
 

 

 

 

 

Hoe speelt men bowls ? 
 
 

Wat is bowls ? 

Bowls is : 

Een voor iedereen toegankelijke 

sport 

Niet aan leeftijd gebonden 

Zowel voor dames als voor heren 

Spannend en ontspannend 

Een mooie sport voor de 

broodnodige beweging 

Een sport ter bevordering van de 

sociale contacten 

Niet veeleisend wat conditie 

betreft 

Een betaalbare sport 

 
Een sport met mogelijkheden voor het 

spelen in wedstrijdverband 

Bowls is een van oorsprong Engel- 

se sport die de laatste jaren ook in 

Nederland aan populariteit wint. 

Wellicht zag u het reeds in een 

televisie-uitzending van de BBC 

of van Eurosport. 

Bowls wordt in Nederland indoor 

gespeeld op matten van 30 mtr. 

lang en 4 mtr. breed. 

De bowls ( ballen ) zijn niet he- 

lemaal rond en maken bij het 

rollen een bocht omdat ze bij 

het verminderen van de snel- 

heid omvallen. 

Het is de kunst om te rollen 

met de juiste snelheid en 

onder de juiste hoek, zodat 

de bowl zo dicht mogelijk 

bij de jack ( doelballetje ) 

eindigt. 

Elke bowl die dichter bij de 

jack ligt dan de beste 

bowl van de tegenstander 

levert één punt op. 



 

Spreekt het u aan. ? 
 

Kom dan eens geheel vrijblijvend ken- 

nismaken met deze facinerende sport. 

U krijgt dan niet alleen uitleg van het 

spel door een van de leden van de 

technische commissie of bestuur, maar 

u wordt meteen de gelegenheid gebo- 

den het zelf ook eens te proberen. 

Alleen door het zelf eens te spelen leert 

u wat bowls is. 

Daarna mag u twee weken gratis mees- 

pelen voordat u beslist of u doorgaat en 

lid wil worden van onze vereniging. 

Bowls hoeft u niet meteen te kopen, u 

kunt ze huren van de vereniging, U 

dient alleen voor schoeisel te zorgen 

met een absoluut vlakke zool zonder 

hak. 

Voor meer informatie : 

J.Kraker tel. 06 46 79 99 27 

Hier kunt u ons vinden. 
 

Iedere dinsdagmiddag 12.30 uur tot ca. 

16.30 uur zijn wij in de Sportaccommodatie 

“Aan De Meet “ Amazonenlaan 4 Eindhoven 

(hoek Orpheuslaan) 

 
Het hele jaar. 

Bowls kan het hele jaar gespeeld worden, we 

hebben 3 matten ter beschikking. 

Er wordt twee tegen twee of drie tegen drie 

gespeeld afhankelijk van de aanwezigheid. 

U kunt ook meespelen in de clubcompetitie 

of het toernooi dat we jaarlijks in mei organi- 

seren en waar verenigingen uit Nederland, 

België aan deelnemen. 

Heeft u iets te vieren. ? 
 

 

U kunt bij ons ook terecht voor een clinic 

met vrienden en/of familie. 

Wij leggen u het spel uit en laten het u ook 

spelen. 

Er is een bar aanwezig dus tijdens de clinic 

kunnen zowel koffie/thee als alcoholische 

dranken en frisdrank genuttigd worden. 

( niet bij de prijs inbegrepen ) 

 
U betaalt voor een clinic : 

• Tot 12 pers. € 95,- (basisprijs ) 

• Elke persoon extra kost € 2,50 

• Zaalhuur € 106,- 

 
Na afloop kan door de beheerder voor een 

warm/koud buffet gezorgd worden, mits 

tijdig van tevoren besteld . 

 
 

 

 
 

 
 


