
Verduidelijking spelregels. 

 

Voor sommige spelregelwijzigingen is wat meer verduidelijking nodig. Ook zijn de voor en nadelen 

ten opzichte van het huidige reglement weergegeven. 

 

3.4 t/m 3.6 

Het laten vervallen van het dubbele begin van een beugelpartij is iets dat al jaren ter discussie staat.  

Voordelen: 

 Indien gemist wordt op de ring, kan deze misser afgestraft worden 

 Het spel begint maar een keer met de uitspelende speler 

 Het begin is makkelijker uit te leggen aan potentiële beugelaars 

 Het elimineert de eventuele tijd die verloren gaat bij het meten van de bollen 

 Nooit discussie mogelijk 

Nadelen: 

 De uitspelende speler heeft voordeel bij de start van de partij 

 

6.0 

Wat rechtop niet kan, mag plat ook niet; vervangen door: Rechtop spelen is verplicht bij een afstand 

tussen bollen onderling, dan wel tussen bol en balk of ring, van minder dan twee centimeter, 

wanneer de speler de schop hier tussenin wil brengen. 

Artikel weg bij vastliggende bollen, omdat het nu alleen maar geldt als de bol vastligt 

Voordelen: 

 Er is geen discussie meer mogelijk wanneer er wel of niet plat gebeugeld mag worden. Met 

een smalle schop of brede schop verschilt de richting die men rechtop kan halen. Nu is het 

voor iedereen gelijk. 6.2 kan hierdoor vervallen 

 Er wordt niet meer plat ‘gefoezeld' door mensen die de techniek niet beheersen 

Nadelen: 

 Er is een extra maat nodig. Het 8 cm brede latje kan 2 cm dik gemaakt worden om dit op te 

lossen 

 Spelers met platte sleger moeten nu verplicht rechtop spelen als ze minder dan 2 cm van de 

wand liggen 

6.3 

Ligt een speelbol volgens de aan de beurt zijnde speler onbespeelbaar, dan kan deze de baanmeester 

vragen de speelbol vrij te leggen. De baanmeester legt dan de speelbol 50 cm van de oorspronkelijke 

positie, 8 centimeter vrij van de aangrenzende balk(en) en  op minimaal 50 centimeter van de 

overige bollen. Het is niet toegestaan een andere bol te hinderen of binnen 8 centimeter van een bol 



te gaan liggen. Dit vrij leggen moet zo gebeuren dat de er voor beiden spelers geen extra voor- of 

nadeel ontstaat. Speelbeurt is voorbij. Combi oud 6.3 en 6.4 

Voordelen: 

 Als een speler denkt niet te kunnen spelen, kan de bal vrij gelegd worden. De scheidsrechter 

hoeft niet meer te beoordelen of een bal wel of niet onbespeelbaar ligt, want dit is een 

onduidelijk begrip. 

 Alle varianten waarbij men niet eerlijk kan spelen, zijn nu ondervangen door een enkele 

regel. 

8.17 

een bol over de beugel te spelen als de speelbol binnen 25  centimeter van de balken ligt.  

 

Voordelen 

 Men kan sneller voor de beugel kruipen zonder geslagen te worden 

 

 

 

 
 

Als de speelbol minder dan 25 cm van de balk ligt, om afhankelijk van de speelrichting links, rechts of 

rechtop te spelen, ongeacht waar een bol wordt geraakt. Links of rechts wordt bepaald waar de bal 

ligt ten opzichte van het lichaam. VERVALT   

Voordelen: 

 Deze regel is bij 90% van de beugelaars maar gedeeltelijk of helemaal niet bekend, maar 

komt voort uit de tijd van de platte sleger. De regel zorgt voor onduidelijkheid en wat maakt 

het eigenlijk uit of de schop scheef staat. Als er maar recht gebeugeld wordt, niet over de 

kop gespeeld wordt enz. 

 Gemakkelijker voor scheidsrechter. Er hoeft niet meer gekeken te worden of de schop 

rechtop staat, alleen bij situatie regel 6.0 

10.4 

Wordt in dezelfde beurt van beide spelers een bol in de greppel gespeeld, dan blijft de stand 

hetzelfde. Wijzigen in: Wordt in dezelfde beurt van beide spelers een bol in de greppel gespeeld, dan 

krijgt de speler die niet aan de beurt is twee punten. 

Deze wijziging is de meest rigoureuze en heeft een effect op het spel. Als het goed is zal het spel zich 

verplaatsen van boven de ring naar onder de ring. Dit zal uitgeprobeerd moeten worden in de 

praktijk. 

Voordelen: 

 Een speler kan afgaan zonder dat zijn tegenstander beide bollen mee de goot in slaat. Nu 

doet niemand dit, omdat het risico te groot is om geslagen of meegenomen te worden. Met 

deze wijziging gaat degene die moet slaan twijfelen, want meenemen betekent twee punten 

afstaan.  

 Er worden meer ballen vastgezet onder in de baan, wat ook weer zorgt voor mogelijke 

slagballen indien te kort gespeeld is. 



 Er is altijd de mogelijkheid om af te gaan met veel minder risico dan nu, dus blijft het spel 

niet dood boven de ring. Dit zal een partij aanzienlijk versnellen en aantrekkelijker maken 

voor het publiek en potentiële beugelaars. 

 De betere spelers zullen net als nu nog altijd beter kunnen slaan en hierdoor toch het risico 

durven nemen om te slaan op een diepe bol. 

 

Nadelen: 

 Er zal minder geslagen worden op diepe bollen, omdat men bang is mee te gaan. 

 Mogelijk veranderd de tactiek te veel dat het karakter van het beugelen verdwijnt. 


