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Umpire Commissie
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
centre-lijn 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.
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