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Beste Blije Bowlers, 

Zoals u mogelijk weet is de bowlssport een van die sporten waarbij omgangsvormen in het spel een grote 

rol spelen. Soms komt er wat sleet in en het is daarom dat ik een en ander onder uw aandacht wil brengen 

om het onderlinge speelplezier te vergroten. 

Voor de spelregels kunt u het aan u uitgereikte spelregelboek ter hand nemen. 

 

“Hoe heurt het eigenlijk?” 

Laten we eens uitgaan van het pairsspel. Nadat de zaaldienst het baannummer heeft uitgereikt gebeuren 

er meestal spannende dingen. 

Op welke baan mag ik spelen? O, baan .. . ( baan ligt mij wel of niet?). Ben ik wel of geen skip? Op weg 

naar de baan. Daar aangekomen. Met wie en tegen wie mag ik spelen? 

Eerst maar eens bekijken met wie ik mag spelen? Stel: ik ben een beginnende speler en ik heb skip 

toebedeeld gekregen. Mijn partner speelt al enige jaren. Ik weet dat het spelen van draw shots/plaats 

ballen zeer belangrijk is om het bowlsspel onder de knie te krijgen en dat het spelen van skip meerdere 

kwaliteiten vergt. Ik stel dan voor om te ruilen van positie. Als mijn medespeler daarmee akkoord gaat 

stellen wij de tegenpartij op de hoogte van onze wisseling. Wilt u zich toch aan het toebedeelde lot houden 

om de skippositie eens uit te proberen dan wordt u geen strobreed in de weggelegd. 

Het wedstrijdformulier wordt door een van de vier spelers ingevuld. Gezamenlijk wordt afgesproken hoe 

met het wedstrijdformulier wordt omgegaan. Wil iemand de score bijhouden  dan houdt hij het 

wedstrijdformulier steeds bij zich en controleert samen met de directe tegenstander het scorebord of de 

stand en het aantal ends goed zijn ingevuld. Als het wedstrijdformulier aan een speelkant blijft liggen is een 

ieder na een end verantwoordelijk voor het juist invullen van de score op het wedstrijdformulier waar het 

dan ligt. 

Voordat de skips naar de overzijde van de baan gaan worden er over en weer handen geschud en elkaar 

een prettige wedstrijd toegewenst. 

Als de skips hun positie hebben ingenomen brengen zij het scorebord zo nodig in orde. Rood 1 rolt de jack 

en de skip centreert de jack. Als de lead Rood zijn 1e bowl rolt neemt lead Blauw zijn 1e bowl in de hand om 

zo het spel te bespoedigen en staat achter de lead Rood zonder hem te hinderen. Zodra de bowl van Rood 

1 tot stilstand is gekomen stapt hij van de voetmat en gaat de baan over naar Blauw en team Blauw heeft 

dan volledig zeggenschap over de baan. Blauw 1 rolt zijn eerste bowl. Rood 1 pakt dan zijn tweede bowl en 

staat dan klaar. Zodra de bowl van Blauw 1 stil ligt stapt hij van de voetmat en team Rood heeft dan weer 

volledig zeggenschap over de baan. Voordat lead Rood op de voetmat stapt kijkt hij naar zijn skip of deze 

mogelijk een aanwijzing voor hem heeft, zo nee dan stapt hij op de voetmat rolt hij zijn bowl naar eigen 

inzicht. Zo ja, dan volgt hij de aanwijzing van de skip op. U zult begrijpen dat overleg tussen lead en skip 

naar mate er meer bowls op de mat liggen steeds belangrijker wordt. Als Rood en Blauw hun vier bowls 

hebben gerold legt de lead van Rood een bowl van zijn skip op de voetmat.  Vervolgens wordt er van 

positie gewisseld. 
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Er wordt midden over de baan gelopen om de spelers van de naast gelegen banen niet te hinderen. Bij de 

wisseling mag er tussen de lead en skip kort overlegd worden over de speelwijze en men staat daarbij 

midden op de baan. De Blauwe skip moet aan de overkant en achter de Rode skip staan zodra deze zijn 

bowl ter hand heeft genomen en op de voetmat staat. Enige coulance met een speler die niet zo vlot ter 

been is spreekt voor zich. 

De Rode en Blauwe lead stellen zich op achter de head en het liefst achter de fender van de ditch. De 

Rode en Blauwe skips rollen hun bowls. De skip die de voetmat heeft kan om een speeladvies vragen aan 

zijn lead. De lead mag dan in de head staan om de aanwijzing te geven in woord of gebaar. 

Zodra de skip zijn bowl rolt stapt de lead zonder de liggende bowls en jack aan te raken weer uit de head 

en weer achter de fender. 

Als er bowls, geen toucher zijnde, in de ditch komen of bowls aan de zijkant uitrollen worden deze in 

principe opgepakt door de medespeler van de speler die opdat moment rolt. Er kan ook afgesproken als 

men achter de fender staat dat men de bowls oppakt aan wiens kant de bowls uitrollen, dit voorkomt het 

voor- of achter elkaar langs rennen c.q. lopen. Uiteraard neemt men deze taak  van de tegenstander over 

indien deze wat minder uit de voeten kan en zeer zeker als een bowl verkeerd gerold wordt en op de baan 

van de aangrenzende partij komt of dreigt te komen. 

Als alle bowls gerold zijn. 

De leads kijken welke partij er scoort en de niet scorenden (niet liggende) partij zal als eerste zeggen 

hoeveel scorende bowls hij de tegenpartij gunt (in het eerste end zal het maximaal een punt zijn omdat dit 

een trial end is). Als de scorende partij het met het aantal scorende bowls eens is en hij dit bevestigd wordt 

de score vastgesteld en elke lead informeert door gebaar en/of woord zijn skip. Als een van de skips het 

wedstrijdformulier bij zich heeft dan vult deze de score op het formulier in. 

Als men niet tot overeenstemming komt dan wordt er gemeten, meestal door de partij die meent recht te 

hebben op meer scorende bowls of door de speler die het beste door de knieën kan. Een goed gebruik is 

om elkaar bij het meten te helpen als de te meten afstand te groot is om de rolmeter door een persoon te 

bedienen. 

Beide leads verzamelen alle bowls op de baan in de 2 meter zone nabij de ditch. De lead van scorende 

partij pakt de voetmat en de jack. De lead van de verliezende partij werkt het scorebord bij met het/de 

punt(en) en het end  en indien hij het wedstrijdformulier in beheer heeft schrijft hij ook  daar de score op. 

Heeft de lead van de scorende partij het wedstrijdformulier in beheer dan vult hij de score in voordat hij zijn 

eerste bowl rolt. 

Een ander goed gebruik van de leads is om de bowls van elke speler bijeen te leggen, waardoor er vier 

groepjes komen te liggen. Als een lead op de voetmat staat en zich concentreert om zijn bowl te rollen 

worden geen bowls meer bij elkaar gelegd door de andere lead, daarmee wordt voorkomen dat speler uit 

zijn concentratie gehaald kan worden als de te verzamelen bowls tegen elkaar botsen. 

Zijn de leads uitgespeeld dan herhaalt alles zich weer. De bowl van de skip die het eerst mag rollen wordt 

op de voet mat gelegd en de leads begeven zich naar de overzijde van de rink. 

Als de laatste bowl gerold is en tot stilstand komt en de speeltijd voorbij is worden er over en weer handen 

geschud en de winnaars worden daarbij gefeliciteerd en allen worden bedankt voor het spel. De ingevulde 

en geparafeerde wedstrijdformulieren worden in het daarvoor bestemde kastje gedaan. 
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Is het laatste end van elke partij op de green of in de zaal gespeeld aan het eind van de speelmorgen en/of 

speeldag dan helpt een ieder naar fysiek vermogen mee bij het opruimen van de attributen op de green of 

in de zaal, die nodig waren om te bowlen. 

Al naar gelang van de behoefte kunnen de spelers dan de wedstrijd nabespreken. 

Een paar andere goede gebruiken zijn de volgende: 

Zo lang de baan in het bezit is van de spelende partij en de bowl naar de jack rolt of de head in rolt mag die 

bowl ook toegesproken worden of aangemoedigd worden, onder ons nuchtere Nederlanders is dit vaak 

geen gebruik en meestal niet te bevatten, maar geeft het spel wel kleur.  

Als er een goede bowl gerold wordt mag er door de eigen partij gejuicht en geklapt worden maar realiseert 

u zich dan wel dat er naast u op een baan of banen mogelijk een speler op de voetmat staat in een 

opperste concentratie om de bowl van zijn leven te rollen. 

Bij een goed gerolde bowl van de tegenpartij wordt een blijk van waardering in woord of daad van u vaak 

zeer op prijs gesteld tenzij de tegenpartij heeft aangegeven dat niet op prijs te stellen. In het begin van de 

partij heeft u elkaar tenslotte toch een prettige wedstijd toegewenst. 

Als er een speler op de voetmat klaar staat om zijn bowl te rollen staat de tegenspeler achter hem stil en 

houdt zich rustig. De spelers aan de overzijde houden zich rustig en maken dan geen bewegingen met wat 

voor lichaamsdeel dan ook. 

Commentaar geven op een nog rollende of gespeelde bowl van de tegenpartij is uit den boze.(Volgens van 

Dale:  (Matth.5:37,1Joh.3:12 a) misdadig, zondig, b) (in zwakkere opvatting) volstrekt verwerpelijk). 

Vorenstaande geldt ook voor het aan de tegenpartij geven van jouw negatieve mening over jouw 

medespeler en/of zijn speelwijze. Tenslotte hebben we het spel allemaal moeten leren. Opbeurend 

commentaar en ondersteunende aanwijzingen aan je medespeler helpen hem meer. 

Bij het triplesspel zijn wat andere omgangsvormen en/of spelregels van toepassing o.a. voor wat betreft wie 

meet er, wie geeft de aanwijzingen en wie houdt het wedstrijdformulier bij. Als er triples wordt gespeeld en 

u wilt iets weten vraag uw medespelers of uw tegenspelers hoe de vork in de steel zit. 

Mocht het zo zijn dat de sleet van “hoe heurt het eigenlijk” komt door vergeetachtigheid dan behoort de 

speler die wel weet “hoe het eigenlijk heurt” de ander te allen tijde bij te staan. 

 

“Prettige wedstrijd”, 

Henk V. WOODS 

 

 

N.B. Voor elke speler geldt of het nu bowls, een ander spel of het bordspel “Mens erger je niet” is, dat 

elk spel met een glimlach mag worden gespeeld. 


