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Inhoudsopgave. 

1.  Benodigdheden. 2.  Beugelbegrippen. 

3.  Aanvang spel. 4.  Spelen uit de greppel. 

5.  Verkeerde bol spelen. 6.  Vastliggende bollen. 

7.  Overige regels. 8.  Verboden. 

9.  Verplichtingen. 10.  De puntentelling. 

11.  Algemeen. 

1.  Benodigdheden. 

1.1  Beugelbaan. 

1.2  Twee paar ronde bollen, diameter 172 t/m 180 mm, gewicht 3,4 kg tot 4,3 kg. 

1.3 De B en C jeugd spelen met bollen met een diameter van 155 tot  172 millimeter. 

1.4  Het palet. 

1.5  Verplicht aanwezige hulpmiddelen: Maatstok, meetlint, zaklamp, scorebord, 

klok met secondeaanduiding, borstel en/of handdoek en een dobbelsteen. Bezoeker 

gooit de dobbelsteen. Bij even aantal ogen leiden de bezoekers twee, bij oneven 

aantal drie partijen. 

2.  Beugelbegrippen. 

2.1  “De speelbeweging”; is van, zodra het palet met de bol in contact wordt 

gebracht, totdat het contact tussen palet en speelbol is verbroken en geen invloed 

meer op de speelbol kan worden uitgeoefend. 

2.2  "Via" betekent; dat de speelbol eerst een van de genoemde voorwerpen moet 

raken en dan pas de te raken bol, of dan pas door de beugel mag gaan. 

2.3  Speelbol; is de bol die aan de beurt is om te worden gespeeld. 

2.4  Slaan, afslaan, uitslaan, overslaan; de speelbol tegen een andere bol spelen, zodat 

deze in de greppel rolt. 

2.5  Slepen en dragen; contact tussen bol en palet zo lang aanhouden dat richting 

en/of snelheid, tijdens de speelbeweging, kan worden gewijzigd. 

2.6 Lopen: het achterste been voorbij het standbeen brengen. 

3.  Aanvang spel. 

3.1  De bezoekende speler kiest de bollen met de kleur waarmee hij de partij wil spelen. 

3.2  De bezoekende speler heeft de eerste beurt. 

3.3  Bij het opspelen moet iedere speler met de door hem of haar gekozen kleur spelen. 

Gebeurt dit niet, dan is de speelbeurt voorbij en wordt de juiste speelbol door de 

baanmeester zo dicht mogelijk bij de plaats van spelen op 8 centimeter van de lat 

gelegd. Deze bol moet op minimaal 50 centimeter van een in de baan liggende bol 

worden gelegd en mag de tegenstander niet hinderen. Verplaatste bollen worden 

teruggelegd. 

4.  Bij spelen uit de greppel; 

4.1  mag de speelbol niet hoger op de baan worden gelegd dan de merktekens in de 

beide balken op 50 centimeter van de lat. 

4.2 mag de speelbol niet op minder dan 50 centimeter van een zich daar bevindende 

bol worden gelegd, indien op of naar deze bol wordt gespeeld. 

4.3  mag de speelbol niet voor, achter of naast  een al op de baan liggende bol van de 

tegenstander worden opgezet, tenzij de speelbol minimaal 100 centimeter van de 

daar liggende bol wordt weggespeeld. Dit geldt niet als via een balk of een andere 

bol wordt gespeeld. 

4.4  moet een voet in de greppel en een voet op de baan staan bij aanvang van de 

speelbeweging, anders mag de speelbol niet worden gespeeld 
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4.5  zet de baanmeester de speelbol terug, zo dicht mogelijk bij de plaats van spelen op 

8 centimeter van de lat en minimaal 50 centimeter van een in de baan liggende bol 

van de tegenstander wanneer er een overtreding wordt begaan. De tegenstander 

mag hier geen hinder van ondervinden. Verplaatste bollen worden teruggelegd en 

de beurt is voorbij. 

5.  Verkeerde bol spelen. 

5.1  Wordt gespeeld met een bol die niet aan de beurt is, dan zet de baanmeester de 

gespeelde bol terug. De baanmeester legt verplaatste bollen terug en de beurt is 

voorbij. 

5.2  Was een bol in de greppel voor spelen aan de beurt dan moet deze uit de greppel, 

zo mogelijk midden voor de beugel, op 8 centimeter van de lat op de baan worden 

gelegd en op minimaal 50 centimeter van een in de baan liggende bol van de 

tegenstander. De tegenstander mag geen hinder ondervinden. 

5.3  Wordt uit de greppel gespeeld met een niet aan de beurt zijnde eigen bol, dan zet 

de baanmeester de speelbol terug, zo dicht mogelijk bij de plaats van spelen op 8 

centimeter van de lat en minimaal 50 centimeter van een in de baan liggende bol 

van de tegenstander. De tegenstander mag geen hinder ondervinden. Verplaatste 

bollen worden terug gelegd en de beurt is voorbij. 

5.4  Wordt met een bol van de tegenstander uit de greppel gespeeld, dan legt de 

baanmeester  deze bol terug in de greppel. De speelbal in de greppel wordt zo dicht 

mogelijk bij de plaats van spelen op 8 centimeter van de lat en minimaal 50 

centimeter van een in de baan liggende bol gelegd, de tegenstander mag hier geen 

hinder van ondervinden. 

5.5  Heeft een speler aan de baanmeester gevraagd met welke bol hij aan de beurt is en 

daarna blijkt dit de verkeerde bol te zijn, dan moet deze speler alsnog met de juiste 

bol spelen. Verplaatste bollen terugplaatsen. Heeft de tegenstander inmiddels 

gespeeld dan is geen verhaal meer mogelijk. 

6.  Vastliggende bollen. 

6.1  Bollen liggen vast wanneer ze tegen elkaar liggen, ze liggen eveneens vast als er 

zand tussen de bollen zit. 

6.2 Ligt een speelbol onbespeelbaar, dan mag de aan de beurt zijnde speler de 

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

vrij op 50 centimeter van de andere bol(len) of uit een hoek, zo nodig op 8 

centimeter van een balk of van een andere bol. Hierdoor mag een andere bol niet 

worden gehinderd. Vrij leggen mag voor beide spelers geen extra voor- of nadeel 

opleveren. Speelbeurt is voorbij. 

6.3 Een vastliggende bol mag alleen recht in een vrije richting worden gespeeld ten 

opzichten van de aanliggende bol, onder voorwaarde dat plat niet wordt gespeeld in 

een richting die rechtop niet kan. 

6.4  Een vastliggende bol mag een andere dan de aanliggende bol uitslaan als in een 

vrije richting wordt gespeeld ten opzichten van de aanliggende bol, onder 

voorwaarde dat plat niet wordt gespeeld in een richting die rechtop niet kan.  

7.  Overige regels. 

7.1  Een bol die in de beugel ligt mag altijd worden doorgespeeld. 

7.2  Een speelbol die niet door de beugel mag worden gespeeld, kan via een andere bol 

of een balk worden doorgespeeld. Een voor de beugel niet vrij liggende bol mag 

door een andere bol door de beugel worden gespeeld. 

7.3  Geraakt een bol tijdens het spelen over een wand uit de baan of tegen een muur, 

dan wordt de bol op de baan teruggeplaatst, daar waar hij de baan verliet, op 25 

centimeter van de balk. Eventueel verplaatste bollen, tussen spelen en over de 
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wand of tegen de muur gaan, blijven liggen en gescoorde punten worden geteld. 

Bol(len) die nadien zijn verplaatst worden teruggezet. 

 Dit artikel is eveneens van toepassing als een bol op een balk langs de zijkant van 

de baan belandt. De bol wordt op de baan teruggeplaatst daar waar hij de baan 

verliet op 25 centimeter van de balk. Eventueel verplaatste bollen blijven liggen en 

gescoorde punten worden geteld. 

7.4  Een bol van de tegenstander mag rechtstreeks in de greppel worden geslagen, als 

die bol volledig onder de speelbol ligt.  

7.5  Via een andere bol, beugel of balk mag de speelbol een niet volledig onder hem 

liggende bol van de tegenstander slaan. De speelbol moet slaande bol zijn. 

7.6  Een speler mag zijn speelbeurt voorbij laten gaan. Hij wijst dan aan welke bol blijft 

liggen. De baanmeester geeft duidelijk aan van welke bol de speelbeurt voorbij 

gaat. Een foutief aangewezen bol wordt door de baanmeester gecorrigeerd. 

Speelbeurt is voorbij. 

7.7  Alle bollen moeten stilliggen, voordat er verder mag worden gespeeld. 

7.8  Wanneer tijdens het spelen een van de bollen stuk gaat, dan mag de gedupeerde 

speler opnieuw spelen, mits dit voorval ten nadele van die speler is. 

8.  Het is verboden; 

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

hoogte van het middelpunt van de speelbol of lager liggen. 

8.2  een bol te slepen of te dragen. 

8.3  in een beurt tweemaal te spelen. Naduwen of van richting veranderen tijdens de 

speelbeweging wordt gezien als tweemaal spelen. 

8.4 tijdens het spelen te lopen voordat het contact tussen bol en palet is verbroken.  

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

beugel of balk, of deze met de hand(en) aan te raken. 

8.6  tijdens de speelbeweging met het palet de wand te raken. De wand met de hand 

raken is toegestaan. 

8.7  voor spelers en baanmeester om tijdens het spelen met de voet(en) op "de achter- 

of randbalk te gaan staan. 

8.8  voor spelers en baanmeester om tijdens het spelen een balk te verplaatsen, op 

welke manier dan ook, zodat er meer ruimte ontstaat tussen speelbol en balk. 

8.9  de bollen met vingers of andere lichaamsdelen aan te raken zonder toestemming 

van de baanmeester, uitgezonderd het afvegen. Dit is wel toegestaan wanneer de 

bol uit de greppel wordt genomen. 

8.10  met een in de beugel liggende speelbol een andere bol in de greppel te slaan. 

8.11  met de speelbol, die uit de greppel komt, een andere bol rechtstreeks of via een 

balk in de greppel te slaan. Dit is wel toegestaan via een andere bol of de beugel. 

Speelbol is slaande bol. 

8.12  de speelbol om te halen, d.w.z. met een bocht te spelen, zodat er voordeel wordt 

behaald. 

8.13  te spelen met de achterkant, een zijkant of de steel van het palet. 

8.14  de speelbol rechtstreeks tegen een zijwand, achterwand of muur te spelen. 

8.15 een bol die op minder dan 8 centimeter van de speelbol ligt, rechtstreeks te raken. 

8.16  een bol over de beugel te spelen als de speelbol binnen vijfentwintig centimeter 

van een balk ligt. 

8.17 van palet te wisselen tijdens de partij, tenzij spontane breuk of een ander 

onopzettelijk defect verder spelen onmogelijk maakt. 
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9.  Het is verplicht; 

9.1  de bollen om beurten te spelen. 

9.2  het palet los te hebben van de speelbol wanneer de speelbol een andere bol, de 

beugel of een balk raakt. 

9.3  rechtop te spelen wanneer de speelbol minder dan twee centimeter van een andere 

bol, een balk of de ring ligt, ongeacht in welke richting de speelbol wordt gespeeld 

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

9.5  het palet tijdens de speelbeweging los te laten zijn van elk ander lichaamsdeel dan 

de handen. 

10.  De puntentelling. 

10.1  Elke bol die reglementair van onderuit door de beugel wordt gespeeld, scoort 2 

punten bij voor zijn kleur. De bol wordt geteld als hij volledig door de beugel is, 

eventueel nameten met het standaard meetlint. 

10.2  Elke bol, reglementair van bovenaf door de beugel gespeeld, scoort 2 punten af 

voor zijn kleur. 

10.3  Een bol die uit de baan in de greppel loopt, scoort 2 punten bij voor de 

tegenstander (andere kleur). 

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

blijft de stand hetzelfde. 

10.5  Wordt in dezelfde beurt een bol van een speler van bovenaf door de beugel 

gespeeld en een bol van de tegenstander in de greppel gespeeld, dan blijft de 

stand hetzelfde. 

10.6  Gaan in een beurt twee bollen van verschillende kleur in de greppel en een bol 

van bovenaf in of door de beugel, dan scoort de bol in of door de beugel 2 punten 

af voor zijn kleur. 

10.7  Een partij eindigt zodra een der spelers 30 punten heeft behaald en alle bollen stil 

liggen. 

10.8  Wanneer in een speelbeurt de stand 30 - 30 zou worden, moet verder worden 

gespeeld met de stand 28 - 28. 

10.9 Wanneer de bollen stilliggen moet hardop worden geteld. 

10.10 Voor een foutief gespeelde bol mogen geen punten worden geteld. 

11.  Algemeen. 

11.1  Na een foutief gespeelde bol legt de baanmeester alle verplaatste bollen terug en 

is de beurt voorbij. 

11.2  Beweegt een bol die stil lag opnieuw, zonder invloed van buitenaf, dan legt de 

baanmeester deze bol terug op de plaats waar hij stil lag. 

11.3  Komt een bol vanuit de greppel terug in de baan en stoot tegen een nog lopende 

bol, dan beslist de baanmeester of de nog lopende bol wel of niet in de greppel 

zou zijn gelopen. 

11.4  Een speler die aan de beurt is mag de baanmeester vragen met welke bol hij 

speelt, of hij door de beugel mag spelen en of plat mag worden gespeeld. 

11.5  Het alleen vragen of wijzen naar een bol, of dat deze bol aan de beurt is, terwijl 

het niet de speelbol is, is niet strafbaar. Het is ook niet strafbaar wanneer dit 

wordt gevraagd met betrekking tot een bol van de tegenstander. 

11.6  Vraagt een speler om een niet aan de beurt zijnde bol te meten, of de bol door de 

beugel mag, of hoe de bol moet worden gespeeld, dan heeft hij gespeeld en is zijn 

beurt voorbij. 

11.7  Bestaat er onenigheid tussen baanmeester en speler(s) over de juiste speelbol, 

dan moet de baanmeester overleg plegen met de teller maar de baanmeester 

neemt de beslissing. 
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11.8  Het afvegen of een kwart slag draaien van de eigen speelbol mag, mits de positie 

van de speelbol niet veranderd, zonder toestemming van de baanmeester. De bol 

waarop wordt gespeeld mag alleen door de baanmeester worden afgeveegd. 

11.9 Op verzoek van een speler strijkt de baanmeester de baan glad over maximaal 2* 

50 centimeter of één maal 100 centimeter. Één maal per partij mag elke speler de 

baanmeester vragen de baan glad te strijken over een afstand die de aan de beurt 

zijnde speler verlangd.  

11.10  Raakt een bol de baanmeester dan beoordeelt deze of de bol wordt geplaatst waar 

deze terecht zou zijn gekomen of dat er opnieuw gespeeld moet worden. Opnieuw 

spelen in geval van een “misser” is vanzelfsprekend niet mogelijk. 

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. 

11.12 Is er sprake van opzettelijk aanraken van de andere bol, dan kan de baanmeester 

de bol door laten gaan en is de volgende speelbeurt voorbij. 

11.13 Raakt na voltooiing van de speelbeweging een der spelers een bol (al of niet per 

ongeluk), dan wordt de bol terug gelegd en is de volgende beurt van de 

betreffende speler voorbij. 

11.14 Een in de greppel lopende bol mag door de spelers met hand, voet of ander 

lichaamsdeel worden opgevangen, dit is niet strafbaar. 

11.15  Wordt een speler volgens de baanmeester gehinderd tijdens het spelen, dan moet 

de baanmeester hem de kans geven deze bol over te spelen. 

11.16 Een speler die zich onsportief gedraagt tegenover baanmeester, teller of 

tegenstander, of die onnodig tijd rekt, krijgt een waarschuwing. Bij herhaling kan 

de baanmeester het spel staken en heeft de tegenstander de partij gewonnen. 


