
Basis regels voor ons Bowls spel, vooral ook tijdens onze Interne Competitie 

 

 Het is gebruikelijk om een rode of blauwe band om de arm te dragen. 

 Plaats van de mat: in het midden van de baan en de voorkant van de mat ligt 

tussen de 1e stip [T spot] en de 3e stip. 

 De jack moet een minimale afstand [ 23 meter ]hebben tot de voorkant van de 

mat. Als de mat tegen de 1e stip ligt moet de Jack op of na de 1e stip gerold 

worden en NIET in de Ditch.  Als de mat tegen de 2e stip ligt moet de Jack op 

of na de 2e stip gerold worden en NIET in de Ditch. Als de mat tegen de 3e stip 

ligt moet de Jack op of na de 3e stip rollen en NIET in de Ditch. 

 Als de Jack hier niet aan voldoet [Te kort of in de Ditch ] dan mag de andere 

partij de Jack rollen en als die ook niet goed is, dan gaat de Jack op de 3e stip 

[T spot ] en mag de partij die moet beginnen de mat verleggen. 

 Bij Triples en Fours bepalen de twee seconds [2e spelers in een team] in 

hoeveel shots er liggen. De lead mag dit ook doen, maar dat moet vooraf aan 

de tegenstander gemeld worden. Alleen diezelfde speler mag ook 

aanwijzingen geven. De anderen bemoeien zich er niet mee, alleen de 2 

seconds bevinden zich op de baan bij de Bowls ballen. Als er ook maar enige 

twijfel is, wie er ligt: DIRECT METEN. Geen discussies. 

 

De plaats van de spelers is als volgt 

 Bij de voetmat: De niet spelende spelers staan 1 meter achter de voetmat. 

 Bij de head: Spelers van het spelende team staan achter de Jack. De spelers 

van de niet-spelende partij staan achter de head. De head is dat gebied waar 

alle Bowls ballen liggen. 

 

 Bij het wisselen loop je over het midden van je eigen baan. Dat stoort de 

tegenpartij het minst. En als je aan de andere kant bent, ga je niet met zijn 

allen nog eens bekijken wie met hoeveel shots ligt. 

Direct achter de head gaan staan. 


