
  
 
  
 
 

Bowlen.nl is een gezamenlijk merk van de NBF en de NVB 

Ter achtergrondinformatie: 
 
De USBC stelt alle regels op met betrekking tot de technische aspecten (zoals ballen, pins, banen, 
schoonmaakmiddelen) van de bowlingsport. Deze worden nagenoeg altijd overgenomen door 
WorldBowling en natuurlijk de NBF maar helaas niet altijd direct na bekendmaking door de USBC. 
 
Het is daarom raadzaam altijd http://nbf.bowlen.nl/Voorleden/Statutenenreglementen.aspx te 
raadplegen welke reglementen worden gehanteerd. 
 

GEWIJZIGDE REGLEMENTEN PER AUGUSTUS 2019 
 
Beste, 
 
De meeste reglementswijzigingen met betrekking tot bowlingballen waren al eerder aangekondigd 
maar sinds augustus 2019 is het volgende geëffectueerd: 
 

1. Het aantal gaten om een bowlingbal vast te houden mag niet groter zijn dan vijf en zijn 
beperkt tot één voor elke vinger en één voor de duim, allemaal voor dezelfde hand. De 
speler is niet verplicht om alle vingergaten tijdens de worp van de bal te gebruiken, maar 
hij/zij moet met dezelfde hand wel kunnen aantonen dat elk gat tegelijkertijd kan worden 
gebruikt. Elk duimgat dat niet wordt gebruikt voor het vastgrijpen tijdens de worp, wordt 
geclassificeerd als een balansgat. 
 

2. Tijdens bowlen gedurende* een evenement of NTL-competitie mag het oppervlak van een 
bowlingbal NIET worden veranderd door een schuurmiddel te gebruiken. 
 

3. Tijdens bowlen gedurende* een evenement of NTL-competitie mag een bowlingbal NIET 
worden schoongemaakt met een vloeibare substantie of reinigingsmiddel. Er mag 
uitsluitend een droge doek zonder ingenaaid ruw gedeelte worden gebruikt. 
 

4. Tijdens bowlen gedurende* een evenement of NTL-competitie mag een bowlingbal geen 
vreemd materiaal bevatten, inclusief, maar niet beperkt tot, poeder, hars, stift of verf. 
 

Alle ballen zoals vermeld onder de punten 2 t/m 4 niet toegestane, gewijzigde of gereinigde 
bowlingballen moeten uit de competitie worden verwijderd. 

 

PS: Gedurende* een toernooi of NTL-competitie betekent in dit verband de tijd tussen de eerste 
bal van de 1e game en de laatste bal van de laatste game die tijdens de speeldag wordt gegooid. 
Bestaat een toernooi uit meerdere ronden dan geldt dit als één geheel en mag de bal dus NIET 
TUSSENTIJDS worden gereinigd. 
 
TIP: Vanaf augustus 2020 zijn er in het geheel GEEN balansgaten in bowlingballen meer 
toegestaan. Adviseer leden bij het boren van nieuwe bowlingballen een balansgat achterwege te 
laten. 
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