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REGLEMENTEN EN SPELREGELS
HOOFDSTUK 1
INSCHRIJVINGEN - LOTINGEN - PRIJZEN
A R T I KE L 1. I N S C H R I J V I N GE N
1° De inschrijvingen gebeuren in een inschrijvingsboek. Dit boek bestaat uit genummerde en
geperforeerde bladen en vaste bladen welke in het boek behouden blijven voor eventuele controle op de
namen van de ingeschreven spelers. Bij de loting wordt het geperforeerde en genummerde blad met de
namen van de spelers uit het boek verwijderd.
2° De inschrijvingen worden opengesteld één uur voor de aanvang van de prijskamp en er kan
ingeschreven worden zolang de loting niet gedaan is, tenzij de inrichters besloten hebben de
inschrijvingen te staken wegens een passend aantal spelers en dit zowel bij de eerste als bij de tweede
inschrijving.
3° Bollingen maats loten georganiseerd in 2016 : Elkeen welke geboren is in 2002 of daarvoor, mag
worden ingeschreven. Dit geldt eveneens voor bollingen waarbij punten worden toegekend voor een
klassement. Voor 2de bollingen waarbij geen punten toegekend worden : geen minimum leeftijdsgrens.
4° Voor deelname aan wedstrijden maats mee, wedstrijden man/man of vrouw/vrouw: geen minimum
leeftijdsgrens
- Uitzonderingsmaatregel : Gezien het feit dat het BKB bestuur het best zicht
heeft op de kwaliteiten van hun jeugdspelers – kan het BKB bestuur beslissen dat
uitzonderlijke talenten op jongere leeftijd aan alle wedstrijden mogen
deelnemen.
o Om hiervoor in aanmerking te komen dienen deze jeugdspelers een
gefundeerde aanvraag in te dienen bij het BKB bestuur – het B.K.B.
bestuur zal hierin autonoom beslissen & deze beslissing zal kenbaar
gemaakt worden aan de betrokken jeugdspeler en aan al de clubs
aangesloten bij de B.K.B.

A R T I KE L 2. T E L A A T GE K OM E N S PE L E R S
1° Spelers welke te laat komen, terwijl de loting bijna gedaan is, kunnen niet meer deelnemen als er geen
vier volledige ploegen meer kunnen gevormd worden.
2° In geval er spelers tekort zijn om de inschrijving af te sluiten, kunnen de laatkomers nog aanvaard
worden en indien er rusters voorzien zijn moeten deze laatkomers zeker spelen . Deze spelers mogen dus
geen kans krijgen om bij de rusters geloot te worden.
3° Te laat gekomen spelers mogen in geen geval rusten. Met te laat komen wordt bedoeld : inschrijven
nadat er één spel is uitgeloot. Het te laat komen telt enkel voor de aan de gang zijnde loting
A R T I KE L 3. I N S C H R I J V I N GE N V A N V R O U W E N
1° Bij de inschrijving van een prijskamp waarin vrouwen toegelaten zijn en waarbij geen apart
inschrijvingsboek gebruikt wordt, zal men in het inschrijvingsboek, voor het volgnummer, de letter A
plaatsen. Voorbeeld : A 7 - A 25 - A115 enz.Deze letter A blijft dus gedurende gans de prijskamp
zichtbaar op het lotingbriefje en op het vaste blad in het inschrijvingsboek. Bij de loting gebruikt men
eveneens de letter A naast het nummer van elke gelote vrouw.
A R T I KE L 4. I N S C H R I J V I N G V A N V A S T E PL OE GE N
1° Bij de inschrijving van de vaste ploegen -maats mee- worden al de namen van de spelers welke deel
uitmaken van de ploeg, op het lotingbriefje vermeld. Dit om te voorkomen dat de spelers onderling
zouden verwisselen of dat niet ingeschreven spelers in de ploeg zouden worden opgenomen.
2° Vrouwen kunnen eveneens deel uit maken van een vaste ploeg, behalve wanneer de inrichter, bij de
aankondiging van zijn prijskamp, zou vermelden dat vrouwen niet toegelaten zijn.
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A R T I KE L 5. F O U T I E V E N U M M E R I N G I N H E T I N S C HR I J V I N G S B OE K
1° Een foutieve nummering in het inschrijvingsboek kan nooit aanleiding geven tot herloting. Deze fout
wordt op het einde van de loting bij de eerste inschrijving rechtgezet door eventueel meer of minder
rusters en bij de tweede inschrijving door het bijvoegen van het nodige aantal verliezers uit het eerste (en
tweede) spel van de tweede inschrijving. Hierbij bestaat de mogelijkheid dat de bijgelote verliezers
rechtstreeks overgaan naar de tweede ronde. Dit laatste hangt af van het verloop van de prijskamp.
A R T I KE L 6. A A N W E Z I G HE I D B I J D E I N S C H R I J V I N G
1° De inrichter kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor het feit dat een speler of speelster niet
ingeschreven werd. Alle deelnemers moeten zelf toezien of hun juiste naam en voornaam in het
inschrijvingsboek werd vermeld.
2° Een speler welke zogezegd zijn inleg heeft betaald en niet ingeschreven werd, kan slechts zijn inleg
terug bekomen na de telling van de volledige inleg. Indien de telling klopt krijgt de speler zijn inleg terug.
Indien er geen inleg op overschot is, krijgt de speler de inleg niet terug.
A R T I KE L 7. W E I GE R I N G T OT HE T I N S C HR I J V E N V A N E E N S PE L E R
1° Spelers welke vanwege de B.K.B. een sanctie met speelverbod hebben opgelopen, mogen niet
ingeschreven worden in gelijk welke prijskamp welke ingericht wordt onder de reglementen van de
B.K.B. en dit gedurende de door de B.K.B. gestelde periode. Spelers welke speelverbod hebben in een
andere bond kunnen eveneens speelverbod krijgen bij clubs van de B.K.B.als daarover een onderlinge
overeenkomst bestaat.
2° Een speler welke om één of andere reden ( bijv. dronkenschap ) irriterend overkomt bij mede en/of
tegenspelers wordt niet ingeschreven of kan tijdens de wedstrijd uitgesloten worden. Men moet echter
zeer voorzichtig zijn met de beschuldiging van dronkenschap.
A R T I KE L 8. D E I N L E G
1° Voor iedere prijskamp wordt door de inrichter, bij de aankondiging ervan, de inleg bepaald en deze
inleg mag nadien niet meer veranderd worden.
2° Voor prijskampen uitgaande van de B.K.B., zoals tornooien en kampioenschappen, wordt de inleg
bepaald door de B.K.B. na overleg met de betrokken clubs.
3° De inleg wordt steeds betaald bij de inschrijving en door de inrichter met een kruisje vermeld naast de
naam van de speler.
A R T I KE L 9. D E PL OE GS T E R KT E
Het is de inrichters toegelaten, met uitzondering van prijskampen voor tornooien en kampioenschappen,
voor de aanvang van de prijskamp de ploegsterkte te wijzigen, dit naar gelang het opgekomen aantal
deelnemers, met meer of minder.
A R T I KE L 10. S C HI K K I N GE N V O OR D E L OT I N G
1° De inrichters zijn er toe gehouden het aangekondigde aanvangsuur van elke prijskamp of seriebolling
te respecteren.
2° De lotingen dienen steeds op voorhand aangekondigd te worden, dit om de deelnemers toe te laten de
naamafroeping bij te wonen.
3° Bij een prijskamp waarbij vrouwen gewoon meeloten, wordt vooraf het evenwicht mannen / vrouwen
onderzocht. Zijn er mannen te kort, dan worden er ploegen gevormd met maximum twee vrouwen. Zijn er
vrouwen te kort, dan worden er ploegen gevormd met uitsluitend mannen.
4° Bij een prijskamp voor een titel met 2 mannen en 1 vrouw of met 3 mannen en 1 vrouw en met een
tekort aan vrouwen, hoeft men bij de loting voor de eerste en tweede inschrijving geen rekening te
houden met het evenwicht mannen / vrouwen, vanaf de tweede volgende ronde wordt er wel rekening
gehouden met het evenwicht en worden er verliezende vrouwen bijgeloot tot op het ogenblik dat er een
evenwicht bestaat. Bijgelote vrouwen dienen steeds inleg te betalen.
5° Indien er 4 of 5 rusters zijn dient het laatste spel geloot te worden in ploegen van 2 tegen 2.
6° Na de loting van de tweede inschrijving en indien er een aantal rusters overblijven voor het vormen
van één of twee ploegen, zal men het nodige aantal spelers bijloten :
 Uit alle verliezers van die ronde.
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Er zal door de inschrijvers enkele keren herhaald worden om de verliezende briefjes binnen te
brengen, de inschrijvers kunnen echter niet verantwoordelijk gesteld worden indien er van een
spel geen briefjes worden binnen gebracht. De bijloting zal plaatsvinden 5 minuten na het
beëindigen van het laatste spel.
7° Bijgelote spelers bij 2x inleggen, 2x inschrijven betalen een inleg (zoals de eerste keer) en kunnen geen
punten winnen omdat het hun 3° inschrijving is.
Bijgelote spelers bij 1x inleggen, 2x inschrijven betalen de helft van de inleg en kunnen geen punten winnen
omdat het hun 3° inschrijving is.
8° Bij een prijskamp “ maats loten “ telt het “ rusten “ voor het verdere verloop van de prijskamp slechts mee
vanaf de ronde dat de ploegen definitief gevormd zijn.
Bij 1 x inschrijven en maats houden kunnen de rusters en de eventuele bijgelote spelers niet meer rusten in de
volgende ronden.
Eenzelfde ploeg mag geen 2 x rusten.
9° Bij een prijskamp “maats mee “ telt het “ rusten “ voor het verder verloop van de prijskamp mee vanaf de
eerste inschrijving.
10° Op de lotingbriefjes dient het woordje “ rusten “ duidelijk te worden vermeld. Op de briefjes maats loten
vanaf de tweede ronde en op de briefjes maats mee vanaf de eerste inschrijving, dit om te voorkomen dat
ploegen tweemaal zouden rusten.
11° Indien er nog een oneven aantal ploegen in de wedstrijd zijn is het aan te raden de rustende ploeg eerst uit
te loten en onmiddellijk om te roepen, dit om te vermijden dat men aan het einde van de loting tot de
vaststelling zou komen dat een ploeg reeds gerust heeft.
12° Indien er rusters in de eerste- en/of verliezersronde zijn kan er steeds maar 1 vrouw blijven liggen, dit om
te voorkomen dat er tijdens de vorming van de vaste ploegen telkens maximum 1 vrouw per ploeg zit.
A R T I KE L 11. D E L OT I N GB R I E FJ E S
1° De lotingbriefjes met de namen van de spelers erop, worden bij voorkeur in daartoe speciaal gemaakte
ringetjes gestopt. Daarna worden deze in een trommel, doos of emmer gedeponeerd.
Alvorens de loting aan te vangen, worden de briefjes grondig door elkaar geschud en het schudden dient ook
tijdens de loting te worden herhaald.
A R T I KE L 12. B E S C H A D I G D E L OT I N GB R I E FJ E S
1° Worden als beschadigde lotingbriefjes beschouwd : briefjes welke op de rugzijde zichtbare tekens dragen,
zoals doorgeschreven namen, een afgescheurd gedeelte, plekken van inkt of iets anders, baannummers of
kruisjes die zichtbaar zijn, sterk verfrommelde en vervuilde briefjes, enz.. Dergelijke briefjes moeten steeds
vervangen worden door nieuwe.
2° Vochtige of natte briefjes, die bij het vouwen een zeer dun geheel vormen en daardoor gemakkelijk op de
bodem van de doos, trommel of emmer blijven liggen, dit met het oog op het eventueel rusten, moeten
eveneens vervangen worden.
A R T I KE L 13. D E L OT I N G ZE L F
1° De lotingen moeten steeds op tijd aangekondigd en uitgevoerd worden in het zicht van iedereen.
2° De ploegvorming door loting: men neemt één voor één de lotingbriefjes uit de trommel in overeenstemming
met de ploegsterkte. Deze briefjes worden ontvouwen en op tafel gelegd. Wanneer briefjes door het schudden
in elkaar geschoven zijn en daardoor te veel briefjes op de tafel komen te liggen, dit in vergelijk met de
ploegsterkte, mag het teveel aan briefjes nooit in de trommel teruggelegd worden maar moeten in volgorde
gebruikt worden voor het vormen van één volgende ploeg.
3° Het inschrijvingsnummer van elk briefje wordt daarna ingeschreven op de controlelijst en het spelnummer
schrijft men op de rugzijde van het briefje. Om de samenstelling van de ploegen te kennen plaatst men op de
eerste uitgelote briefjes een kruisje naast het spelnummer. Op die manier is de samenstelling steeds kenbaar.
4° Bij twijfels nopens de samenstelling van een ploeg, is men steeds verplicht de inrichter te raadplegen.
Gebeurt dit voor de aanvang van het spel, dan is er geen probleem.Gebeurt dit nadat het spel is aangevangen of
zelfs beeindigd, dan moet het spel herspeeld worden volgens de nummers welke voorkomen op de controlelijst
en dit zonder tegenspraak van de betrokken spelers uit beide ploegen. Het is de spelers dus aan te raden steeds
grondig de briefjes te controleren.
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5° Wanneer vrouwen meeloten moet men vooraf berekenen hoeveel ploegen er met vrouwen kunnen
gevormd worden. Bij het loten plaatst men de letter A voor het inschrijvingsnummer van de vrouw op de
controlelijst. Op die manier kan men steeds zien hoeveel vrouwen er in de betrokken ronde zijn
aangebleven. Wanneer men vaststelt aan het einde van de loting dat er nog meer vrouwen zijn dan
beschikbare ploegen wordt er slechts herloot vanaf het spel waarin de fout kan opgelost worden.
6° Voor aanvang van de 2de ronde bij 2x inschrijven worden opnieuw ploegen geloot voor het verdere
verloop van de wedstrijd. Voor aanvang van de 2de ronde bij een 2de bolling 1x inschrijven worden geen
nieuwe ploegen geloot – men behoudt de ploegen van de 1ste ronde.
7° Vanaf de derde ronde wordt er geloot met één briefje per ploeg en vanaf de vierde ronde worden de
briefjes in een koker gestopt om te loten. Ook deze kokers mogen niet door mogelijke tekens herkenbaar
zijn.
8° Voor prijskampen alle ronden herloten, wordt er geloot zoals hierboven onder 1, 2 en 3 vermeld en de
briefjes worden vanaf de vierde ronde in een koker gestopt om te loten.
9° Voor prijskampen met vaste ploegen loot men gewoon met één briefje per ploeg. De namen van alle
spelers welke deel uit maken van de ploeg moeten op het briefje vermeld worden, zodat men zich in niets
kan vergissen. Hier dient enkel het inschrijvingsnummer van het briefje op de controlelijst te worden
ingeschreven en het spelnummer op de rugzijde van het briefje. De briefjes dienen eveneens vanaf de
vierde ronde in een koker te worden gestopt om te loten.
10° Spelers en speelsters hebben er belang bij de loting bij te wonen en alle schikkingen te nemen,
conform aan de prijskamp, om geen tijdverlies op te lopen. Per ploeg elkaar op te zoeken en afspraken
maken plus klaar te staan om te spelen als het hun beurt is.
11°Wanneer iemand 2 x is ingeschreven wordt zijn laatst uitgeloot briefje vernietigd alsook bij een niet
bekende naam en wordt er gewoon verder geloot.
12° Er dient herloot te worden wanneer niet alle briefjes in de trommel liggen.
Indien de noodzaak tot herloten zich voordoet zal men als volgt te werk gaan:
Alle spellen welke nog niet beeindigd zijn worden herloot ook deze welke reeds begonnen zijn.
Alle spellen welke reeds gespeeld zijn worden niet herloot, de uitslag blijft behouden.
A R T I KE L 14. L OT E N M E T B L A N C O B R I E FJ E S
1° Tijdens het verloop van de prijskamp kan men steeds vanaf de derde ronde loten met één blanco
briefje.
2° Loten met blanco briefjes is slechts toegelaten op het ogenblik dat er nog één spel bezig is, dit om
mogelijke verwarring te vermijden.
3° Bij een prijskamp “ maats loten “ kan er tijdens de eerste en tweede inschrijvingsronden niet geloot
worden met blanco briefjes, dit om mogelijke verwarring te vermijden en alle spelers bij het loten op
gelijke voet te plaatsen.
4°.Indien er geloot wordt met een blanco briefje is het spel met het blanco briefje steeds het laatste spel
van die ronde.
A R T I KE L 15. B R I E FJ E S V A N D E W I N N A A R S
1° Na de loting van de tweede inschrijving worden de briefjes van de winnaars uit de eerste inschrijving
ingeleverd aan de inschrijvingstafel en vervolgens de briefjes van de winnaars uit de tweede inschrijving,
dit liefst zonder opvordering vanwege de inrichters.
2° Elk briefje moet door de inrichter nauwkeurig gecontroleerd worden in vergelijk met het
inschrijvingsnummer op het controleblad, dit om te voorkomen dat er verkeerde briefjes zouden
ingeleverd worden en men daardoor zou moeten overgaan tot de volledige herloting van de tweede ronde.
Deze regel is eveneens van toepassing voor de volgende ronden.
A R T I KE L 16. N U M M E R I N G D E R B A N E N
1° Zowel binnen als buiten krijgen de banen een vast nummer. Aan deze nummering mag gedurende een
prijskamp geen enkele wijziging gebracht worden. Ook niet als er door omstandigheden banen
onbespeelbaar zouden geworden zijn.
2° Bij loting op de binnenbanen wordt enkel het spelnummer vermeld op de rugzijde van de lotingbriefjes
en er wordt steeds verder gespeeld op de baan welke opeenvolgend eerst vrij komt. De nummers dienen
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steeds in de uiterste hoek van het briefje en dicht onder elkaar geschreven te worden, dit om het vouwen
te vergemakkelijken en de zichtbaarheid van de nummers bij het loten te voorkomen.
3° Bij loting op buitenbanen wordt het spelnummer op de briefjes vermeld zoals op de binnenbanen.
Zijn er te veel deelnemers in vergelijk met het aantal beschikbare banen dan speelt men vervolgens op de
banen welke opeenvolgend eerst vrijkomen Heeft men in vergelijking met het aantal beschikbare banen
nog teveel spellen die nog moeten gespeeld worden dan kan men echter ook opnieuw beginnen op baan 1,
2, enz, dan schrijft men bij de verdere loting twee nummers op het briefje. Voorbeeld : een bolterrein met
twaalf banen is volzet en er blijven nog tien ploegen over om te spelen.Men schrijft op de rugzijde van de
briefjes het nummer van het spel en het nummer van de baan, zijnde 13/1 , 14/2 , 15/3 , 16/4 , 17/5
enz...Op die manier is het mogelijk alles perfect te controleren.
4° Op het einde van een prijskamp op binnenbanen zal in de laatste twee ronden een ploeg niet meer
spelen op een baan waar zij hun vorig spel gespeeld hebben.
Er zal slechts geloot worden als door omstandigheden voorgaande regel niet kan toegepast worden.
5° Op buitenbanen maats loten mag een baannummer niet meer toegewezen worden aan een ploeg welke
reeds op die baan gespeeld heeft en dit vanaf de tweede ronde. Voor maats mee is deze regel van
toepassing vanaf de eerste ronde.
6° Voor de eerste plaats op buitenbanen zal er geloot worden uit alle banen waarop door geen van beide
finalisten in de voorgaande ronden gespeeld is. Er moet wel rekening gehouden worden met de
bespeelbaarheid van de gelote baan ( bv.Voldoende verlichting )
A R T I KE L 17. V E R D E L I N G D E R PR I J ZE N .- S T A KI N G V A N D E P R I J S K A M P
1° De inrichters zijn verplicht de aangekondigde gratis en de inleg per speler uit de eerste en de tweede
inschrijving in het totaal van de prijzenpot op te nemen. Enkel bij slecht weer en een te geringe opkomst
van spelers, heeft men het recht, indien de aanwezige spelers toch wensen te spelen, de gratis te wijzigen.
2° Enkel wanneer er vooraf melding werd gemaakt dat er een percent van de inleg, ten behoeve van de
organisatie in haar geheel, zal worden ingehouden, mogen de inrichters de aangekondigde afhouding
incasseren.
3° Het staat elke inrichter vrij, met uitzondering van tornooien of kampioenschappen waarbij alles op
voorhand bepaald werd zelf te bepalen vanaf welke ronde er prijzen zullen worden toegekend.
Momenteel gebeurt dit meestal vanaf de tweede ronde. Dus verliezen tijdens de tweede ronde heeft geen
prijs.
4° Indien er een prijskamp door omstandigheden dient te worden gestaakt, zal de prijsverdeling als volgt
toegepast worden :
a) Wedstrijd gestaakt tijdens of na de eerste inschrijving bij een bolling 2 x inleggen :
Is het spel gedaan dan krijgen de winnaars een dubbele inleg
Is het spel niet gedaan dan krijgen beide ploegen hun inleg terug
Wedstrijd gestaakt tijdens of na de eerste inschrijving bij een bolling 1 x inleggen :
Is het spel gedaan dan krijgen de winnaars 1,5 x de inleg en de verliezers 0,5 x de inleg
Is het spel niet gedaan dan krijgen beide ploegen hun inleg terug
b) Wedstrijd gestaakt tijdens of na de tweede inschrijving :
Is het spel gedaan dan krijgen de winnaars de totale inleg gedeeld door het aantal winnaars
Is het spel niet gedaan dan krijgen beide ploegen elk de helft
c) Wedstrijd gestaakt tijdens of na de tweede ronde :
De winnaars ontvangen de totale inleg gedeeld door het aantal prijswinnaars
+ de gratis gedeeld door het aantal deelnemers
Spel niet gedaan : elk de helft
d) Wedstrijd gestaakt tijdens of na de derde ronde :
de winnaars krijgen de prijs van de vierde ronde en de verliezers krijgen de prijs van de derde ronde
Spel niet gedaan : beide ploegen krijgen elk de helft van de samengevoegde prijzen uit de derde
ronde en vierde ronde.
e) Wedstrijd gestaakt tijdens of na de vierde ronde en verder:
Onder de winnaars wordt de nog resterende prijzenpot verdeeld gratis inbegrepen
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5° De prijzen verbonden aan de prijskamp, moeten onmiddellijk na de tweede inschrijving worden
opgemaakt en de prijzenlijst moet zichtbaar voor iedereen in het lokaal of op de banen worden
uitgehangen. Het aantal deelnemers x de inleg per deelnemer, het bedrag aan gratis en het totaal bedrag
van de prijzen moet duidelijk op de lijst vermeld worden.
6° Bij een prijskamp welke door omstandigheden niet kon worden afgewerkt, worden geen trofees,
bekers, truien, trainings, trainingsvesten en andere naturaprijzen uitgereikt.
7° Indien een prijskamp met puntentoekenning door omstandigheden gestaakt wordt en waarbij het
reglement voorziet dat deze prijskamp op een andere datum dient betwist te worden, worden er geen
punten toegekend. Wordt deze prijskamp op geen andere datum betwist, dan worden de punten toegekend
welke de ploegen op het tijdstip van het staken hadden verdiend.
8° De deelnemers welke een prijs in ontvangst nemen, zijn verplicht de omslag met de prijs er in te
openen in het bijzijn van de inrichter. Gebeurt dit niet, dan kan men nadien geen geldige klachten
indienen bij een mogelijk tekort in de omslag.
9° Een prijskamp kan stilgelegd worden ingevolge aanhoudende regenval, waardoor de banen
onbespeelbaar zijn geworden. Wanneer het spel hervat wordt is het toegelaten de banen opnieuw te
herbewerken en bespeelbaar te maken.
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HOOFDSTUK 2.
PLOEGVORMING - BAANAFMETINGEN - BOLAFMETINGEN
A R T I KE L 18. P L OE G V OR M I N G
1° Het loten kan gedaan worden voor het samenstellen van de ploegen : 2/2 - 3/3 en 4/4.
2° Voor het loten van ploegen met vrouwen, één vrouw per ploeg, kan men de vrouwen, zolang er
beschikbaar zijn, tegen elkaar uitloten. Ook kan men de vrouwen gewoon meeloten met één vrouw per
ploeg. Bij de aankondiging van de prijskampen met vrouwen, moet zulks duidelijk medegedeeld worden
door de inrichters.
3° Vaste ploegen kunnen gevormd worden met 2, 3 of 4 spelers. Indien er vrouwen toegelaten zijn, moet
zulks door de inrichters, bij het aankondigen van hun discipline, medegedeeld worden .
4° Normaal beschikken de spelers, zowel maats loten als maats mee, elk over 1 bol en man tegen man elk
over 2 bollen.Elke uitzondering nopens het aantal bollen per speler, moet door de inrichter, bij het
aankondigen van de prijskamp, vermeld worden.
5° Nieuw in te voeren disciplines moeten, alvorens aangenomen te worden, de goedkeuring dragen van de
B.K.B.
A R T I KE L 19. D E A FM E T I N GE N V A N D E B U I T E N B A N E N
1° Een buitenbaan moet 7 meter lang zijn en 3,10 meter breed (1,55 m.langs elke kant gemeten vanaf de
zijkant van de staak)
2° De staken worden buiten de 7 meterlijn geplaatst. De afstand naar beide staken wordt hierdoor op 7
meter behouden. De vier hoeken van de baan mogen afgebakend worden.
3° De aanloop op elke buitenbaan moet minstens 2,50 meter bedragen tot aan de startlijn.
4° Wanneer de banen achter elkaar liggen en zonder schutsels ertussen, dan moeten de staken van de
aanpalende banen minstens 5 meter van elkaar staan, dit voor de veiligheid van de spelers en krachtens de
voorschriften van de verzekering.
5° Aan de zijkanten van de banen mogen geen hindernissen voorkomen welke het spelen binnen de
voorziene 3 meter belemmeren.
6° De banen dienen derwijze aangelegd te worden dat de spelers geen moeite moeten doen om deze goed
bespeelbaar te maken, vooral op omgeploegde of gefreesde grond.
7° De B.K.B. heeft steeds het recht, ingevolge klachten van spelers of door persoonlijke abnormale
bevindingen, een niet reglementaire baan af te keuren en verbod op te leggen aan de spelers om aldaar te
spelen. Dit laatste met betrek tot de verzekering. Dit kan ook gebeuren voor een volledig bolterrein, dat
veiligheidshalve niet voldoet aan de voorschriften van de verzekering.
A R T I KE L 20. D E A FM E T I N GE N V A N D E B I N N E N B A N E N
1° De binnenbanen worden afgebakend door niet spelstorende piketten in de grond. Deze worden
geplaatst in de breedte op 1,55 m van de aslijn van de baan, in de lengte op minimum 6,75 m tot
maximum 6,90 m vanaf de voorkant van de staak en haaks op de aslijn van de baan en afhankelijk van de
lengte van de aanloopstrook. Een aanloopstrook van 2,75 m is voldoende. Deze regel geldt zowel voor
prijskampen als voor seriebollingen.
2° Het is toegelaten dat de startlijn voorbij de staak wordt aangelegd. In dit geval zal de startlijn duidelijk
gemerkt worden op de muur of op de schutsels.
3° Het middelpunt van de baan dient duidelijk gemerkt te worden op de muur of op de schutsels. Dit om
bij het effenen niet voorbij het middelpunt te komen.
4° Het te bespelen gedeelte van de binnenbanen bestaat uit verharde grond, ook voor de schutters met
aanloop.
5° Iedere binnenbaan moet derwijze afgeschermd zijn dat spelers en toeschouwers zich veilig kunnen
opstellen als er geschoten wordt.
6° De B.K.B. heeft steeds het recht, ingevolge klachten van spelers of door persoonlijke abnormale
bevindingen, een niet reglementaire baan af te keuren en verbod op te leggen aan de spelers om aldaar te
spelen. Dit laatste met betrek tot de verzekering. Dit kan ook gebeuren voor een volledige bolzaal, welke
veiligheidshalve niet voldoet aan de voorschriften van de verzekering. Volgende punten kunnen hiertoe
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aanleiding geven : gebrekkige schutsels - te weinig ruimte - geen nooduitgang - geen of te weinig
verluchting - niet verantwoorde verwarming.
A R T I KE L 21. D E S A M E N S T E L L I N G E N D E A FM E T I N GE N V A N D E B OL
1° De bol is samengesteld uit fenolhars met katoenvezel als vulstof en een soortelijk gewicht tussen 1,30
en 1,45 gram per kubieke centimeter. Alle daarvan afwijkende materialen moeten eerst aan het bestuur
van de B.K.B. ter goedkeuring worden voorgelegd.
2° De maximum hoogte van de bol bedraagt 225 millimeter en de minimum hoogte bedraagt 180
millimeter .
3° De maximum dikte van de bol bedraagt 88 millimeter en
de minimum dikte bedraagt 82 millimeter .
4° De afronding aan de bovenkant van de bol mag maximum
20 millimeter bedragen en gemeten op straalhoogte van de
onder en bovenkant van de bol.De afronding wordt gemeten
met een kaliber gemaakt naar een officiele tekening.
5° Het onder en bovenvlak van de bol moet vlak zijn tot aan
de rand van de afronding.
6° De ribben in de boven en onderkant van de bol mogen niet
hoger liggen dan de buitenste randen van de bol en op 0,8 cm
afstand van het buitenste van de platte kant
7° Zichtbaar beschadigde, gespleten of getapte bollen, zijn
niet toegelaten op de prijskampen of seriebollingen van de
B.K.B.
8° Het verzwaren van de bol met lood, kwik of ander
verzwarend materiaal is streng verboden.Het gebruik van
nageltjes om er de naam of de beginletters ervan op de bol
aan te brengen is eveneens verboden.
9° Op voornoemde afmetingen en bepalingen worden geen
toegevingen gedaan. Bolders welke een bol in het spel
brengen die niet voldoet aan de voorschriften en bepalingen
zoals bij onderhavig artikel uiteengezet, riskeren een door de
B.K.B. te bepalen sanctie.
10° Er wordt aan de bolders op elk ogenblik de kans gegeven
om hun bollen bij de B.K.B. te laten controleren. Anderzijds
zal de B.K.B. steeds in de mogelijkheid zijn om op gelijk
welk ogenblik en op gelijk welke prijskamp de in het spel
gebrachte bollen te controleren.
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HOOFDSTUK 3
ONVOORZIENE GEVALLEN
A R T I KE L 22. S P E L E R S

ZI E K , GE K W E T S T , W E G GE R OE P E N , O F U I T GE S L O T E N B I J
V A S T E P L OE GE N

1° Zolang het spel niet begonnen is, dit in gelijk welke ronde, zelfs voor de eerste en tweede plaats,
moet een dergelijk speler vervangen worden door een speler naar willekeur. Deze aanpassing in de
getroffen ploeg zal steeds aan de goedkeuring van de inrichter onderworpen worden, en het
inschrijvingsboek, het lotingbriefje en de controlelijst zal in die zin aangepast worden. Een speler
naar willekeur welke niet tot een vaste ploeg behoorde of door bijloting van een verliezer uit de
vorige ronden.
2° Een speler overnemen van een andere ploeg, zelfs indien deze ploeg reeds uitgeschakeld is, is in
het geval van punt 1°, niet toegelaten. Het moet dus een speler zijn welke tot geen vaste ploeg
behoort of behoorde. Of door bijloting van een verliezer uit de vorige ronden.
3° Wanneer het geval zich voordoet tijdens het spel en dit in gelijk welke ronde, zal de getroffen
ploeg verder spelen in volgorde van elk zijn twee beurten met een bol naar keuze.
A R T I KE L 23. S P E L E R : ZI E K , GE KW E T S T , W E GG E R OE PE N OF U I T GE S L OT E N B I J
GE L OT E PL OE GE N

1° Zolang het spel niet begonnen is, dit vanaf de tweede ronde, zelfs voor de eerste en tweede
plaats, moet een dergelijk speler vervangen worden door bijloting van een speler (verliezer) uit de
vorige ronde.
2° Uitzondering wordt gemaakt bij de eerste en tweede inschrijving, dit met het oog op het
evenwicht in het aantal spelers. Hier zal men de getroffen ploeg aanvullen met het bijloten van een
speler uit het mogelijk aantal “rusters” en indien zulks niet mogelijk is, zal een speler - verliezer
bijgeloot worden uit het eerste spel van de eerste of tweede inschrijving, dit naar gelang het tijdstip
van het voorval.
3° In een getroffen ploeg met een vrouw erbij, mag men nooit een tweede vrouw bijloten. In een
ploeg waar de vrouw wegvalt, zal deze, in de mate van het mogelijke, door een vrouw vervangen
worden. Is er geen vrouw ter beschikking, dan wordt deze vervangen door een man.
4° Een vervangen speler heeft, indien het feit zich voordoet tijdens de eerste of tweede inschrijving,
recht op de terugbetaling van zijn inleg en zijn vervanger dient inleg te betalen of heeft hem reeds
betaald.
5° Een vervangen speler heeft recht op de uitbetaling van zijn prijs die hij, op het ogenblik van zijn
vervanging, reeds had verworven en zijn vervanger zal het verschil in ontvangst mogen nemen, zo
de ploeg waarvan hij deel uitmaakt verder doorstoot in de volgende ronde(n).
6° Indien er punten te winnen waren, zal de vervangen speler de punten toegewezen krijgen welke
hij verworven had in de ronde die hij volledig had uitgespeeld. Zijn vervanger bekomt geen punten.
7° Wanneer een dergelijk speler het spel dient te verlaten, in gelijk welke ronde, zelfs voor de eerste
en tweede plaats, zullen zijn ploegmaats, in volgorde van elk zijn twee beurten, verder spelen met
een bol naar keuze.
A R T I KE L 24. A F W E Z I GE S P E L E R B I J GE L O T E PL OE GE N E N GE E N GE V A L V A N
HE I R KR A C HT

1° Een speler welke niet aanwezig is op het ogenblik dat de andere spelers van beide ploegen klaar
staan om te spelen, krijgt een wachttijd toegemeten van tien minuten. Deze wachttijd gaat in op het
ogenblik dat beide ploegen gezamenlijk de juiste tijd hebben ingesteld. Hierbij hoeft men de
inrichter van dit voorval niet te verwittigen.
2° Als de wachttijd verstreken is, wordt het spel gestart en dit zonder de afwezige speler en zonder
een bol in zijn vervanging. Hier moet men de inrichter, na het spel, wel verwittigen, dit voor de
aanpassing van de controlelijsten.
3° Indien de afwezige speler opdaagt terwijl het spel bezig is, mag hij zijn plaats innemen en dit op
het ogenblik dat beide ploegen aan een nieuwe spelbeurt beginnen, dus niet invallen terwijl een
spelbeurt bezig is.
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4° Indien de speler niet meer opdaagt, dan zal hij vervangen worden zoals bepaald in
artikel 23/1 + 2. Indien hij reeds recht had op een prijs, zal deze hem niet uitbetaald worden. Indien
hij reeds recht had op punten, zullen deze hem niet toegekend worden. Indien er zekerheid bestaat
dat de afwezige speler niet meer zal opdagen, zal deze vervangen worden door bijloting van een
verliezer uit de vorige ronden.
5° Indien een getroffen ploeg met een vrouw erbij, mag men nooit een tweede vrouw bijloten.
A R T I KE L 25. A F W E Z I GE S P E L E R B I J V A S T E PL OE GE N E N GE E N GE V A L V A N
HE I R KR A C HT

1° Een speler welke niet aanwezig is op het ogenblik dat de spelers van beide ploegen klaar staan
om te spelen, krijgt een wachttijd toegemeten van tien minuten.Deze wachttijd gaat in op het
ogenblik dat beide ploegen de juiste tijd hebben ingesteld. Hierbij hoeft men de inrichter van dit
voorval niet te verwittigen.
2° Na de wachttijd van tien minuten moet het spel beginnen en de ploeg van de afwezige speler zal
spelen zonder inbreng van een neutrale bol in de plaats van de afwezige speler. Komt de afwezige
speler aan, dan mag hij zijn plaats in de ploeg innemen en dit op het ogenblik dat er een nieuwe
beurt begint in het aangang zijnde spel.
3° Indien de speler afwezig blijft, zal de getroffen ploeg, zolang deze aanblijft, verder spelen zonder
inbreng van een neutrale bol in de plaats van de afwezige speler.
A R T I KE L 26. A F W E Z I GE V A S T E PL OE G E N GE E N GE V A L V A N HE I R KR A C HT
1° Na de loting en bij afwezigheid van een vaste ploeg, dient de aanwezige ploeg zich op de gelote
baan op te stellen. De inrichter wordt hiervan onmiddellijk ingelicht en deze stelt een wachttijd in
van tien minuten.
2° Wanneer de wachttijd van tien minuten verstreken is en de ploeg blijft afwezig, dan mag de
aanwezige ploeg vier beurten bollen en/of schieten op de gelote baan en wordt tevens als winnaar
van het spel genoteerd.
3° Indien de afwezige ploeg toekomt terwijl men bezig is de vier voorziene beurten af te werken,
dan mag men op de genomen beslissing niet meer terug keren. Hierbij wordt gesteld dat een ploeg
die zich heeft laten inschrijven, moet aanwezig blijven en dit zonder een enkele toegeving van de
inrichter.
A R T I KE L 27. M E E R D A N 1 A F W E ZI GE S PE L E R B I J GE L O T E OF V A S T E P L OE GE N
1° Indien meer dan een speler afwezig blijft, zowel bij gelote als bij vaste ploegen, zal er gehandeld
worden zoals bepaald in artikel 23 + 24, maar dan in het meervoud en volgens de omstandigheden
op dat ogenblik.
A R T I KE L 28. E E N S P E L E R W E L KE W E I GE R T T E S PE L E N O F V R I J W I L L I G S T O PT
V OO R A L E E R HE T S PE L I S B E E I N D I GD

1° Indien een speler na de loting van de eerste of tweede inschrijving weigert te spelen omwille van
een familiaal of een ander conflict met 1 van zijn ploegmaats , zal deze ploeg verder spelen zoals
bepaald in artikel 24/ 2 ( zonder bol in vervanging). De B.K.B. zal hiervan in kennis gesteld
worden, met een mogelijke sanctie voor de betrokken speler als gevolg .
Een speler kan niet uitgesloten worden door een eigen ploegmaat.
2° Indien een speler tijdens het spel en vanaf de tweede ronde in conflict komt met 1 van zijn
ploegmaats of met de volledige ploeg en weigert verder te spelen , verliest deze alle rechten en hij
mag geen prijs ontvangen . Verder wordt er gehandeld zoals bepaald in 1° hierboven.
3° Indien de ploeg aanblijft, zal er voor de volgende ronde een speler bijgeloot worden uit de
verliezers van de vorige ronden.
4° Indien het een speler betreft uit een vaste ploeg, zal de getroffen ploeg, zolang deze aanblijft,
verder spelen zonder inbreng van een bijgelote speler of zonder inbreng van een neutrale bol.
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A R T I KE L 29. H E T I N T I M I D E R E N V A N E E N S PE L E R
1° Een speler welke klaar staat om te spelen, mag door geen enkele tegenspeler met woorden of
gebaren van zijn spel afgeleid worden en het is evenmin toegelaten de baan te kruisen vlak voor dat
de speler gaat spelen . Gebeurt dit wel, dan zal de tegenspeler een waarschuwing krijgen en bij
herhaling kan deze uitgesloten worden.
2° Gebeurt de intimidatie in ploegverband, dus afwisselend andere spelers van de tegenpartij, dan
kan na de gebruikelijke waarschuwing, de volledige ploeg uitgesloten worden.
A R T I KE L 30. T U C HT M A A T R E GE L S E N S A N C T I E S
1° Elke speler welke zich niet gedraagt volgens onze maatschappelijke normen kan door de B.K.B.een
straf worden opgelegd.
De redenen hiervoor kunnen zijn:
a - Onwelvoeglijke taal, herhaaldelijk onnodig geredetwist, verwijten of bedreigingen aan
medespelers, tegenspelers, inrichters of bestuursleden.
b - Het toebrengen van slagen en verwondingen
c - Het moedwillig beschadigen van andermans goed als het bolspel hiervoor de aanleiding is
d - Het weigeren om te beginnen of verder te spelen door onenigheid met medespelers of
tegenstrevers of omdat men niet volgens zijn zin geloot is
Een inrichter kan eveneens speelverbod opleggen aan gelijk welke speler. Dit speelverbod is echter alleen
van toepassing voor prijskampen welke ingericht worden in zijn lokaal of op zijn bolterrein. In dit
geval moet de inrichter de B.K.B. verwittigen nopens de oorzaak en de draagwijdte van de
sanctie.
2° De strafmaat zal bepaald worden bij meerderheid van stemmen door de Bestuurders van de B.KB.of
door een speciaal daartoe aangesteld comité van tenminste 5 leden
De volgende strafbepalingen kunnen genomen worden :
a - Een vermaning
b - Een verbod van deelname aan bepaalde wedstrijden (bvb Zomer of Wintertrofee
wedstrijden) gedurende een welbepaalde periode
c - Een verbod van deelname aan alle wedstrijden gedurende een welbepaalde periode
d - Een verbod van deelname aan alle wedstrijden voor onbepaalde tijd
3° De straf gaat in nadat de betrokkene hiervan schriftelijk is verwittigd.
Bij zeer ernstige overtredingen kan de straf zelfs onmiddellijk van kracht worden
4° De betrokken speler moet op zijn aanvraag steeds de kans krijgen om zich te verantwoorden
5° Alle aangesloten clubs en ook andere bonden waarmee een overeenkomst bestaat aangaande
tuchtmaatregels zullen schriftelijk verwittigd worden.
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HOOFDSTUK 4
DE SPELREGELS
:
Een speler of een ploeg kan en mag nooit benadeeld worden door een fout van de tegenstrever(s)
A R T I KE L 31. H E T A A N S T E L L E N V A N E E N P L OE G K A PI T E I N
1° Alvorens het spel aan te vangen, zal in elke ploeg een ploegkapitein worden aangesteld. Hierbij zal
men steeds trachten een speler aan te stellen welke met alle geplogenheden in het bolspel vertrouwd is.
Van zodra hij door zijn ploegmaats is aangesteld, heeft hij alleen het beslissingsrecht, zodat geen andere
ploegmaats nog mogen tussen komen, vooral bij het meten of elk andere beslissing. Deze regel om te
voorkomen dat er door alle ploegmaats en langer dan vijf minuten gemeten wordt.
A R T I KE L 32 A A N T A L PU N T E N P E R S PE L - H E T N OT E R E N D E R P U N T E N
1° Het aantal punten per spel is in alle disciplines vastgesteld op negen. Het is de inrichters evenwel
toegelaten, bij prijskampen onder hun bevoegdheid, dus niet uitgaande van de B.K.B., zelf een aantal te
winnen punten per spel te bepalen. Dit moet echter duidelijk medegedeeld worden bij de aankondiging
van de prijskamp.
2° Zowel op binnenbanen als op buitenbanen worden de punten op de bol van de voormaat genoteerd.
3° Alvorens een nieuwe spelbeurt te beginnen moeten de verworven punten op de bol genoteerd zijn en
moeten de tegenspelers de kans daartoe krijgen deze te controleren. Om mogelijke betwistingen te
vermijden, zal de voormaat, alvorens een nieuwe spelbeurt te starten, luidop het verworven aantal punten
vermelden. Wordt hierop niet gereageerd en de nieuwe spelbeurt is gestart, dan wordt zulks beschouwd
als “ akkoord “. Wordt er wel gereageerd, dan moet het aantal verworven punten uit voorgaande spelbeurt
onderzocht worden. Punten onderzoeken uit andere dan de voorgaande spelbeurt is op dat ogenblik niet
meer toegelaten.
4° Bij betwisting nopens het aantal verworven punten, zijn het alleen de betrokken spelers die aan het
onderzoek deelnemen. Inrichters of toeschouwers moeten zich hierbij van elke tussenkomst onthouden.
A R T I KE L 33. H E T B E GI N V A N D E PR I J S KA M P - D E O P G O OI
1° De prijskamp neemt aanvang vanaf het ogenblik dat de loting en de naamafroeping begint, zodat
iedereen aandacht moet besteden aan wat er wordt medegedeeld, dit om geen vergissingen te begaan en
geen tijd te verliezen.
2° De speler (s) welke het dichtst bij de inschrijvingstafel staan of zitten nemen de lotingbriefjes in
ontvangst en begeven zich naar de gelote baan .
3° Indien het voorkomt dat bij de naamafroeping reeds alle banen bezet zijn, dan zullen de betrokken
spelers zich klaar houden om de baan te bezetten welke hen door de loting werd aangewezen of, op de
binnenbanen, de volgorde te respecteren na het beèindigen van ieder spel.
4° Bij de aankomst op de aangewezen baan dient eerst nagegaan te worden op de lotingbriefjes, wie bij
wie geloot werd. Vervolgens zal men nagaan of alle betrokken spelers op de baan aanwezig zijn. Bij
twijfels dient men onmiddellijk de inrichter te raadplegen. Zie ook artikel 13 / 4.
5° Op het ogenblik dat iedereen op de baan aanwezig is en de controle op de lotingbriefjes is uitgevoerd,
zal de opgooi gedaan worden. Dit kan gebeuren met een bol, een geldstuk of een plaatje met nummers of
letters. De speler welke juist geraden heeft mag de spelrichting kiezen.
6° Bij vergissing van baan dient het spel van voor af aan herspeeld te worden op de baan zoals voorzien
op de achterzijde van het inschrijvingsbriefje.
A R T I KE L 34. H E T I N GE R E E D HE I D B R E N G E N V A N D E B A N E N B I N N E N E N B U I T E N
1° De spelers dienen er voor te zorgen dat de banen in de staat behouden blijven zoals deze door de
inrichter ter beschikking werden gesteld.
2° Voor de aanvang van het spel mogen de betrokken spelers, met het beschikbaar materiaal of met de
voeten, alle bolsporen en andere oneffenheden, welke het spel kunnen beinvloeden, uitstrijken. Het is
evenwel niet toegelaten de banen derwijze te bewerken dat hieruit voor of nadelen kunnen ontstaan.
3° De ploeg welke de opgooi heeft gewonnen kiest de spelrichting. De speler welke het eerst aan de beurt
is mag de baan nog eens over de volle lengte effenen met de voeten. Dit effenen mag in geen geval
bepaalde tekens of strepen nalaten welke een richting voor het bollen aangeven. Het effenen mag van de
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staak naar staak gebeuren en de geéffende strook, zowel op de binnen als op buitenbanen, moet minstens
een halve meter breed en in de breedte van de baan bewerkt zijn.
4° Wanneer het de beurt is aan een tegenspeler om te spelen, heeft deze het recht alle bolsporen met de
voeten uit te strijken tot aan het middelpunt van de baan. Daarnaast is het hem toegelaten alle
oneffenheden, veroorzaakt door het schieten, over de ganse oppervlakte van de baan effen te strijken met
de voeten.
5° Een speler die gespeeld heeft mag niet in zijn eigen bolspoor lopen en mag niets aan de baan
ondernemen in de vorm van effenen of door zijn bol veroorzaakte tekens uitwrijven.
6° Wanneer het de beurt is aan een speler om te spelen, dan mag de tegenpartij niets meer ondernemen in
de vorm van het verruwen of het effenen van de baan, niet na het bollen en ook niet na het schieten.
7° Na het beéindigen van de eerste en volgende spelbeurt, hebben al de betrokken spelers het recht de
baan te effenen met de voeten. Het is echter niet toegelaten de voeten te gebruiken als een ‘ rasp ‘ om de
baan de zachte loop te ontnemen en de tegenspelers daardoor in hun gewoon spel te hinderen. Gebeurt dit
toch, dan hebben de tegenspelers het recht de baan opnieuw te effenen en de tegenspeler-rasper te
waarschuwen dat dit niet meer mag. Bij herhaling kan deze speler uitgesloten worden.
8° Het is toegelaten aan een medespeler de richting aan te wijzen hoe hij het best zou bollen. De
aanwijzende hand of voet moet, vooraleer de bol vertrekt, weg zijn en er mogen geen richtingstekens op
de baan aangebracht worden. Gebeurt dit toch dan mag die speler door de tegenpartij gewaarschuwd
worden en bij herhaling kan deze uitgesloten worden.
9° Vanaf het ogenblik dat een spel op een buitenbaan begonnen is, mag er aan die baan - speloppervlak
niets meer gewijzigd worden in de zin van :
a) Wegslepen van zand of aarde met de voeten of ander materiaal;
b) Bijslepen van zand of aarde met de voeten of ander materiaal;
c) De baan dermate omwoelen met de voeten of ander materiaal dat gewoon bollen niet meer
mogelijk is.
d) Het effenen met de voeten van de staak naar staak en daarbij een strook aanleggen van minder
dan een halve meter in de breedte van de baan.
Spelers welke zich aan deze regel niet onderwerpen kunnen door de tegenpartij gewaarschuwd worden en
bij herhaling kunnen ze uitgesloten worden.
10° Het is de bedoeling met onderhavig artikel de bolders, mannen en vrouwen, te beschermen tegen
ontoelaatbare bewerkingen van de banen, zowel voor als tijdens het spel. Niet iedereen heeft de kracht in
de benen en in de voeten om een baan derwijze te bewerken dat het voor een tegenspeler, en vooral de
vrouwen , moeilijk wordt om te bollen.
A R T I KE L 35. H E T OE FE N E N V OO R D E A A N V A N G E N T I J D E N S D E PR I J S KA M PE N
1° Het is de spelers toegelaten, voor de aanvang van gelijk welke prijskamp, te oefenen op alle
beschikbare banen.
2° Alle banen, binnen en buiten, moeten een uur voor de aanvang van elke prijskamp, beschikbaar zijn
om te oefenen. Het spelen voor een serie of een pint moet dus een uur voor de aanvang van de prijskamp
gedaan zijn
3° Op binnenbanen is het verboden te oefenen van zodra de loting begonnen is, ook voor de laatkomers.
Deze regel is ook geldig voor de verliezers, want men weet niet altijd wie winnaars of verliezers zijn, en
dit voor de ganse duur van de prijskamp
4° Op de buitenbanen is het steeds toegelaten, ook tijdens de prijskamp, te oefenen. Spelers verliezers
welke onder elkaar aan het spelen zijn, moeten onmiddellijk de baan ontruimen als er aldaar moet
gespeeld worden voor de prijskamp.
5° Spelers welke op de binnenbanen en tijdens de prijskamp aan het oefenen zijn, moeten onmiddellijk
aan de inrichter gesignaleerd worden. De ploeg waartoe de in overtreding zijnde speler behoort, zal bij het
eerstvolgende spel naar tien punten moeten spelen. Tegen deze beslissing hebben zijn ploegmaats geen
verhaal. Alle bolders, mannen en vrouwen, hebben er dus belang bij om het leren tijdens de prijskampen
op binnenbanen te voorkomen.
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A R T I KE L 36. D E I N H E T S P E L GE B R A C HT E B OL
1° Een bol welke bij de aanvang in het spel gebracht wordt, mag niet meer vervangen worden. De
vervanging van een bol is enkel toegelaten bij een geval van heirkracht en met medeweten van de
tegenpartij.
2° Wanneer een bol tijdens het spel vervangen wordt zonder medeweten van de tegenpartij, wordt de in
overtreding zijnde speler, samen met zijn volledige ploeg, onmiddellijk uitgesloten voor de verdere duur
van de prijskamp. Deze ploeg verliest bovendien alle prijzen en punten waarop hij recht had.
3° De spelers moeten hun bol steeds voorzien van een duidelijk kenteken, dit om mogelijke vergissingen
tijdens het spel te voorkomen.
4° Als er gespeeld is met een verkeerde bol wordt :
De verkeerde bol waarmee gespeeld is vervangen ( op dezelfde plaats gelegd ) door de eigen bol van de
betreffende speler. De beurt is geldig.
A R T I KE L 37. E E N B E S C HA D I GD E OF N I E T R E GL E M E N T A I R E B O L
1° Een beschadigde bol welke door een speler in het spel gebracht wordt zal, na vaststelling door de
tegenpartij, aan de beoordeling van de inrichter onderworpen worden. Indien de inrichter oordeelt dat
deze bol invloed kan hebben op de spelontwikkeling, moet deze bol onmiddellijk vervangen worden.
2° Een bol welke tijdens het spel dermate beschadigd wordt dat deze niet meer voldoet aan de gestelde
voorwaarden, moet onmiddellijk vervangen worden.
3° Een bol welke niet voldoet aan de gestelde voorwaarden met betrek tot de afmetingen, de afrondingen
en het verzwaren, mag niet in het spel gebracht worden. Bij de vaststelling, zowel voor of tijdens de
prijskamp, moet deze bol onmiddellijk vervangen worden. De naam van de eigenaar van een dergelijke
bol, zal aan de B.K.B. bekend gemaakt worden.
4° Het wordt de spelers aangeraden, dit om discussies tijdens het spel te voorkomen, voor de aanvang van
het spel de bollen te bekijken, ook deze van de medespelers. Bij twijfel nopens de gestelde voorwaarden,
zal men onmiddellijk de inrichter verwittigen. Indien blijkt dat èèn of meer bollen niet voldoen aan de
gestelde voorwaarden, zullen deze onmiddellijk vervangen worden. De naam van elke speler welke een
bol in het spel bracht of poogde te brengen welke niet voldoet aan de voorschriften, zal steeds aan de
B.K.B.overgemaakt worden door de betrokken inrichter.
5° Het is de bedoeling met onderhavig artikel de niet reglementaire bollen uit de prijskampen te weren.
Iedereen moet hieraan meehelpen:
a) Om het verder gebruik uit te schakelen.
b) Om te voorkomen dat er op een oneerlijke manier prijzen gewonnen worden.
c) Om de medespelers bij de vaststelling niet te moeten straffen.
A R T I KE L 38. D E B E U R T R OL T I J D E N S HE T S PE L
1° De beurtrol van een speler tijdens het spel, hetzij bolder of schutter en na de beurt van de speler welke
de opgooi won, wordt toegekend aan de ploeg wiens bol of bollen in het verlies liggen.
2° Wanneer twee bollen op gelijke afstand liggen, beslist na het meten, dan is het de ploeg welke voor het
meten het eerst aan de beurt was welke een nieuwe beurt krijgt.
3° Indien een ploeg zich vergist van beurt, dan moet deze beurt overgedaan worden als volgt : De speler
welke niet aan de beurt was maar toch gespeeld heeft, moet zijn bol terugnemen en de bollen die
eventueel aangeraakt werden moeten op hun oorspronkelijke plaats teruggelegd worden. Daarna gaat het
spel gewoon verder.
4° Elke vergissing in de beurtrol moet vastgesteld worden onmiddellijk na het bollen of schieten in een
verkeerde beurt. Wanneer een speler van de tegenpartij gebold of geschoten heeft direct volgend op een
verkeerde beurt, gaat het spel gewoon verder.
5° Al de bij het spel betrokken spelers hebben er belang bij de beurtrol nauwkeurig te volgen. Wanneer de
afstand tussen staak en bol op zicht niet te bepalen is, dan moet er gemeten worden. Wordt er niet
gemeten en men stelt nadien vast dat een speler een verkeerde beurt genomen heeft, dan wordt er aan
deze situatie niets meer veranderd en gaat het spel gewoon verder.
6° Voor het aanvatten van elke beurt dient er te worden overlegd met de tegenpartij als men beide zal
starten aan de beurt. Indien de beurt niet volledig is afgewerkt aan het begin of tijdens een hevige
regenval moet deze nog worden afgewerkt voor er men kan gaan schuilen.
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A R T I KE L 39. H E T S T U I T E N V A N E E N B OL
1° Een bol die bij het bollen gestuit wordt door een tegenspeler of een toeschouwer op een onvrijwillige
manier en binnen de reglementaire afmetingen van de baan, geeft aan de betrokken speler het recht om
zijn beurt over te doen.
2° Het moedwillig stuiten van een bol door een tegenspeler ontneemt deze het recht op een volgende
spelbeurt, hetzij in de aangang zijnde spelbeurt, hetzij in een volgende spelbeurt. De getroffen speler mag
zijn beurt overdoen.
3° Een bol die gestuit wordt na een schietbeurt en binnen de reglementaire afmetingen van de baan, moet
van de baan verwijderd worden, maar het schot blijft geldig.Hier is geen sprake van mee of tegenspelers,
daar men een schietbol niet altijd kan ontwijken.
4° Een spelbeurt is slechts teneinde wanneer al de spelers gespeeld hebben. Het is echter toegelaten dat
een of meer spelers hun spelbeurt niet nemen.
A R T I KE L 40. H E T W E G N E M E N V A N E E N B OL T I J D E N S E E N S PE L B E U R T
Wanneer een speler zijn bol opraapt vooraleer de spelbeurt teneinde is moet de bol op dezelfde plaats
teruggelegd worden en de beurt gaat gewoon verder.
De opgeraapte bol lag in winnende positie het punt blijft geldig.
De opgeraapte bol lag in verliezende positie deze blijft in het verlies.
Wanneer er geen duidelijkheid is over winst of verlies of wanneer men niet gemeten heeft verliest de
opgeraapte bol maar blijft meetellen in het verdere verloop van de spelbeurt.
Opmerking : Een bol oprapen welke geen invloed meer kan hebben op het verdere verloop en het
resultaat van de spelbeurt moet niet teruggeplaatst worden.
A R T I KE L 41. D E S T A R T L I J N .
1° Op alle banen is een denkbeeldige of een zichtbare en niet spelstorende startlijn aanwezig. Deze
startlijn maakt deel uit van een rechthoek - baan van 3,10 bij 7
meter, op binnenbanen afhankelijk van de beschikbare ruimte. ( Zie
Art:19 /1 en 20 / 1 )
Het bollen, rechtoppen, stuiken of schieten wordt uitgevoerd op of
voor de startlijn en met de steunvoet. ( Dit is de meest vooruit
geplaatste voet ) binnen de 3,10m - lijn (1,55 m langs beide kanten
van het midden van de staak).Deze regel geldt ook op binnenbanen
aangeduid door merktekens.
2° De staken variéren met hun dikte tussen 5 en 10 centimeter. Deze
moeten,zowel op buiten als op binnenbanen , buiten het kader van
de 3,10 op 7 meter geplaatst worden.Op alle buitenbanen loopt de
startlijn haaks op de voorkant van het middelpunt van de staak en op
de zevenmeterlijn.
3° Op de binnenbanen is het mogelijk dat de startlijn voorbij de
staak wordt aangelegd. In dit geval wordt de voorziene
zevenmeterlijn gemeten vanaf de startlijn naar de tegenovergestelde
voorkant van de staak.De startlijn moet goed zichtbaar op de muur
of op de schutsels worden aangeduid en dit langs beide zijden van
de baan.
4° Op alle buitenbanen moet de startlijn in de breedte 3,10 meter
bedragen, de dikte van de staak niet inbegrepen. Het is
toegelaten,zelfs aan te raden,de vier hoeken van de baan met een
niet spelstorend element af te bakenen.
5° Op alle binnenbanen zal de startlijn maximum 3,10 meter
bedragen, de dikte van de staak niet inbegrepen. De hoeken worden afgebakend met niet spelstorende
piketten. (Zie Art.20. 1)
A R T I KE L 42. H E T S P E L E N O P OF V O OR D E S T A R T L I J N
1° Bij het spelen moet de speler zelf oordelen of hij met zijn steunvoet of met beide voeten op of voor de
startlijn staat. Hierbij moet hij rekening houden met het feit dat de startlijn haaks voor de staak loopt. Zich
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opstellen met de steunvoet voorbij de staak is een foutieve opstelling, daar men de startlijn niet volledig
aanraakt met de voet.
2° De op de baan door een speler aangebrachte lijn, is geen houvast bij een eventuele overtreding.Het is
de volledige haakse lijn die telt bij elke opmeting.
3° Bij een eventuele betwisting nopens het al dan niet over de startlijn staan, mag de in fout geziene partij
de voetafdruk op de grond niet meer aanraken. Wordt dit wel gedaan, dan hoeft men niet meer te meten
en wordt de ploeg in de fout verklaard.
4° Bij twijfel nopens een onduidelijke voetafdruk of een onduidelijk getrokken startlijn, gaat het voordeel
steeds naar de partij die gespeeld heeft. Enkel wanneer men na het meten een duidelijke overtreding heeft
kunnen vaststellen, gaat het voordeel naar de tegenpartij. In dit laatste geval wordt de bol van de in fout
zijnde speler uit de spelbeurt genomen. Anderzijds heeft de tegenpartij het recht, de eventueel
aangeraakte bol of bollen, al of niet op de nieuw verworven plaats te laten liggen en geldig mee te tellen
in winst of verlies.
5° Wanneer een betwisting vastloopt tussen beide partijen, dan zal het bestuur geraadpleegd worden. Dit
laatste zal, in vergelijk met de inhoud van artikel 40 en 41, het geval onderzoeken en een beslissing
nemen. Deze beslissing zal, indien er twijfel bestaat, nooit in het voordeel van de klagende partij
genomen worden.
6° De inrichters zijn verplicht, zowel op buiten als op binnenbanen, een of meer meetkoorden ter
beschikking te houden voor het opmeten van de haakse lijn. Deze meetkoorden moeten minstens acht
meter lang zijn.
A R T I KE L 43. H E T H A N T E R E N V A N D E B OL E N D E D I V E R S E S PE E L M O GE L I J K HE D E N
1° Er bestaan vier speelmogelijkheden : bollen, rechtoppen, stuiken en schieten. De bol moet steeds van
uit de hand of van uit de hand en leunend op de voorarm vertrekken. De handpalm moet dus steeds naar
boven gericht zijn. Spelen met de handpalm naar beneden is niet toegelaten.
2° Bij het bollen, in gelijk welke positie, mag de steunvoet niet voorbij de startlijn staan als men de bol
loslaat
3° Bij het rechtoppen, in gelijk welke positie, mag de steunvoet niet voorbij de startlijn staan en de bol
moet uit de hand vertrokken zijn alvorens de tweede voet op de grond terecht komt.
4° Bij het stuiken moeten beide voeten op of achter de startlijn blijven staan. De bol vertrekt uit de hand
terwijl beide voeten op de grond staan. Een opwaartse beweging met een van beide voeten en nadat de bol
vertrokken is, is geen foutieve beweging.
5° Het schieten mag men uitvoeren van op de startlijn of met een, twee of meer stappen in aanloop en de
bol moet uit de hand vertrokken zijn alvorens de tweede voet op de grond terechtkomt. Het nemen van
een aanloop is niet beperkt. De voorhanden zijnde aanloop strook mag men steeds volledig benutten.
6° Om betwistingen te vermijden, worden de spelers verzocht, alvorens te spelen en als er geen zichtbare
startlijn aanwezig is, zelf een lijn te trekken op de baan en dit op basis van de bestaande onzichtbare
haakse lijn.
A R T I KE L 44.A FS T A N D - B OL - G R ON D - S T A A K
1° Wanneer bij het rechtoppen, stuiken of schieten de bol op de grond komt, moet er een afstand van 90
cm grond - bol - staak gerespecteerd worden.
2° De afstand grond - bol - staak wordt gemeten vanaf het dichtste punt van de bol naar het dichtste punt
van het bolteken op de grond.
3° Bij het aanraken van gelijk welke bol die in het spel ligt, heeft de tegenspeler steeds het recht de
afstand van 90 cm op te meten. Een bol welke in de weg ligt om te meten, mag nooit weggenomen
worden. Men moet dus meten zoals de situatie zich voordoet.
4° Bij een vastgestelde foutieve uitvoering wordt de bol van de speler uit de spelbeurt genomen.
Anderzijds heeft de tegenpartij het recht, de eventueel aangeraakte bol of bollen, al of niet op de nieuw
verworven plaats te laten liggen en geldig mee te tellen in winst of verlies.
A R T I KE L 45. D E D I K T E E N H O O GT E V A N D E S T A KE N
1° De staken mogen minimum 5 en maximum 12 centimeter dik zijn.
2° De staken mogen vervaardigd zijn uit hout, hout overtrokken met rubber of plastiek, en volle rubberen
of plastieken staken.
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3° Op de binnenbanen zijn volle rubberen of plastieken staken niet toegelaten, dit omwille van de
veerkracht bij het schieten en het gevaar voor spelers en kijkers.
4° De staken mogen minimum 25 en maximum 35 centimeter boven de grond uitsteken, dit om te
voorkomen dat een bol van 22,5 centimeter op het bovenste van de staak zou rusten en een speler bij het
spelen tegen een staak zou botsen die hoger staat dan 35 cm.
5° Alvorens het spel aan te vangen hebben de spelers van beide ploegen het recht de staken grondig te
controleren en zuiver te maken, dit om betwistingen te voorkomen bij het meten.
6° Een staak welke los in de grond staat moet, alvorens het spel te beginnen, vastgezet worden. Indien
deze na het vastzetten de minimum hoogte van 25 centimeter niet meer bereikt, moet hij vervangen
worden.
7° Een staak welke tijdens een spelbeurt scheef komt te staan maar nog vast in de grond staat, mag tijdens
die volledige spelbeurt niet op zijn normale stand teruggebracht worden en het meten moet gebeuren
vanaf de uit zijn stand gebrachte staak. Wanneer het meten en de volledige spelbeurt gedaan is, moet de
staak op zijn normale stand teruggebracht worden.
8° Een staak welke tijdens een beurt dermate beschadigd of afgeschoten wordt, waardoor het meten
praktisch onmogelijk wordt, moet onmiddellijk vervangen worden en de volledige spelbeurt moet
overgedaan worden uit dezelfde richting.
9° Een staak welke tijdens het spel los komt te staan, dus geen steun meer geeft aan een rechtstaande bol,
moet onmiddellijk vastgezet worden. Indien deze bij het vastzetten de minimum hoogte van 25 centimeter
niet meer bereikt, moet hij vervangen worden. Indien bij het vastzetten van de losse of nieuwe staak een
of meer bollen van plaats zijn veranderd, moet de volledige spelbeurt worden overgedaan uit dezelfde
richting.
10° De inrichter is steeds verplicht aan de opmerkingen nopens de staken gevolg te geven en zelf de
nodige verbeteringen aan te brengen.
A R T I KE L 46. H E T M E T E N
1° Als de afstand van winst of verlies tussen twee of meer bollen op zicht niet kan vastgesteld worden,
kan men meten met het best daartoe geschikte hulpmiddel.
Het meten met een koord, een rolmeter, een dikte passer of voetjespasser, een uitschuifbaar toestel (model
antenne ), een strohalm of een ander meetelement is toegelaten.
Door de andere ploeg mag bij zijn meetbeurt het meetelement niet in lengte veranderd worden (b.v.b.
uitrekken van een strohalm )
Het meten gebeurt steeds naar de bol van eigen ploeg.
2° Voor het meten wordt een meettijd voorzien van maximum vijf minuten. Wanneer er na vijf minuten
meten geen verschil kan vastgesteld worden dan wordt het meten gestaakt. Gaat het om een bijkomende
winstbol dan wordt deze niet toegekend. Gaat het om een enkele winstbol dan wordt deze niet toegekend
en het spel gaat gewoon verder met de ploeg die het laatst geteld heeft
3° Opgeschoten aarde of zand rondom de staak mag, alvorens te meten, niet verwijderd worden en het
meetelement mag bij het meten niet op die aarde of zand rusten.
4° Hetgeen bij het meten aan de bol blijft kleven, behoort tot de omtrek van de bol en daaraan mag
gemeten worden.
5° De aarde of het zand dat bij het spelen aan de staak blijft kleven, behoort tot de omtrek van de staak en
daaraan mag gemeten worden. Echter niet aan de aarde of het zand dat op de staak en op de grond rust.
6° Een speler welke zichtbaar de aarde, het zand of iets anders welke aan de bol of de staak kleeft
verwijdert, verliest zijn meetbeurt en de tegenpartij komt hierdoor in de winst.
7° Een speler welke bij het meten een of meer bollen aanraakt en deze daardoor zichtbaar van plaats doet
veranderen, verliest zijn meetbeurt. Indien nodig worden de aangeraakte bollen op hun oorspronkelijke
plaats teruggelegd en de tegenpartij komt hierdoor in de winst.
8° Een bol welke in de weg staat of ligt mag, wanneer de volledige spelbeurt teneinde is, weggenomen
worden om te meten. Bij het wegnemen van een of meer bollen, mogen de bollen waarnaar men moet
meten niet van plaats veranderen. Gebeurt dit wel, dan vervalt de meetbeurt.
Als het wegnemen van een bol niet mogelijk is zonder anderen te bewegen is het toegelaten over deze bol
heen te meten evenwel zonder met het meetelement de tussenliggende bol aan te raken.
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9° Een bol welke in het verlies gemeten werd of in het verlies geschat wordt, kan men nadien, als de bol
of de staak niet aangeraakt werd, niet in winst omzetten en dit blijft ook van toepassing voor het
toewijzen van de volgende spelbeurt.
10° Een staak waarin kwasten voorkomen blijft reglementair en aan die kwasten mag er gemeten worden.
Anderzijds mag men niet meten aan loshangende kwasten of vezels die men gemakkelijk kan
verwijderen.
11° Voor of tijdens het meten mag er niet op de staak geduwd of gesteund worden.
12° Bij een betwisting nopens winst of verlies, nadat de voorziene vijf minuten verstreken zijn, zal beroep
gedaan worden op de inrichter. Deze laatste zal beslissen en zijn beslissing is bindend voor beide ploegen.
13°Een ploeg welke zich niet akkoord verklaart met de beslissing van de inrichter nopens winst of verlies
en niet verder wenst te spelen, verliest onherroepelijk het spel plus de voorziene prijzen en eventuele
punten.
ARTIKEL 47 . ALGEMEENHEDEN
1° Het onderhavig reglement is steeds vatbaar voor wijzigingen en /of bijvoegingen van teksten.
2° Elk voorstel tot wijziging en /of bijvoeging van teksten, zal steeds onderworpen worden aan de
goedkeuring van de Jaarlijkse Statutaire Algemene Vergadering van de B.K.B.
3° Wat niet voorkomt in onderhavig reglement met betrek tot, het reglement en de spelwetten, kan ten
alle tijde besproken en aangepast worden.

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE B.K.B.
Onderhavig reglement werd herschreven in 1998 met toevoeging van alle voorgaande aanpassingen,
Dit reglement werd ter goedkeuring voorgelegd op de algemene statutaire vergadering in januari 1999 en
vervangt alle voorgaande.
Aanpassingen goedgekeurd op de statutaire vergadering van:
27-01-2000
23-01-2001
20-01-2004
25-01-2006
25-03-2007
29-03-2009
28-03-2010
27-03-2011
29-03-2012
27-04-2016

18

