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De LEAD (EERSTE SPELER).  

 
De lead legt de voetmat, speelt de jack en de eerste bowl. 
De mat wordt zeer zorgvuldig gecentreerd in overleg tussen lead en skip. 
Bij verschuiving tijdens het spel wordt de mat direct weer teruggelegd op zijn 
oorspronkelijke plaats. 
De lead is vrij in het leggen van de mat, met inachtneming van de regels en rekening 
houdend met de wensen van de skip. 
Vervolgens speelt de lead de jack en zorgt er samen met de skip voor dat de jack exact 
in het midden van de baan komt te liggen. 
Wordt de jack vanaf een verkeerde plaats gespeeld of komt hij in de ditch of buiten de 
begrenzing van de baan, dan krijgt de lead van de tegenpartij speelrecht van de jack, 
maar niet van de eerste bowl. 
Speelt ook de tegenpartij een foutieve, jack dan wordt de jack op 2 meter van de ditch 
aan de andere zijde van de baan gelegd, met inachtneming van de regels.  
Dus minimaal 2 meter van de goot en een minimum afstand tussen voetmat en jack van 
23 meter. Denk er aan, de lengte van de jack mag niet meer in twijfel worden getrokken 
nadat de eerste bowl gespeeld is en tot stilstand is gekomen. 
Nadat de jack is gespeeld en gecentreerd, neemt de lead zijn positie op de mat in en 
speelt de eerste bowl. 
Vervolgens speelt de lead van de tegenpartij zijn eerste bowl enz. enz.. 
De lead speelt de jack over een door de skip aangegeven lengte. 
Het is zijn taak zo dicht mogelijk bij de jack te spelen. 
Slaagt hij hierin, dan is daarmee het fundament voor de overwinning gelegd. 
Tijdens de “trial-ends” lead of hij backhand of forehand zal spelen.  
Hij blijft tijdens het spel bij deze keuze, behalve wanneer dit niet tot het gewenste 
resultaat zou leiden of de skip anders aangeeft. 
Nieuwe spelers worden bij voorkeur als lead ingezet. 
Het leert hun goede “drawshots” te spelen. 
Bovendien leren ze, door goed naar ervaren spelers te kijken iets over tactiek. 
Een goede lead is in staat de jack en de bowls exact naar bepaalde aangegeven 
plaatsen te spelen. Hij zet daarmee de druk op de ketel. 
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DE SECOND: (TWEEDE) 
 
De hoofdtaak van de second is, de gunstige situatie vast te houden dan wel te 
hernemen. 
Hij moet in staat zijn een goede “draw” te spelen naar elke plaats op de baan. 
Wanneer de lead het goede fundament heeft gelegd zal de second van de skip 
aanwijzing krijgen de positie te handhaven en of te beschermen. 
Wanneer de lead niet het gewenste resultaat heeft behaald, dan wordt van de second 
verwacht dat hij een winnend schot kan afleveren door het spelen van b.v. een goede 
“draw “ of “leunbowl”, afhankelijk van de tactiek van de skip. 
Een goede second staat open voor de instructies van de skip en beheerst de diverse 
schoten. 
Hij is een sleutelfiguur en het hangt van hem af hoe de third en de skip moeten gaan 
spelen. 
Voor dat het spel begint moet de second er op toezien dat de namen van alle spelers 
correct op de scorekaart zijn vermeld.  
Vervolgens moet hij nauwkeurig de score bijhouden en na elk end controleren met de 
scorekaart van de tegenpartij. 
Hij moet het scorebord bijhouden dan wel met de second van de tegenpartij afspreken 
wie het scorebord bedient. 
Aan het einde van het spel vergelijken de seconds hun scorekaarten met het bord en 
geven de kaarten aan de skips. 
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THE THIRD (DERDE). 
 
Wanneer de mat is gelegd neemt de third zijn positie meestal in bij de skip. 
Onder bepaalde omstandigheden kan hem worden gevraagd de aanwijzingen te geven. 
Nadat de beide thirds hebben gespeeld, lopen ze naar de head en overleggen met hun 
skips en geven desgevraagd advies. 
Nadat de skip de head heeft verlaten om zijn eerste bowl te spelen, is het zaak hem niet 
meer te storen of er zou iets in de head veranderd moeten zijn. 
Na het end overleggen de thirds met elkaar wat de score is. 
Worden zij het niet met elkaar eens, dan is het hun taak om te meten. Zij moeten dan 
met het meetmateriaal om kunnen gaan. 
Zij hebben tijdens het spel altijd hun meetapparatuur bij zich. 
Komen zij ook na meting niet tot overeenstemming, dan worden de skips er bij gehaald. 
Deze lossen de zaak op of roepen de hulp in van de scheidsrechter. 
De thirds houden vaak het scorebord bij wanner de seconds aan de andere kant staan. 
Al naar gelang de situatie kan de third alle mogelijk schoten opgedragen krijgen. 
Hij moet ze dan ook allemaal beheersen. 
De third moet volledig vertrouwen op het tactisch inzicht van de skip. 
Van tijd tot tijd zal hij met de skip van gedachten wisselen over bepaalde situaties. 
Wanneer third en skip zo ver komen dat zij elkaar welhaast blindelings aanvoelen, 
vormen ze een bijna onverslaanbaar koppel. 
In bepaalde omstandigheden bijv het ziek worden van de skip tijdens de wedstrijd, kan 
de third gevraagd worden de skip te vervangen. 
Hij moet hier altijd op voorbereid zijn en daarom regelmatig oefenen en studeren om 
een goede skip te worden. 
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DE SKIP. 

 
De skip heeft de leiding over het team en al zijn spelers letten op zijn aanwijzingen. 
Hij is verantwoordelijk voor het spel. 
Hij geeft aan hoe de “head” op te bouwen en bepaalt de tactiek. 
Aan het begin van het spel staat hij, samen met de third, aan het einde van de baan. 
Hij geeft aan naar welk punt de jack moet worden gespeeld, nadat hij er zich van 
overtuigd heeft dat de mat correct is gelegd. 
Hij geeft vervolgens voor iedere bowl aan hoe die moet worden gespeeld. 
Incidenteel kan de third hem vervangen. 
De skip moet een uitstekende kennis bezitten van het spel. 
Zijn verkiezing tot skip kan dan ook alleen maar het gevolg zijn van zijn goede sportieve 
prestaties als bowler. 
Hij moet in staat zijn de “head” zorgvuldig en nauwgezet op te ( laten) bouwen. 
Hij moet flexibel zijn om zich helemaal om te schakelen wanneer dit tijdens het spel 
nodig mocht zijn. 
Hij moet vertrouwen kunnen hebben in alle leden van het team. 
Zijn aanwijzingen moeten altijd duidelijk en positief zijn. 
Hij moet van alle spelers weten wat hun sterke en zwakke punten zijn en daarop zijn 
tactiek afstemmen. 
Hij moet in staat zijn fouten en misrekeningen toe te geven. 
Hij beschuldigt uiteraard niemand maar zal bij een mislukt schot van een van zijn 
spelers op constructieve wijze suggesties geven voor een volgende bowl. 
Elk goed schot zal hij weten te waarderen. 
Een goede skip is allereerst een goede diplomaat. 
Binnen zijn team zal hij samenwerking en kameraadschap stimuleren. 
Uiteindelijk ontstaat hieruit het voor succes onontbeerlijke vertrouwen in elkaar! 
 


