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Bowls Nederland Oost  

SPELREGELS EN BEPALINGEN BOWLS REGIO OOST 

 

Voorwoord 

In Nederland worden op groot aantal locaties door verenigingen bowls gespeeld. Het is van 

belang in Nederland eenheid te hebben in het spelen van bowls d.m.v. spelregels en bepalingen. 

De Nederlandse organisatie de “NIOBB” heeft in 2015 een Nederlandse vertaling van de 

spelregels uitgebracht. Naast spelregels van de NIOBB heeft Regio Oost bepalingen opgesteld 

t.a.v. Open Toernooien, Regiocompetitie en Regiokampioenschappen. Tijdens NK ’s gelden 

alleen de spelregels van de NIOBB. 

A: Algemene bepalingen 

1. De markeringen van de matten moeten bij elke vereniging gelijk zijn(NIOBB normen). 

2. Er wordt gespeeld volgens spelregels NIOBB 2015 

3. De spelers en wedstrijdleiders moeten op de hoogte zijn van de spelregels. 

4. Op spelregels kunnen geen veranderingen worden aangebracht. 

5. Er moet voor aanvang wedstrijden worden getost(1
e
 end). 

6. Bij metingen per team 1 persoon op de mat. Bij triples meet de second-speler, of kan anders 

worden overlegd. Overige spelers achter de fender. 

7. De umpire en wedstrijdleider moeten er op toezien dat het publiek op de tribune of in de zaal 

zich rustig gedraagt en mag zich niet met het spel bemoeien. 

8. Het winnende team krijgt 2 punten, bij een gelijk spel krijgt ieder team 1 punt, het 

verliezende team krijgt geen punten. 

9. Een wedstrijdleider mag zelf niet meespelen, mits een vervangende wedstrijdleider aanwezig 

is. 

10. Bowls mogen niet op de fenders liggen. 

11. Umpires moeten worden aangevraagd voordat de uitnodigingen voor een toernooi worden 

verstuurd. 

 

B: Bepalingen Open Toernooien 

1. Alle toernooien worden gespeeld met een officiële umpire. 

2. Umpire mag geen wedstrijdleider zijn. 

3. Verenigingen kunnen aantal ends of speeltijden aanpassen.  
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 Bestuur:  Voorzitter: Hein Bosscha        Umpires:   Riny Stam              Gerrit ter Bekke 

 Secretaris:              Anni Voskamp     Johan Schiltkamp      Nico van Loevezijn 

 Penningmeester:   Cor Renshof     Rob Heijboer               Gerrit Velthuis 

 Lid Competitie:      Riny Stam     Dick Drosten                Anni Voskamp 

 Lid TC:                  Gerrit Veldhuis      Hans Beernink   Gerrit Wiggers 
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 C1: Bepalingen Regiocompetitie Pairs en Triples 

Bij elke wedstrijd moeten de regio scoreformulieren zo spoedig mogelijk volledig worden 

ingevuld en worden doorgegeven aan de competitieleider, per e-mail ,maar de formulieren wel 

eerst scannen. 

 

Toewijzing van de matten d.m.v. loting, waarbij skip(s) van bezoekend team(s), en in 

aanwezigheid van thuisspelende skip(s) een matnummer pakken. 

1. De teams worden verzocht 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te 

 zijn, in verband met de invulling van de scoreformulieren. 

  

  Is een team niet op de vastgestelde dag en tijd aanwezig, plus nog 15 minuten uitlooptijd, dan 

wordt de wedstrijd als verloren beschouwd en is de uitslag 3 – 0 voor de tegenstander. De 

bovenstaande regel is niet van toepassing als vooraf of in overleg binnen 14 dagen kan 

worden gespeeld. Uitzondering voor teams, die onderweg betrokken zijn geraakt of tijdshinder 

hebben ondervonden van verkeersstagnatie. Wel moet men de wedstrijdleider/sporthal er van in 

kennis stellen. In dat geval moet de wedstrijd binnen 14 dagen gespeeld worden. 

2.  Alle opgegeven competitiespelers, reservespelers en invallers moeten lid te zijn van de 

NIOBB. 

 

a. Invaller (s) 

 Per team bij pairs een invaller en bij triples 2 invallers. Tijdens een wedstrijd maken invallers 

een vast onderdeel uit van een team. Een speler kan een onbeperkt aantal keren invallen.  

Hoger geclassificeerde competitiespelers mogen niet in een lagere klasse invallen. Dit geldt 

voor triples> triples, pairs > pairs, triples > pairs en pairs >  triples Verder mogen spelers, die 

niet in een vast team spelen vrij invallen waar ze willen. Invaller(s) uit eigen klasse is niet 

toegestaan.                                      

b. Bij blessure tijdens een wedstrijd in een team, als verder spelen niet wenselijk of mogelijk is, 

mag bij uitzondering een extra invaller worden ingezet. Maar ook nu gelden bovenstaande 

bepalingen. 

 

c. Een speler, die door ziekte uit het team gaat en vervangen wordt, kan na verloop van tijd terug 

komen en zijn/haar plaats weer innemen.  

3. Aan het begin van een seizoen is het aan de vereniging om, in goed onderling overleg, te 

bepalen wie van die teams deel uitmaken. Veelal zal het zo zijn dat een nieuw team in de 

laagste klasse begint, maar er kunnen omstandigheden zijn waardoor hiervan wordt afgeweken, 

bv. door het stoppen van een bepaalde speler of door het aantreden van een getalenteerde speler 

die, naar het oordeel van de betreffende vereniging, een plaats in een hogere klasse toekomt. De 

vereniging heeft recht om de verworven plaats zelf in te vullen. 
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4. Met ingang van seizoen 2016/2017 is de respot-regel van toepassing, zowel voor de 

competitie als wel de toernooien. 

Een jack die buiten de mat of over de fender wordt gespeeld, moet worden teruggelegd op de 

achterste stip. En het end wordt gewoon uitgespeeld. 

5. De duur van de wedstrijd is gesteld op 10 ends met een maximum speeltijd van 1 ½ uur.  Na 1 

uur en 20 minuten zal het einde van de wedstrijd door de wedstrijdleider worden aangegeven door 

een fluitsignaal. Dit betekent dat, zodra de jack is gespeeld (dus uit de hand van de speler is)voordat 

het eindsignaal van de wedstrijd gaat, het end gespeeld moet worden ongeacht of de jack foutief 

gespeeld is of nog niet op zijn plaats is gelegd. Maar met dien verstande dat de voetmat correct moet 

zijn neergelegd. 

Voor de start van de wedstrijd is er geen gelegenheid om het materiaal te testen op de wedstrijdmat. 

Het eerste end van iedere wedstrijd bij triples en pairs is een trial-end. De winnaar krijgt hiervoor 

één punt ongeacht hoeveel punten er gescoord zijn. In geval er in een trial-end de jack wordt 

uitgespeeld, dan geldt de respot regel. 

 

Een dead end kan alleen worden bepaald door wedstrijdleider of umpire. Dit in geval beide skips 

het niet eens worden over een bepaalde situatie. Bijv.: Als de head niet weer kan worden hersteld 

omdat een bowl of jack een vreemd voorwerp raakte en daarna de head verstoorde. 

In dat geval moet men de umpire of wedstrijdleider verzoeken een beslissing te nemen. 

Dit dead end wordt dan niet bijgeschreven. 

 

6. Het thuisspelende is rood, het bezoekende team is blauw, dit moet zichtbaar worden 

aangegeven door een band om de arm. De thuis spelende vereniging stelt een wedstrijdleider aan 

die bij eventuele geschillen aan de hand van de opgestelde regels de eindbeslissing neemt, tevens 

geeft hij/ zij de begin- en eindtijd van de wedstrijden aan. Hij/ zij zorgt voor een juiste invulling van 

de scoreformulieren en verzending naar de competitieleider.  

De tegenpartij heeft het recht om tijdens de wedstrijd het scoreformulier te controleren.  

Als het scoreformulier door beide skips en de wedstrijdleider is ondertekend, dan is 

de score boven de handtekeningen bindend. 

7. De thuisspelende vereniging zorgt dat er voldoende tijd (1½ uur per wedstrijd) en ruimte 

aanwezig is om de competitiewedstrijd naar behoren te kunnen afwerken en de spelers te voorzien 

van een kopje thee of koffie na de wedstrijd. 

 

8. Bij het beëindigen van alle wedstrijden in de klasse, is het team met het meeste aantal 

competitiepunten nummer één, het team met de daaropvolgende meeste punten is tweede etc. 

 

9  Bij een gelijk aantal competitiepunten, op één der plaatsen, beslist het puntensaldo vóór en tegen, 

die gemaakt zijn tijdens de competitiewedstrijden. Is dit aantal ook gelijk, dan is het team dat het 

hoogste aantal vóór-punten heeft gemaakt de hoogst geklasseerde. Zijn ook deze punten gelijk dan 

is het team die de onderlinge wedstrijden heeft gewonnen de hoogst geklasseerde. Daarna beslist 

het lot. 
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10. Bij de competitie zullen de kosten van de prijzen en andere gemaakte kosten hoofdelijk worden 

omgeslagen over de deelnemende teams en zullen gemakshalve worden betiteld als inschrijfgelden. 

Dit wordt vastgesteld per deelnemend team per jaar.. Bij het beëindigen van de competitie zullen de 

overgebleven financiën gebruikt worden voor het daarop volgende competitieseizoen of andere  

activiteiten in  Regio Oost in het belang van de competitie. Gelden worden beheerd door de 

penningmeester van het bestuur van Regio Oost. 

  

11. Protesten over de uitleg van de spelregels worden in eerste instantie opgelost door de skips van 

de beide teams, als er geen overeenstemming wordt bereikt zal er een bindende beslissing worden 

genomen door de wedstrijdleider om een voortgang van de wedstrijd te doen plaatsvinden. Is één 

van de skips het hier niet mee eens dan kan deze direct na de wedstrijd een protest indienen bij de 

wedstrijdleider d.m.v. betaling van 10 euro en het niet ondertekenen van het wedstrijdformulier. 

Nadien zal een uitspraak volgen van een protestcommissie, bestaande uit de competitieleider en 

onafhankelijke leden van het bestuur Regio Oost.  

Bij een positieve beslissing zal terugbetaling volgen, bij een negatieve beslissing wordt dit bedrag 

aan de reserves van de regiokas toegevoegd. Bij niet ontvangen van € 10,00 wordt het protest niet in 

behandeling genomen. 

12. Bij gehele terugtrekking van een team tijdens de competitie dan geldt het volgende: Tot 31 

december wordt het hele team teruggetrokken en worden de uitslagen dienovereenkomstig 

verwijderd           

13. In alle andere gevallen waarin de Spelregels en Bepalingen niet voorzien beslist de TC. Van het 

Regiobestuur.  

C2: Triples  
     

a.  Is er in de loop van de wedstrijd in één van de teams, om wat voor reden dan ook, een uitvaller 

en er is geen reserve aanwezig, dan wordt met de 3 bowls van de uitvaller geworpen door één van 

de andere teamleden. 

 

b.  Als tijdens de competitie één of meerdere spelers van een team niet in staat is te spelen, kan het 

team tijdelijk worden aangevuld met ten hoogste twee spelers.  

 

c.  In de eerste klasse is nummer 1 kampioen, de laagste twee degraderen naar de tweede klasse. In 

de tweede klasse is nummer 1 kampioen en promoveert samen met nummer twee naar de eerste 

klasse, de laagste 2 degraderen naar de derde klasse. In de derde klasse is nummer 1 kampioen en 

promoveert samen met nummer 2 naar de tweede klasse. Bij de eerste en tweede klasse kunnen 

nooit meer dan drie teams van dezelfde vereniging deelnemen, zodat bij promotie van een team uit 

deze vereniging, dit team de plaats gaat innemen van het laagst geplaatste team uit dezelfde 

vereniging in de genoemde klasse. Ook is de consequentie dat bij degradatie in de eerste klasse door 

een team uit de genoemde vereniging, dit ook degradatie kan inhouden bij een eventueel derde team 

van deze vereniging uit de tweede klasse. Elke vereniging kan in die situatie 

promotie/degradatiewedstrijden laten spelen tussen de nummer 2 van de onderste klasse en nummer 

3 van de klasse daarboven. 

 

d.  Er wordt met 3 bowls gespeeld. 
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C3: Pairs  
  

a.  Is er in de loop van de wedstrijd in een team om wat voor reden dan ook een uitvaller en er is 

geen reserve aanwezig, dan wordt de wedstrijd gestaakt. Dan zal in onderling overleg op een later 

tijdstip deze wedstrijd in zijn geheel worden overgespeeld. Is wel een reserve aanwezig dan kan de 

wedstrijd gewoon doorgaan. 

 

b.  Als tijdens de competitie een speler van een team niet in staat is te spelen, kan het team, als het 

een relatie betreft, tijdelijk in zijn geheel worden vervangen.  

 

d.  In de eerste klasse is nummer 1 kampioen, de laagste twee degraderen naar de tweede klasse. In 

de tweede klasse is nummer 1 kampioen en promoveert samen met nummer twee naar de eerste 

klasse, de laagste twee teams degraderen naar de 3
e
 klasse. In de 3

e
 klasse is nummer 1 kampioen en 

promoveert samen met nummer 2 naar de 2
e
 klasse. Bij de 1

e
 en 2

e
 klasse kunnen nooit meer dan 3 

teams van dezelfde vereniging deelnemen, zodat bij promotie van een team uit deze vereniging dit 

team de plaats gaat innemen van het laagst geplaatste team uit dezelfde vereniging in genoemde 

klasse. Ook is de consequentie, dat bij degradatie in de eerste klasse door een team uit de  

genoemde vereniging dit ook degradatie kan inhouden bij een eventueel derde team van deze 

vereniging uit de 2
e
 klasse. Elke vereniging kan in die situatie promotie/degradatiewedstrijden laten 

spelen tussen de nummer 2 van de onderste klasse en nummer 3 van de klasse daarboven. 

e. Er wordt met 4 bowls gespeeld. 

 

        

  

D: Regiokampioenschappen. 

 

1. Tijdens Regiokampioenschappen gelden de spelregels van de NIOBB van 2015. 

2.    Er wordt gespeeld met een officiële umpire. 

3.    Umpire mag geen wedstrijdleider zijn. 

 

 

Opgesteld door Regiobestuur Bowls Nederland Oost. 

Datum: 1 augustus 2016. 
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