ligt.
Het maakt dus niet uit hoe de “T” op de mat is geplaatst.
Afb. B: plaatsing jack op omgekeerde “T” (hierbij ligt de jack onder de T)

(Voor meer informatie zie de door de NIOBB uitgegeven
spelregelboekje dat vertaald is en identiek aan de Mark Chrystal third
editie)
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Plaatsing van de Jack als de “T” geheel of gedeeltelijk
wordt bedekt door een Bowl.
56.5.3

56.5.4

Eén respot positie: Een enkele respot-positie dat op 2 meter van de front-ditchen op
de centreerlijn kan gebruikt worden als een alternatief voor de drie respot-posities
als beschreven in art. 56.5.2
Als een van de punten die zijn aangegeven in art. 56.5.2 en 56.5.3 al geheel of
gedeeltelijk door een bowl zijn ingenomen, moet de jack zo dicht mogelijk bij de
bedekte spot, tussen en in lijn met die spot en de corresponderende spot aan de
andere zijde van de rink geplaatst worden, zonder een bowl te raken.

De NIOBB heeft besloten om de één Centrale Respot op de centreerlijn in te voeren.
Zie het vorige artikel. Hoe te handelen als de respot geheel of gedeeltelijk door een bowl wordt
bedekt.
Doordat er geen linker- en rechterspot aanwezig is kan de jack niet in lijn tussen de spots
worden geplaatst. Dat houdt in dat de respot zoals in artikel 56.5.4. vermeld niet kan worden
uitgevoerd.
Hierdoor dient dat als de spot bedekt is, de Jack aan matlijnzijde voor de bowl, midden op de
centreerlijn te worden geplaatst, zonder de bowls te raken. Zie schets C.
Als er meerdere bowls op de centreerlijn liggen wordt jack op de eerste vrije plaats midden op
de centreerlijn geplaatst. Zie Schets D.
Verklaring
Op de umpire opfrisdag 7 mei j.l. vertelde de Engelse gastumpire Roger Black dat de drie
Respot uit artikel 56.5.2 praktisch alleen wordt gebruikt bij TV uitzendingen van de BBC en dat in
Engeland bijna overal de Centrale Respot op de centreerlijn, zoals hierboven besproken, wordt
gehanteerd.

Umpire Commissie
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BIJLAGE II

Uitleg setsysteem bij de singles. (Tbv. markers en spelers)

Trial ends
Er worden elke wedstrijd 2 trial ends gespeeld. Elke speler speelt in elk trial end 2
bowls (om beurten 1 bowl gooien). De marker verwijdert de gespeelde bowl voordat
de andere speler zijn bowl gooit. Na het tweede trial end begint de wedstrijd. De trial
ends geven GEEN punten. Wordt de jack tijdens een trial end verplaatst, dan moet
de jack weer worden teruggelegd.
Respot
Er wordt gespeeld met de respot, conform de bijlage van het Organisatie- en
wedstrijdreglement (OWR)
Dead ends
Ondanks gebruik respot zijn er nog spelsituaties die kunnen leiden tot een dead end.
Dead ends worden NIET geschreven.
De sets
Het set systeem houdt het volgende in. Een wedstrijd bestaat uit 2 sets. Bij de
voorrondes, eventuele knock-out ronde(s) en bij de laatste drie wedstrijdronden om
de 1e t/m de 8e plaats bestaat een set uit 9 ends. Bij de voorrondes en de knock-out
rondes moet iedere set geheel worden uitgespeeld i.v.m. het bepalen van de
eindrangschikking voor de finaledag.
Bij de laatste drie wedstrijdronden om de 1e t/m de 8e plaats wordt
een set beëindigd zodra een tegenstander bij achterstand in een set niet meer gelijk
kan komen of de wedstrijd niet meer kan winnen.
.
De winnaar van de eerste set begint de tweede set.
Mocht de eerste set gelijk zijn geëindigd, dan begint de speler die het laatste end in de
eerste set heeft gewonnen.
Elke set geeft bij winst 1 punt. Een gelijk spel geeft een halve punt.
Als het aantal punten na 2 sets gelijk is, wordt een “best of 3 ends” tie-break
gespeeld.
De Tie-break
In de tie-break tellen alle shots
De tie-break duurt normaal maximaal 3 ends.
Is een speler na twee ends niet meer in te halen dan wordt er geen 3e end meer gespeeld.
Is na het derde end sprake van gelijk spel, dan wordt een vierde end gespeeld. Is het
vierde end ook onbeslist, dan moet er nog een end gespeeld worden tot er een beslissing is
gevallen.
Voor aanvang van het eerste en eventueel vierde en volgende ends worden getost.
Technische Commissie
24-08-2016
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