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Voorstel aanpassingen spelreglement naar aanleiding van verenigingsavonden, teamlei-

dersavonden, opleiding en inzicht commissie  

 

In een bijlage staan nog verduidelijkingen op enkele voorstellen. 

 

Van enkele regels wordt er alleen een of meerdere woorden gewijzigd voor extra verdui-

delijking en andere regels worden echt aangepast of willen we laten vervallen. 

 

3.  Aanvang spel. 
 Opspelen is doorspelen. 

3.4  Nadat de vier bollen in het spel zijn gebracht, heeft de speler waarvan een bol het dichts bij 

de beugel ligt de eerste beurt. Bij twijfel meten vanaf de dichtstbijzijnde tak van de beugel. 

De baanmeester beslist welke bol als eerste en welke als tweede aan de beurt is. VERVALT 

3.5  Een speler heeft altijd de eerste beurt als zijn bol in de beugel ligt. VERVALT 

3.6  Bij twee bollen in de beugel heeft de speler wiens bol het verst door de beugel ligt, oftewel 

wiens bol op de grootste afstand van de greppel ligt, de eerste beurt. VERVALT 

  

6.  Vastliggende bollen. 
NA EVENTUELE AANPASSING SPELREGELS ONDER 6 DIT ARTIKEL SAMENVOEGEN MET ARTIKEL 7. 

6.0 Voor de onderdelen van artikel 6 geldt als algemene vuistregel; 

 "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???) 

 Voorstel tot aanpassing van maatstok volgt bij acceptatie aanpassing. 

6.2  Ligt een speelbol onbespeelbaar vast tegen één wand, dan mag die bol alleen worden ge-

speeld in een richting die rechtop kan, óók wanneer er plat wordt gespeeld. VERVALT 

6.3 Ligt een speelbol onbespeelbaar in een hoek, langs een wand of in de baan, dan kan de aan 

de beurt zijnde speler de baanmeester vragen de speelbol vrij te leggen. De baanmeester 

legt dan de speelbol 8 centimeter vrij van de aangrenzende balk(en) en  op 50 centimeter 

van de overige bollen en hoek. 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 bei-

den spelers geen extra voor- of nadeel ontstaat. Speelbeurt is voorbij. Combi oud 6.3 en 

6.4 

6.4  Wanneer twee of meer bollen onbespeelbaar bij elkaar liggen kan de speler, die aan de beurt 

is, de baanmeester vragen de speelbol vrij te leggen. De baanmeester legt de speelbol vrij 

op 50 centimeter van de overige bollen en zo nodig minimaal acht centimeter van de balk. 

Dit vrij leggen moet zo gebeuren dat de er voor beiden spelers geen extra voor- of nadeel 

ontstaat. Speelbeurt is voorbij. Vervalt, is gecombineerd met 6.3 

8.  Het is verboden; 

8.1  een bol over de kop te spelen. Het contactpunt tussen bol en schop ligt minimaal ter 

hoogte van het middelpunt van de speelbol. AANVULLING 

8.5  het palet tijdens de speelbeweging in contact te brengen met een andere bol, beugel 

of balk. AANVULLING EN ANDERE REDACTIE 

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

AANPASSING 
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9.  Het is verplicht; 
9.3 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 be-

paald waar de bal ligt ten opzichte van het lichaam. VERVALT  

9.5  het palet met twee handen vast te houden tijdens de speelbeweging.     AANVULLING 

9.6  het palet tijdens de speelbeweging los te laten zijn van elk ander lichaamsdeel dan de han-

den. AANGEPASTE REDACTIE 

10.  De puntentelling. 

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

stand hetzelfde. (2 verschillende bollen in goot, niet-speler 2 punten) 

11.  Algemeen. 

11.4  Een speler die aan de beurt is mag de baanmeester vragen welke bol speelt en hoe zijn 

speelbol gespeeld moet worden, bijvoorbeeld links, rechts of rechtop en, of hij door de 

beugel mag spelen en of plat gespeeld mag worden.  AANPASSING EN AANVULLING 

11.8  Het afvegen OF EEN KWART SLAG DRAAIEN van de EIGEN speelbol mag MITS DE POSITIE 

VAN DE BOL NIET VERANDERD, ZONDER alleen met toestemming van de baanmeester. De 

bol waarop wordt gespeeld mag alleen door de baanmeester worden afgeveegd. WIJZI-

GING EN AANVULLING 

11.9 Op verzoek van een speler IS strijkt de baanmeester VERPLICHT de baan glad TE STRIJKEN 

over maximaal 2* 50 centimeter of één maal 100 centimeter. EEN KEER PER PARTIJ MAG 

ELKE SPELER VAN DE BAANMEESTER VERLANGEN DE BAAN GLAD TE STRIJKEN OVER DE 

AFSTAND DIE DE AAN DE BEURT ZIJNDE SPELER AANGEEFT. WIJZIGING EN AANVUL-

LING.  

11.11 Raakt een speler IN DE SPEELBEWEGING een andere bol met een lichaamsdeel dan gaat de 

speelbol terug naar de plaats van spelen en alle verplaatste bollen worden teruggelegd. 

Punten worden niet gescoord en de speelbeurt is voorbij. AANPASSING 


