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HOOFDSTUK 2 
REGLEMENTERING VAN DE BOWLINGUITRUSTING 

	  

A. BEPALING 

Art.201	  :	  Algemeen	  
a. De middelen, het materiaal en accommodaties die tijdens nationale en internationale bowlingkampioenschappen 

en erkende tornooien worden gebruikt, moeten voldoen aan de technische specificaties bepaald in dit hoofdstuk. 
Omdat WTBA/ETBF/BBSF geen technische testcentra hebben, wordt voor gedetailleerde technische specificaties 
en testprocedures betreffende bowlingmateriaal verwezen naar het USBC Equipment Specification Manual. 
(www.bowl.com) 

b. Het BBSF-Directiecomité heeft beslissingsrecht over al de modaliteiten in dit hoofdstuk.  

B. DE BOWLINGBAAN - SPECIFICATIES 

Art.202	  :	  Samenstelling	  
Een bowlingbaan met inbegrip van de goten met vierkante bodem, kickback en approach moet zijn opgebouwd uit 
hout en/of synthetisch materiaal. 

Art.203	  :	  De	  approach	  
a. Voor het begin van de bowlingbaan, tot aan de foutlijn die niet inbegrepen is, dient er een aanloopzone te zijn. 

Deze moet vlak en onbelemmerd zijn met een lengte van minimum 15 ft en vrij van depressies groter dan 1/4 inch. 
b. De aanloopzone zal niet smaller zijn dan de baan. 

Art.204	  :	  De	  foutlijn	  en	  het	  detectie	  systeem	  	  
a. De foutlijn zal niet minder dan 3/8 inch en niet meer dan 1 inch breed zijn. Ze moet duidelijk zijn aangebracht op 

de baan of ze moet zijn ingebed tussen de baan en de approach.  
b. Het kan noodzakelijk zijn dat de foutlijn dient te worden aangebracht op de aanpalende muren of pijlers of een 

scheidingsmuur dit in lijn met de normale foutlijn. 
c. Elk gehomologeerd bowling center moet over een goed werkend automatisch foutlijn detectie systeem beschikken 

of een plaats voor de foutlijnrechter in lijn met of onmiddellijk achter de foutlijn zodat deze een klaar zicht heeft 
over alle foutlijnen. 

Art.205	  :	  De	  lengte	  en	  breedte	  van	  de	  bowlingbaan	  
a. De lengte van een bowlingbaan met inbegrip van het pin deck bedraagt 62 ft 10 3/16 inches, gemeten vanaf de 

foutlijn tot aan het einde van de baan, uitgezonderd de achterplank. 
b. Zij moet 60 feet lang zijn vanaf de foutlijn tot het middelpunt van de standplaats van kegel 1 met een tolerantie 

van 1/2 inch. 
c. Zij moet 34 3/16 inches lang zijn vanaf het middenpunt van de standplaats van kegel 1 tot aan het einde van de 

baan met een tolerantie van 1 1/16 inch. 
d. De breedte van de baan bedraagt 41 ½ inches, met een tolerantie van een ½ inch.  
e. Samen met de twee bijbehorende goten mag een bowlingbaan niet breder zijn dan 60 ¼ inch en niet smaller dan 

60 inch. 

Art.206	  :	  Het	  baanoppervlak	  
a. Het baanoppervlak moet vrij zijn van alle groeven en randen.  
b. In de breedte zal het baanoppervlak: 

 geen hol of bol gedeelte vertonen van meer dan 40/1000 inch over een afstand van 42 inch. 
 geen dwarshelling vertonen van meer of minder dan 40/1000 inch. 

c. In de lengte van de baan mag het baanoppervlak niet meer of minder overhellen dan 40/1000.  
d. De bovenste finale laklaag zal van rand tot rand, in hetzelfde materiaal, aangebracht worden. De 

wrijvingscoëfficiënt zal op alle banen 0.29 niet overschrijden, gemeten met een erkend apparaat. 
e. Alle soorten afwerkingslak alsook de synthetische baan oppervlakten moeten aan een WTBA laboratorium 

toegezonden worden voor controle van de wrijvingscoëfficiënt alvorens deze voor erkende competities kan 
gebruikt worden.  
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Art.207	  :	  De	  merktekens	  op	  de	  baan	  en	  de	  approach	  
Op de banen en op de approach mogen merktekens aangebracht zijn, mits deze in overeenstemming zijn met volgende 
bepalingen:  
	  
a. Gemeten vanaf de foutlijn mogen er zich maximum 7 oriëntatiepunten op de approach bevinden en dit op de 

volgende afstanden: 2-6 inches, 3-4 voet, 6-7 voet, 9-10 voet, 11-12 voet, 14-15 voet. Elke serie merktekens moet 
evenwijdig zijn aangebracht ten opzichte van de foutlijn. Alle merktekens zijn uniform en cirkelvormig met een 
diameter van maximum ¾ inch. 

b. Op een afstand tussen 6-8 voet voorbij en vanaf de foutlijn en evenwijdig aan deze mogen er zich op de baan 
maximaal 10 oriëntatiepunten bevinden. Elk oriëntatiepunt is cirkelvormig en heeft een diameter van maximaal 
3/4 inch.	  

c. Op een afstand tussen 12-16 voet voorbij en vanaf de foutlijn en evenwijdig aan deze mogen er zich op de baan 
maximaal 7 mikpunten bevinden. Elk mikpunt kan de vorm hebben van een pen, een pijl, een ruit, een driehoek of 
een rechthoek. De totale oppervlakte die door een mikpunt in beslag mag worden genomen, is ten hoogste 1 1/4 
inch breed en 6 inch lang. Alle mikpunten moeten op gelijke afstand van elkaar liggen en dienen een uniform 
patroon te vormen.  

d. Op een afstand tussen 33-44 voet voorbij en vanaf de foutlijn mogen er zich op de baan maximaal 4 mikpunten 
bevinden. Elk mikpunt moet uniform zijn en zal de breedte hebben van een lat van de baan en niet langer zijn dan 
36 inches.  

e. De merktekens mogen op de baan of de aanloopzone gegraveerd of gedrukt zijn.  
f. In de banen of aanloopzone gegraveerde merktekens moeten van hout of plastic zijn en moeten effen en op gelijke 

hoogte met het oppervlak van de banen en de aanloopzones zijn aangebracht. Indien de merktekens op houten 
banen gedrukt werden, moeten zij op het kale hout zijn aangebracht en daarna bedekt worden met lak, urethaan, of 
een ander soortgelijk transparant materiaal dat in het algemeen bij resurfacing wordt gebruikt.  

g. De	  vorm en de afmetingen van al deze merktekens moeten uniform zijn op elk banenpaar.	  	  
h. In een zone van 2 inches, maar niet korter dan ½ inch van de foutlijn mag een raadgeving aangebracht worden met  

betrekking tot het overschrijden van de foutlijn. De letters mogen 1 tot   1 1/2 inch groot zijn. De raadgeving zal 
evenwijdig lopen aan en niet verder dan 2 inches van de rand van de foutlijn. Alvorens de raadgeving op de baan 
aan te brengen dient vooreerst het akkoord van BBSF bekomen worden.  

Art.208	  :	  Het	  pindeck	  
a. Het pindeck moet geheel uit hardhout, synthetisch materiaal alleen, of in combinatie met een ander materiaal zijn 

opgebouwd dat werd goedgekeurd door WTBA. 
b. Aan de zijkanten van het pindeck mag een strip van fiber worden bevestigd. Deze strip van fiber moet in dat geval 

lopen van een denkbeeldig punt recht tegenover de standplaats van pin 1 tot aan het einde van de baan. De strip 
mag bij het aanbrengen niet dikker zijn dan 1/2 inch en moet minstens 1 1/2 inch breed zijn. De strip moet 
verticaal worden aangebracht, en wel zodanig dat de breedte van de strip, die aan het oppervlak van het pindeck 
zichtbaar is, ten hoogste 1/4 inch bedraagt. 

c. De strips van fiber aan de zijkanten van het pindeck moeten een afronding hebben met een straal van 5/32 inch.  
d. Wanneer de genoemde afronding bij resurfacing verloren gaat, dient deze te worden hersteld. 

Art.209	  :	  De	  achterplank	  	  
a. Tegen de achterkant van de baan mag een plank worden bevestigd van maximaal 2 inch dikte.  

Deze achterplank moet zich over de gehele breedte van de baan bevinden en moet op gelijke hoogte liggen met het 
oppervlak van de baan.  

b. Gemeten van de middelpunten van de standplaatsen van de kegels 7, 8, 9 en 10, mag de afstand tot waar de baan 
ophoudt, inclusief achterplank, in geen geval meer bedragen dan 5 inch. 

Art.210	  :	  De	  goten	  en	  gootlijsten	  	  
	  Naast de baan bevindt zich aan de linker- en rechterzijde een goot. Beide goten lopen parallel met de baan vanaf de foutlijn 
tot aan de kuil, de breedte van beide goten is minimaal 9 inch en maximaal 9 1/2 inch.  

 
a. Zij zijn hol van vorm vanaf de foutlijn tot aan een denkbeeldig punt ter hoogte van kegel 1 of 15 inches er voor.  
b. Zij moeten een vlakke bodem hebben en zich 1 7/8 inch beneden het baanoppervlak bevinden. 
c. Goten met een vlakke bodem moeten gemaakt zijn uit hout of een materie die getest werd in overeenstemming 

met de bestaande test procedures. 
d. Vanaf het punt waar de bodem vlak wordt, moet een goot stevig zijn bevestigd. Ze moet geleidelijk aflopen en wel 

zodanig dat de afstand beneden het baanoppervlak gemeten tegenover de middelpunten van de pinspots, waarop 
de kegels 7, 8, 9, en 10 behoren te staan, niet kleiner is dan 3 3/8 inch en niet meer dan 3 5/8 inch. 

e. In elk van de benedenhoeken van de vierkante bodem van een goot bevindt zich over de hele lengte een 
zogenaamde gootlijst of plint. Tegenover het middelpunt van de standplaats van kegel 1 of reeds maximaal 15 
inch daarvoor, mag de gootlijst niet hoger zijn dan 7/8 inch en niet breder dan 3/4 inch. Daarna neemt de gootlijst 
geleidelijk in omvang toe tot een hoogte van maximaal 1 1/2 inch en een breedte van 3/4 inch gemeten tegenover 
het middelpunt van de pinspots waarop de kegels 7 en 10 behoren te staan. 
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Art.211	  :	  De	  plaatsing	  van	  de	  kegels	  
a. De pinspots zijn de plaatsen waarop normaal de kegels moeten staan. 
b. De pinspots moeten duidelijk en onderscheiden op de baan zijn aangegeven, gemerkt en afgedrukt, dan wel in de 

baan zijn ingelegd. 
c. De pinspots zijn cirkelvormig en hebben een diameter van 2 1/4 inch. 
d. De afstand van het middelpunt van elke pinspot tot het middelpunt van elke aanliggende pinspot bedraagt 12 inch.  
e. De pinspots hebben evenals de kegels die er opstaan de volgende nummering en zijn in het navolgende patroon 

gegroepeerd: 

                                
f. De afstand van het middelpunt van de pinspots 7, 8, 9 en 10 tot waar de baan ophoudt (exclusief  

de achterplank) dient 3 inch te bedragen.  
g. De afstand van het middelpunt van de pinspots 7 en 10 tot de aanliggende zijkant van het pindeck bedraagt 

tenminste 2 1/2 inch en ten hoogste 3 inch.  
h. De afstand van het middelpunt van de pinspots 7 en 10 plus de breedte van de belendende goot bedraagt niet 

minder dan 12 inch en niet meer dan 12 1/8 inch.  
i. De pinspot van kegel 1 dient zich op gelijke afstand te bevinden van beide zijkanten van de bowlingbaan en 

eveneens op gelijke afstand van de kickbacks. De afstand van het middelpunt van deze pinspot tot aan elk van de 
beide kickbacks bedraagt tenminste 30 inch.  

j. De afstand van het middelpunt van pinspot 1 tot aan de denkbeeldige rechte lijn door de middelpunten van de 
pinspots 7, 8, 9 en 10 moet 31 3/16 inch bedragen, en tot waar de baan ophoudt (uitgezonderd de achterplank) 34 
3/16 inch. 

Art.212	  :	  Kickbacks	  -	  kickbackplaten	  
a. De kickbacks strekken zich uit parallel aan de baan vanaf tenminste het denkbeeldige punt recht tegenover pinspot 

1 of ten hoogste 15 inch daarvoor tot aan de voorkant van de bufferwand achter de baan.  
b. De kickbacks, gemeten vanaf het baanoppervlak, mogen niet lager zijn dan 17 inch en niet hoger dan 24 inch.  
c. De afstand tussen de houten wanden van de beide kickbacks bedraagt tenminste 60 inch en ten hoogste 60 1/4 

inch.  
d. Op de kickbacks zijn platen aangebracht, bestaande uit een laag hard, gevulkaniseerd fiber met een dikte van 

maximaal 3/16 inch. 

Art.213	  :	  De	  kuil	  achter	  de	  baan	  –	  bufferwand	  
a. Voor banen met een automatische kegelopzetmachine bedraagt de diepte van de kuil tenminste 

4 3/4 inch gemeten vanaf het baanoppervlak tot op de transportband.  
b. Voor banen zonder automatische kegelopzetmachines bedraagt de diepte van de kuil tenminste 10 inch gemeten 

vanaf het baanoppervlak tot op de bodem, en tenminste 9 1/2 inch gemeten vanaf het baanoppervlak tot op het 
hoogste punt van de mat gelegen op de bodem van de kuil. 

c. De breedte van de kuil bedraagt tenminste 25 inch voor banen met automatische kegelopzetmachine. Deze afstand 
moet worden gemeten vanaf het punt waar de baan ophoudt, hierbij wordt de achterplank niet tot de baan 
gerekend, tot aan de voorkant van de bufferwand. 

d. De bufferwand moet altijd bedekt zijn met een donker gekleurd materiaal en moet zodanig zijn geconstrueerd, dat 
voorkomen wordt dat er kegels daarvandaan op de baan terugkaatsen.  

Art.214	  :	  Kegelopzet	  machines	  	  
a. Kegelopzetmachines moeten zijn gebouwd om te werken onder alle omstandigheden die zich normaal voordoen 

tijdens een bowlingcompetitie.  
b. Alle kegelopzetmachines moeten getest en goedgekeurd zijn, conform de voorschriften ter zake. 
c. Bij eventuele gebreken zal de homologatie slechts na herstelling toegekend worden. 
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C. BOWLINGPIN - SPECIFICATIES 

Art.215	  :	  Inleiding	  
a. In deze paragraaf worden enkel de basis specificaties vermeld. Voor meer gedetailleerde specificaties wordt 

verwezen naar het WTBA reglement.  
b. Het BBSF – Directiecomité heeft beslissingsrecht over al de modaliteiten in deze paragraaf.  

Art.216	  :	  Materiaal	  -	  lak	  -	  kleur	  
a. Een kegel moet gemaakt zijn van gaaf en hard esdoornhout. 
b. Een kegel is gemaakt uit één stuk of uit twee of meerdere stukken (gelaagde kegel) esdoornhout. In het tweede 

geval moeten de gelaagde stukken evenwijdig lopen aan de verticale as van de kegel.  
c. Een kegel gemaakt uit één stuk of gelaagde kegels zullen worden afgewerkt met een transparante en/of witte 

houtlak, met uitzondering van de merken en aanduidingen op de kegel en/of in de hals van de kegel. Uitsluitend 
houtlakken, die een laklaag achterlaten van 0.004 inch dikte, zijn toegestaan.  

d. Kegels gemaakt uit een ander materiaal dan esdoornhout mogen tijdens BBSF erkende competities gebruikt 
worden. 

e. Een “plastic coated “ kegel is wit van kleur met uitzondering van merken en aanduidingen in de hals van de kegel.  
f. Alle kegels moeten USBC gehomologeerd zijn. 
g. Met uitzondering van normale sleet, halsmerktekens en kleur, moeten de kegels in elke set uniform zijn in uitzicht 

met inbegrip van afwerking en identificatie namen.  

Art.217	  :	  Gewicht	  –	  Vorm	  -	  Afmetingen	  
a. Een gehomologeerde kegel weegt minimum 3 lbs. 6 ounces en maximum 3 lbs. 10 ounces.  
b. In een set van synthetische kegels mag het verschil in gewicht tussen de lichtste en de zwaarste kegel 2 ounces 

niet overschrijden.  
c. De hoogte van een kegel moet 15 inch bedragen, plus/minus 1/32 inch. 
d. De grootste diameter is 4,755 – 4,797 inches op 4,5 inches afstand boven de basis.  
e. De kop van de kegel moet gelijkmatig zijn afgerond met een straal van 1,273 inch, plus/minus 1/32 inch.  
f. De voetstukken van de kegels moeten goedgekeurd en gemaakt zijn in overeenstemming met de specificaties 

vermeld in de USBC specifications. 

Art.218	  :	  Onderhoud	  
Het gebruik van staalwol en schuurpapier voor het verwijderen van vuil en splinters en het herlakken en/of het herstellen 
van de kunststof bekleding is toegelaten mits deze ingrepen in overeenstemming zijn met de USBC specifications. 
Een kegel mag nooit gelakt of bijgewerkt worden met niet gehomologeerde verf of vernis. 

D. BOWLINGBAL - SPECIFICATIES 

Art.219	  :	  Inleiding	  
a. In deze paragraaf worden enkel de basis specificaties vermeld. Voor meer gedetailleerde specificaties wordt 

verwezen naar het USBC reglement.  
b. De BBSF - Directiecomité heeft beslissingsrecht over al de modaliteiten in deze paragraaf.  

Art.220	  :	  Merktekens	  
Op elke bowlingbal die gebruikt wordt tijdens BBSF erkende competities moet de naam van het product, de naam van de 
producent en het serienummer duidelijk zichtbaar zijn aangebracht voor identificatie doeleinde.  

Art.221	  :	  Materiaal	  
a. De bowlingbal zal gemaakt zijn uit een harde substantie, van een niet-metaalachtige samenstelling en zonder 

inwendige uithollingen. Een uitzondering wordt gemaakt voor zeer kleine reflecterende metaalachtige deeltjes 
voor decoratieve doeleinden. Deze deeltjes moeten deel uitmaken van de bowlingbal op het ogenblik van 
vervaardiging en gelijkmatig in een uniform patroon zijn verdeeld onder een transparante schel van tenminste 1/4 
inch dik. Dit materiaal zal zo verspreid zijn dat het geen effect heeft op het evenwicht van de bal en de totale 
hoeveelheid van het materiaal 1/2 ounce per bal niet overschrijdt.  

b. Het aanbrengen van metaal of elke andere substantie in de bowlingbal, niet vergelijkbaar met het oorspronkelijk 
materiaal dat werd gebruikt bij het vervaardigen van de bowlingbal, is verboden.  

c. Het wijzigen van een bowlingbal, zodat het gewicht of de balans groter wordt dan door de specificaties ter zake is 
voorgeschreven, is verboden.  

d. Op het oppervlak van de bal mag geen vreemd materiaal aangebracht worden.  

Art.222	  :	  Het	  oppervlak	  van	  de	  bal	  
a. Het oppervlak van een bowlingbal moet glad zijn en vrij van deuken, groeven, sporen of andere oneffenheden, 

uitgezonderd de gaten voor het vasthouden van de bal, letters en nummers ten behoeve van identificatie, 
merkaanduidingen, evenals toevallige beschadigingen en slijtage sporen.  

b. Gegraveerde figuren worden niet beschouwd als groeven.  
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c. “Plugs” en “inserts” mogen niet buiten het oppervlak van de bal uitsteken.  
d. Indien de wrijving van de bal veranderd werd ingevolge schuren of polijsten, moet de gehele oppervlakte van de 

bal geschuurd of gepolijst worden. 

Art.223	  :	  Gewicht	  en	  omvang	  
a. Het gewicht van de bal zal 16 pond niet overschrijden.  
b. Er is geen minimum gewicht bepaald. 
c. De omvang van een bowlingbal bevindt zich tussen 26.704 en 27.002 inches, de overeenkomstige diameters 

bevinden zich tussen 8.500 en 8.595 inches. 

Art.224	  :	  Hardheid	  
a. De hardheid van het oppervlakte van een bowlingbal zal niet minder zijn dan 72 gemeten met een Duro meter "D" 

op kamer temperatuur (20 – 25 graden C). 
b. Het gebruiken van chemicaliën, oplosmiddelen, of andere methoden om de hardheid van de oppervlakte van een 

bowlingbal te wijzigen na de vervaardiging van de bal, is verboden.  

Art.225	  :	  Voorwerpen	  	  
a. Het inbrengen van voorwerpen in een bal is niet toegelaten. Uitgezonderd van een voorwerp dat de spanwijdte of 

de omvang van de vinger- of duimgaten verandert, met dien verstande dat dit voorwerp op zijn plaats blijft tijdens 
de worp en niet uit de bal kan verwijderd worden zonder het voorwerp te vernietigen. 

b. Verwijderbare voorwerpen zijn dus toegelaten, op voorwaarde dat: 
 ze gebruikt worden om de spanwijdte, de pitch of de grootte van de vinger- en duimgat te veranderen; 
 ze niet uit metaal gemaakt zijn; 
 ze vast op hun plaats blijven tijdens de worp; 
 ze niet gebruikt worden met het doel de statische balans van de bal te veranderen; 
 er onder het voorwerp geen uitholling aangebracht wordt; 
 de dichtheid van 1,5 gr/cm³ niet overschreden wordt. 

Art.226	  :	  Fabricatie	  specificaties	  
De fabricatie specificaties zoals omvang, rondheid, hardheid, radius of gyration, restitutie coëfficiënt, wrijvingscoëfficiënt 
zijn vermeld in de USBC bowling equipment manuel. 

Art.227	  :	  Specificaties	  voor	  de	  gaten	  
Bij het aanbrengen van gaten in de bal zijn volgende beperkingen van toepassing:  

1. Er zijn maximaal 5 (vijf) gaten voor het vasthouden van de bal toegelaten, één voor elke vinger en één voor de 
duim, allen voor dezelfde hand. De speler moet niet alle gaten gebruiken tijdens een worp, maar hij moet kunnen 
aantonen dat elk gat met dezelfde hand tegelijkertijd kan gebruikt worden om de bal vast te houden. Elk gat dat hij 
niet kan bereiken, worden aanzien als gewicht/balans gat. 

2.	   Er	  is	  maximaal	  1	  (één)	  balansgat	  toegelaten,	  het	  mag	  niet	  groter	  zijn	  dan	  1	  ¼	  inch.	  in	  diameter.	  	  
3. Er is maximaal 1 (één) luchtgat naar elke vinger- en/of duimgat toegelaten, ze mogen niet groter zijn dan ¼ inch. in 

diameter.  
4. Er is maximaal 1 (één) gefreesd gat voor inspectie doeleinden toegelaten, het mag niet groter zijn dan 5/8 inch in 

diameter en 1/8 inch diep. 

Art.228	  :	  Grip	  center	  
Het centrum van de grip wordt bekomen door de afstand te meten vanaf de voorste rand van de twee vingergaten tot de  
voorste rand van het duimgat. Indien meer dan twee vingergaten gebruikt worden, zal het centrum van de grip bepaald 
worden aan de hand van het gemiddelde van de afstanden van de vingergaten. 

Art.229	  :	  Stoppen,	  merktekens,	  logo’s	  
a. Stoppen mogen worden ingebracht om de bal te herboren. Een stop mag alleen gebruikt worden in de plaats van 

het te vullen duim- of vingergat en wanneer het nieuw gat volledig door de stop wordt geboord. Indien geen gat is 
geboord of het gat niet volledig door de stop werd geboord, zal dit een holte laten onder de stop en zodoende 
beschouwd worden als niet conform met de voorschriften.  

b. Merktekens mogen worden aangebracht in het oppervlak van de bal voor het waarnemen van de loop van de bal of 
identificatie in zoverre deze volledig samenvallen met het oppervlak van de bal.  

c. In geen geval mag er een holte in de bal aangebracht worden. 
d. Stoppen, merktekens en logo’s moeten gemaakt zijn uit gelijkaardig materiaal, niet noodzakelijk juist hetzelfde, 

als het oorspronkelijk materiaal waaruit de bal was gemaakt. Het materiaal moet voldoen aan de andere 
specificaties van de bowlingbal. 

e. Er mag geen vreemd materiaal op het oppervlak van de bal aangebracht worden.  
f. Het is verboden om vreemd materiaal in het balansgat aan te brengen. 
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Art.230	  :	  Gewicht	  -	  Balans	  
Een bowlingbal moet zodanig gemaakt en geboord zijn, dat tenminste zes zijden van de bal ten opzichte van elkaar in 
balans zijn. De toegestane toleranties zijn:	  

Gewicht	  van	  10	  tot	  maximum	  16	  pond	  :	  
a. Top en bottomweight: Het verschil tussen de bovenzijde (= de zijde waar zich de vingergaten bevinden) en de 

onderste zijde van de bal (= de recht tegenoverliggende zijde) mag de 3 ounces niet overschrijven.  
b. Side-, finger- en thumbweight: Het verschil tussen de linker- en rechterzijde van de vingergaten en de voor- en de 

achterzijde mag de 1 ounce niet overschrijden. 
c. Een bal geboord zonder duimgat mag niet meer dan 1 ounce verschil vertonen in elke richting. 

 
Gewicht	  van	  8	  tot	  10	  pond	  :	  

a. Top- en bottomweight: Het verschil tussen de bovenzijde (= de zijde waar zich de vingergaten bevinden) en de 
onderste zijde van de bal (= de recht tegenoverliggende zijde) mag de 2 ounces niet overschrijven.  

b. Side-, finger- en thumbweight: Het verschil tussen de linker- en rechterzijde van de vingergaten en de voor- en de 
achterzijde mag de 3/4 ounce niet overschrijden. 

c. Een bal geboord zonder duimgat mag niet meer dan 3/4 ounce verschil vertonen in elke richting. 
	  

Gewicht	  minder	  dan	  8	  pond:	  	  
a. Top en bottomweight: Het verschil tussen de bovenzijde (= de zijde waar zich de vingergaten bevinden) en de 

onderste zijde van de bal (= de recht tegenoverliggende zijde) mag de 3/4 ounces niet overschrijven.  
b. Side-, finger- en thumbweight: Het verschil tussen de linker- en rechterzijde van de vingergaten en de voor- en de 

achterzijde mag de 3/4 ounce niet overschrijden. 
c. Een bal geboord zonder duimgat mag niet meer dan 3/4 ounce verschil vertonen in elke richting. 

E. BOWLINGBAL - GEBRUIK 

Art.231	  :	  De	  toegelaten	  bowlingballen	  
Enkel de bowlingballen vervaardigd vanaf 1 Januari 1991 die vermeld zijn op de WTBA Approved lijst mogen tijdens 
WTBA/ETBF en BBSF competities gebruikt worden (www.worldtenpinbowling.com). 
Bowlingballen vervaardigd voor 1991 staan niet vermeld op deze lijst. De organisatie mag zulke ballen voor gebruik 
toelaten indien bewezen is dat deze voor 1991 vervaardigd werden. 

Art.232	  :	  De	  inspectie	  van	  bowlingballen	  
1. Alle bowlingballen kunnen tijdens de kampioenschappen worden geïnspecteerd. 
2. De inspectie omvat:  

 De controle van de USBC bowlinglijst   
 Het serienummer  
 Het gewicht (max 16 pond) en de balans   
 De hardheid van de bal 
 Het aantal ballen 
 De gaten voor het vasthouden van de bal 
 Het balansgat 
 De luchtgaten naar elke vinger en/of duimgat 
 Het gat voor inspectie doeleinden 

Art.233	  :	  Steekproeven	  
a. Tijdens het verloop van een blok van games kunnen steekproeven van de bowlingballen plaatsvinden. 
b. De verantwoordelijke van het kampioenschap kan beslissen over het aantal spelers en het aantal bowlingballen.  
c. De inspectie zal zich beperken tot een visuele controle van het serienummer van de bowlingbal en eventuele 

veranderingen. 

Art.234	  :	  Gebruik	  van	  de	  vingergaten	  en	  duimgat	  
a. De speler moet elke set vingergaten kunnen bereiken (niet alle vier tegelijk) terwijl hij/zij het duimgat gebruikt. 

Elk gat dat niet bereikbaar is, wordt aanzien als een balans gat. 
b. De balans van de bal moet tweemaal gecontroleerd worden wanneer één set van de vingergaten voor vingertip grip 

en de andere set voor conventionele grip wordt gebruikt. 
c. Tijdens het werpen van de bal moet de speler (speelster) zijn /haar duim in of over het duimgat hebben. De duim 

mag geen 180 graden van het duimgat verwijderd zijn.  
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F. BOWLINGBAL – VERANDERING VAN OPPERVLAK  

Art.235	  :	  Algemeen	  
Het veranderen van het oppervlak van een bowlingbal door gebruik te maken van schuur- en poliermiddelen tijdens 
kampioenschappen is verboden.  Enkel producten die voorkomen op de USBC lijst mogen gebruikt worden.  

 Het is toegelaten het oppervlak van de bowlingbal te schuren voor de aanvang van de competitie. 
 Het is toegelaten het oppervlak van de bowlingbal te polieren voor de aanvang van de competitie. 

Art.236	  :	  Het	  reinigen	  van	  de	  bowlingbal	  	  
a. Het reinigen van de oppervlakte van de bowlingbal met de hand is in de spelersruimte toegelaten voor elke worp.  
b. Het gebruikte doek mag niet schuren en geen chemisch product bevatten dat het oppervlak van de bal kan 

veranderen.  
c. Producten die ontworpen werden om het oppervlak van de bal te reinigen zonder dat zij de wrijvingscoëfficiënt 

van de oppervlaktelaag van de bal wijzigen, zijn toegelaten indien zij vermeld staan op de lijst van toegelaten 
producten. 

d. Aceton en producten op basis van aceton mogen enkel gebruikt worden om de lijmresten rond de grip te 
verwijderen. 

Art.237	  :	  Het	  schuren	  en	  polieren	  van	  de	  bowlingbal	  	  
a. Het oppervlak van de bal aanpassen door middel van schuursponsen en polierproducten, die op de lijst van de 

toegelaten producten vermeld staan, is enkel toegelaten buiten de spelersruimte: 
 tijdens alle proefballen sessies onmiddellijk voor de aanvang van een blok van games 
 tussen elke blok van games  
 tussen de halve finale en de finale 

b. Het oppervlak van de bowlingbal veranderen door gebruik te maken van polier- en schuurproducten is toegelaten 
in een daarvoor voorziene ruimte. 

Art.238	  :	  Bestraffing	  
Alle bowlingballen waarvan het oppervlak op onreglementaire wijze werd veranderd moeten onmiddellijk worden 
verwijderd uit de competitie. 

Art.239	  :	  De	  tweehandige	  techniek	  
Met deze stijl worden beide handen op de bal geplaatst en blijven op de bal tijdens de swing en het werpen van de bal. Dit 
is een evolutie van de zonder-duim techniek en kan gedaan worden met of zonder duim van de dominante hand in de bal. 
Het is belangrijk te weten welke de dominante hand is, aangezien dit betrekking heeft op de BBSF voorschriften voor het 
boren van de bal. Dit wordt bepaald door de zijde van het lichaam waar de swing wordt uitgevoerd en door de hand die de 
bal met de vingers vasthoudt. 

Art.240	  :	  Het	  gebruik	  van	  de	  vingergaten	  en	  duimgat	  
a. Bij de uitvoering van de techniek met twee handen moeten de vingergaten die bestemd zijn voor het vasthouden 

van de bal gebruikt worden.  
b. Indien het duimgat niet wordt gebruikt tijdens de worp en er een balans gat in de bal geboord is, moet de speler 

aantonen dat alle gaten voor het vasthouden van de bal tegelijkertijd kunnen gebruikt worden. De bal moet 
voldoen aan de balans voorschriften. 

G. HOMOLOGATIE VAN EEN PERFECT GAME 

Art.241	  :	  Definitie	  
a. De perfect 300 games geworpen tijdens de Interteamswedstrijden, de regionale kampioenschappen, de nationale 

tornooien worden aan geen controle onderworpen, zij worden wel “erkend”. 
b. De perfect 300 games geworpen tijdens de Nationale kampioenschappen en WTBA en ETBF tornooien die in 

België worden gespeeld, worden gehomologeerd na de voorziene controles. 

Art.242	  :	  De	  controle	  van	  het	  oliepatroon	  
Deze controle omvat: 
a. Het nemen van twee tapes op de beide banen, één op 22 voet en één op 2 voet vóór het einde van het met olie 

bedekte gedeelte van de baan. 
b. Het meten van de lengte van het oliepatroon. 
c. Het noteren van de vaststellingen. 
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Art.243	  :	  De	  controle	  van	  de	  goten	  
Deze controle omvat: 
a. Het opmeten van de diepte van de goten van beide banen ter hoogte van de 7 en 10 kegel. 
b. Het noteren van de vaststellingen. 

Art.244	  :	  De	  controle	  van	  de	  kegels	  	  
Deze controle omvat: 
a. Het wegen van minstens 11 kegels van elke baan. Indien een kegel meer of minder weegt dan het toegelaten 

gewicht, zullen alle kegels van beide banen gewogen worden. 
b. Het uitvoeren van een visuele controle van de algemene staat van de kegels. 
c. Het noteren van de vaststellingen. 

Art.245	  :	  De	  controle	  van	  de	  banen	  
Deze controle omvat: 
a. Het meten van de hellingen en depressies op beide banen.  
b. Het controleren van de werking van de foutlijnen.  
c. Het noteren van de vaststellingen. 

Art.246	  :	  De	  controle	  van	  de	  bowlingbal	  
a. De bowlingbal wordt zo mogelijk ter plaatse gekeurd.  
b. Indien dit niet uitvoerbaar zou blijken te zijn, zal de inspecteur het merk en nummer van de bowlingbal noteren. 

De speler zal gevraagd worden zijn bowlingbal ter keuring aan te bieden op het secretariaat van de BBSF, na 
voorafgaande afspraak met de verantwoordelijke. 

Art.247	  :	  De	  verslagen	  
Een exemplaar van de vaststellingen zal aan het secretariaat van de BBSF overgemaakt worden, een tweede exemplaar 
zal aan de bowlinguitbater overhandigd worden. 

H. HOMOLOGATIE VAN BOWLINGBANEN 

Art.248	  :	  Certificatie	  
a. De BBSF, ETBF en WTBA eisen dat internationale en nationale kampioenschappen en erkende tornooien enkel 

worden gespeeld op banen die voldoen aan de WTBA technische specificaties en voorschriften. 
b. Alle banen die gebruikt worden in internationale en nationale wedstrijden zullen aan een inspectie onderworpen 

worden. 
c. Nieuwe banen moeten aan een inspectie onderworpen worden voor er officiële competities op kunnen worden 

gespeeld.  
d. Indien sommige bowlingbanen werden herschaafd en gepolierd of een groot onderhoud ondergingen, zullen deze 

aan een inspectie worden onderworpen voor er officiële competities op kunnen worden gespeeld. 
e. Bij een goedkeuring van de banen zal een homologatiecertificaat afgeleverd worden. 

Art.249	  :	  Technische	  inspectie	  
Drie soorten technische inspectie kunnen worden uitgevoerd:  
a. De	  volledige	  inspectie	  wordt	  uitgevoerd	  in:	  

 Een nieuw bowlingcenter.	  
 Een bowlingcenter dat het vorige speelseizoen aan geen technische inspectie werd onderworpen. 
 In geval van vernieuwing of vervanging van de banen door een ander type.  
 Indien bepaalde delen van een baan of het pindeck werden vervangen. 
 De aanpassingen in deze punten moeten uitgevoerd worden per paar banen. 

b. De partiële inspectie wordt uitgevoerd na herschaven en vernissen van de banen of groot onderhoud. 	  
c. De jaarlijkse inspectie is minder uitgebreid, en enkel deze punten die aan beschadiging onderhevig zijn of 

componenten waarvan de technische specificaties aan veranderingen onderhevig zijn, worden gecontroleerd. 

Art.250	  :	  Aanvraagprocedure	  
a. Het uitvoeren van een technische inspectie van een bowlingcenter geschiedt alleen op verzoek van de eigenaar van 

het betreffende bowlingcenter. 
b. De aanvraag voor een technische inspectie van een nieuw bowlingcenter in het vooruitzicht van het bekomen van 

een homologatie certificaat dient te worden gericht aan het secretariaat van de BBSF en kan op elk ogenblik 
worden ingediend.  

c. De aanvraag voor een jaarlijkse inspectie tot het bekomen van een vernieuwing van het jaarlijkse homologatie 
certificaat wordt door de eigenaar/uitbater van het bowlingcenter in de loop van de maand april bij het secretariaat 
van de BBSF ingediend.  
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Art.251	  :	  Verslag	  
De inspecteur zal na uitvoering van de inspectie een schriftelijk technisch verslag opstellen en een kopie aan de 
bowlinguitbater overhandigen.  

Art.252	  :	  Periode	  
a. De jaarlijkse technische inspecties zullen worden uitgevoerd voor de aanvang van het nieuwe speelseizoen tussen 

01 mei en 31 augustus. 
b. De vorige regel is niet toepasselijk indien na deze periode onderhoudswerken en/of vernieuwingswerken van  

de banen worden voorzien. In dit geval zal de technische inspectie slechts na de uitvoering van de werken 
plaatsvinden.  

c. Indien tijdens verloop van de technische inspectie inbreuken tegen de technische specificaties worden vastgesteld 
die herstelling vereisen zal een uitstel van twee maanden worden verleend om de tekortkomingen te herstellen. De 
inspecteur zal zich na deze periode opnieuw aanbieden om de herstelling vast te stellen. 

Art.253	  :	  Vergoeding	  
De BBSF bepaalt jaarlijks de tarieven voor de technische inspecties van het bowlingcenter.  

Art.254	  :	  Homologatie	  
Certificaat A 
Indien een bowlingcenter voldoet aan de bepalingen wordt een homologatiecertificaat van het type A (geschiktheid als 
internationale bowlinginrichting) toegekend. 
Dit certificaat is één jaar geldig. 
 
Certificaat B 
Indien een bowlingcenter niet volledig voldoet aan deze bepalingen wordt een homologatiecertificaat van het type B 
(geschiktheid als nationale bowlinginrichting) toegekend. 
Dit certificaat geeft een tijdelijke vrijstelling voor afwijkingen van de technische specificaties van de bowlingbanen, in acht 
genomen dat deze het spelverloop, het vallen van de kegels of de loop van de bowlingbal niet beïnvloeden.  
Deze vrijstellingen worden gekoppeld aan een bepaalde duur of periode teneinde herstelling ervan mogelijk te maken. 

Art.255	  :	  Baancondities	  -	  normen	  
Algemeen 
De volgende algemene richtlijnen voor het conditioneren van de bowlingbanen zijn toepasselijk voor alle door de BBSF 
georganiseerde wedstrijden en erkende tornooien: 

a De olie die op de banen aangebracht wordt zal een ultra violet gevoelig mengsel bevatten zoals bepaald in het 
“USBC Bowling Specifications Manual”. Deze UV toevoeging is noodzakelijk om het opmeten van de 
hoeveelheid  aangebrachte olie met behulp van het “lane dressing measuring equipment” mogelijk te maken. 

b. Hetzelfde type olie zal worden aangebracht over de ganse breedte en lengte van het met olie bedekt gedeelte van 
de baan, en hetzelfde product en procedures zullen worden toegepast op alle banen die tijdens de competitie 
worden gebruikt.  

c. Na het aanbrengen van de olie, in het met olie bedekt gedeelte van de baan (met inbegrip van het”buffed” 
gedeelte) zal er zich op elk punt minimum 5 UV eenheden olie bevinden.  

d. Het gedeelte van de baan, vanaf de lijn tot waar de olie werd uitgewreven tot en met het pindeck, zal volstrekt 
droog en gezuiverd van olie zijn.  

e. De BBSF kan gebruik maken van de WTBA databank. Deze databank voorziet in 3 soorten oliepatronen: Kort 
(33’ – 36’), Gemiddeld (37’ – 41’) en Lang (42’ – 47’).  

f. De minimum en maximum afstanden van het oliepatroon met inbegrip van het buffed gedeelte mag niet minder 
zijn dan 33 voet en niet meer dan 47 voet. Om het even welke afstand tussen 33 en 47 voet mag worden gebruikt 
om er olie op aan te brengen. 

g. Voor de aanvang van elke blok van games zullen de banen gezuiverd en geolied worden. 
h. Op de approach mag geen olie worden aangebracht. De wrijvingscoëfficiënt van de approach moet zich tussen 

1,8 en 2,5 kg bevinden, gemeten met de friction sled. 
 
Specifiek 
De volgende specifieke richtlijnen voor het conditioneren van de bowlingbanen zijn toepasselijk voor de volgende 
door de BBSF georganiseerde en erkende kampioenschappen: 
a. Voor de Nationale Belgische Kampioenschappen individueel, dubbels en trio’s zal rekening gehouden worden 

met de volgende regels: 
1. Voor de categorieën A+ en A moet op één paar banen hetzelfde oliepatroon gebruikt worden (lang 47’, 

medium, kort 33’) met een ratio van minder dan 2,5:1. 
2. Voor de categorie B, en de veteranenkampioenschappen moet op één paar banen hetzelfde oliepatroon 

gebruikt worden (Medium tussen 38’ en 41’) met een ratio van meer dan 2,5:1 en minder dan 4:1.  
3. Voor de categorieën C; D+ en D moet op één paar banen hetzelfde oliepatroon gebruikt worden (Medium 

tussen 38’ en 41’) met een ratio tussen 4:1 en 7,5:1. 
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4. Het gebruikte oliepatroon wordt door het technisch comité in overleg met de uitbater van het center 
uitgewerkt.  

5. Het oliepatroon wordt gecontroleerd door het technisch comité: 
- Eén week voor het kampioenschap 
- De dag van het kampioenschap 

6. Het oliepatroon is beschikbaar bij de verantwoordelijke van het kampioenschap. 
7. Het oliepatroon wordt gepubliceerd op de website van de federatie. 

b. Voor het Kampioenschap “Interteams – BBSF – Enkel de Ere Afdeling”  
Op één paar banen zal maar één (1) oliepatroon, met een ratio van maximum 3:1, met een afstand tussen 33’ en 
47’ gebruikt worden. 
Het gebruikte oliepatroon zal uitgehangen worden in de nabijheid van de banen. 
De tegenpartij en de BBSF worden veertien dagen voor de dag van de competitie in kennis gesteld van het 
gebruikte patroon. 

c. Voor het Kampioenschap “Interteams - BBSF – voor de andere afdelingen” mag op een paar banen één en het 
zelfde oliepatroon met een ratio van meer dan 3:1 gebruikt worden. Indien in deze afdelingen sportpatronen 
gebruikt worden moeten deze in overeenstemming zijn met punt b van dit artikel. 

d. Voor de andere “BBSF Kampioenschappen” zal één (1) en hetzelfde oliepatroon van het type Gemiddeld (38’- 
41’) met een ratio van meer dan 2,5 :1 en minder dan 5:1 gebruikt worden. 

e. Voor de BBSF Jeugdkampioenschappen zal één (1) en hetzelfde oliepatroon van het type gemiddeld (38’- 41’) 
met een ratio van maximum 3:1gebruikt worden. 

f. Voor de BBSF erkende tornooien zijn de algemene richtlijnen van toepassing. 

Art.256	  :	  Aanvullende	  bepalingen	  
a. Het wijzigen van het baanoppervlak met het inzicht een spoor of een effect te creëren dat de loop van de bal of het 

vallen van de kegels kan beïnvloeden, door gebruik te maken van schuur- en afbijt producten, olies (“dressing”) of 
ander materiaal of middelen is verboden. 

b. Elke afstelling of wijzigingen van de onderhoudsuitrusting met de bedoeling de in de vorige paragraaf beschreven 
toestanden te bewerkstelligen zijn ten strengste verboden. 

c. Elk gebruik van kegels die niet voldoen aan de WTBA en BBSF voorgeschreven specificaties is tijdens erkende 
kampioenschappen en tornooien ten strengste verboden. 

d. Iedereen die probeert of iemand aanzet om, wijzigingen aan de bowlinginfrastructuur aan te brengen met de 
bedoeling een balspoor te creëren of op een onregelmatige wijze de loop van de bal of het vallen van de kegels te 
beïnvloeden of te laten plaatsvinden, kan geschorst worden. 

Art.257	  :	  Inspecties	  
Een erkende baaninspecteur zal in samenspraak met de bowlinguitbater, in het bowlingcenter worden toegelaten om het 
nakomen van de technische specificaties van de banen, het oliepatroon en de uitrusting die het center voor het onderhoud 
van zijn banen gebruikt, te controleren. 
Met inspectie wordt hier bedoeld, de inspecties voor de aanvang en/of tijdens nationale en internationale competities en van 
erkende tornooien van willekeurig gekozen banen. Zij omvatten: 

 Het opmeten van het oliepatroon. 
 Het opmeten van de gootdieptes. 
 De inspectie van het baanoppervlak. 
 De plaatsing van de kegels. 
 Het nazicht van de staat en het gewicht van de kegels. 
 De controle van bowlingballen die op dat ogenblik in de spelersruimte aanwezig zijn. 

Art.258	  :	  Overtredingen	  
Volgende overtredingen komen ten laste van het betrokken bowlingcenter indien het verantwoordelijk personeel van het 
bowlingcenter in gebreke is gebleven inzake: 

a. Het niet nakomen van de voorgeschreven normen voor het conditioneren van de banen.  
b. Het gebruik van kegels tijdens de erkende competities die niet aan de normen voldoen. 
c. Het niet op een reglementaire wijze noch gebruikelijke manier verlichten van de kegels op het pindeck en/of van 

de bowlingbanen.  
d. Overtredingen vastgesteld tijdens inspecties, met uitzondering van de balcontrole.  
e. Tekortkomingen vastgesteld tijdens de controle van een perfect game en die de oorzaak zijn dat de 300 game niet 

wordt gehomologeerd. 

Art.259	  :	  Maatregelen	  t.o.v.	  het	  bowlingcenter	  
Overtredingen tegen één van hierboven vermelde tekortkomingen kunnen aanleiding geven tot volgende maatregelen.  

a. Het homologatie attest van het betreffende center kan ingetrokken worden en de deelname door leden van de 
BBSF aan tornooien en kampioenschappen in dit center kan verboden worden, tot op het ogenblik dat het 
homologatie attest terug aan het center wordt toegekend.  

b. Het in gebreke gevonden bowlingcenter zal niet meer in aanmerking komen voor nationale of internationale  
kampioenschappen . 
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c. Het in gebreke gevonden bowlingcenter zal niet meer in aanmerking komen voor het organiseren van een door de 
BBSF erkend toernooi.  

d. Een bowlingcenter waarvan het certificaat werd ontnomen komt niet in aanmerking voor de homologatie van een 
300 game.  

e. Een bowlingcenter waarvan het homologatie certificaat werd ontnomen komt niet in aanmerking voor erkenning 
van de bowlingsport resultaten van de spelers.  

Art.260	  :	  Maatregelen	  t.o.v.	  spelers	  
Voor wat betreft de scores door de betrokken spelers behaald, zijn volgende schikkingen toepasselijk: 
Scores behaald in een single-event: 

 De behaalde score telt niet mee voor de berekening van het officiële gemiddelde van de speler. 
 De overige resultaten zoals: totaal aantal omver geworpen kegels, gewonnen punten, rangschikking en dergelijke 

blijven gelden. 
 In het geval van een 300 game, wordt de game niet gehomologeerd en de 300 score wordt niet mee geteld voor de 

berekening van het officiële gemiddelde van betrokken speler.  
Scores behaald in een team-event: 

 De behaalde scores van de spelers in het team tellen niet mee voor de berekening van hun officiële gemiddelde. 
De overige resultaten zoals: totaal omver geworpen kegels, gewonnen punten, rangschikking en dergelijke blijven 
gelden. 

 In het geval van een 300 game, wordt de game niet gehomologeerd, de 300 score alsook de sores van de andere 
spelers van het team worden niet in rekening gebracht voor de berekening van de officiële gemiddelden.  

I. AUTOMATISCHE SCOREVERWERKINGAPPARATUUR  

Art.261	  :	  Algemeen	  
a. Deze apparatuur moet de gespeelde resultaten kunnen verwerken in overeenstemming met de algemene 

bowlingspelreglementen.  
b. Dergelijke apparatuur moet "off-spot" kegels ontdekken en deze niet als omvergeworpen kegels aantekenen. Als 

"off-spot" kegels worden aanzien de kegels die verschoven zijn en door de machine terug op hun plaats kunnen 
geplaatst worden. 

c. Met de hand uit te voeren inbreng moet mogelijk zijn, gemakkelijk bereikbaar door de speler of de scorekeeper, 
om verbetering van de score toe te laten.  

d. De apparatuur moet aanpasbaar zijn aan het spelpatroon van het ogenblik wanneer de spelers, en/of het team op 
een paar banen spelen en van baan wisselen na iedere frame. 

e. De apparatuur moet het maken van een afdruk, die frame per frame kan worden nagezien, toelaten. 
f. Beveiligingen moeten voorzien zijn om verlies van scores door de apparatuur te wijten aan een menselijke fout of 

ten gevolge van uitrustingsuitval te verhinderen. 

J. BOWLING - ACCOMODATIES 

Art.262	  :	  Wettelijke	  voorschriften	  
Een bowlingaccommodatie of gebouw waarin de bowlingsport wordt beoefend dient te voldoen aan alle wettelijke door de 
overheid vastgestelde voorschriften die betrekking hebben op de bouwvergunning, de veiligheid en het exploiteren 
daarvan. 

Art.263	  :	  Inplanting	  van	  de	  banen	  en	  de	  spelersruimte	  
a. In een bowlingcenter liggen minstens vier bowlingbanen met bijhorende goten evenwijdig naast elkaar en wel 

zodanig dat zij niet worden gescheiden door muren of looppaden, met uitzondering van pilaren. 
b. Het aantal tussen de banen aanwezige pilaren dient zo klein mogelijk te zijn. 
c. De hoogte tussen het laagste punt van het plafond boven de approach tot één (1) meter voorbij de foutlijn zal 

minimum 2,20 m bedragen. De hoogte van het plafond boven het verdere gedeelte van de baan zal minstens 2 m 
bedragen. 

d. De spelersruimte is tenminste 1,50 breed en 3,50 m lang. 
e. De vloerbekleding in de spelersruimte zal bestaan uit hard effen materiaal dat geen sporen achter laat op de 

bowlingschoenen en de approach. 

Art.264	  :	  De	  temperatuur	  –	  De	  relatieve	  vochtigheid	  
a. In de ruimte waar de bowlingbanen liggen en waar zich de spelersruimte bevindt moet de temperatuur tenminste 

17° C bedragen.  
b. De relatieve vochtigheidsgraad in de ruimte waar de bowlingbanen liggen zal minimaal 40% en maximaal 50% 

bedragen.  

Art.265	  :	  Het	  geluid	  
De maximale geluidsoverlast tijdens het bowlingspel en de werking van de pinzetters bedraagt 60 db. 
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Art.266	  :	  De	  verlichting.	  
a. In de ruimte boven de banen over een afstand vanaf de foutlijn tot aan de masking units zal de verlichting 

minstens 250 lux bedragen. 
b. Boven de approach zal de verlichting minsten 15 tot 20 foot candles bedragen. 
c. De pins dienen perfect verlicht te zijn en dienen dusdanig van aard te zijn, dat hun witte kleur onveranderlijk 

behouden blijft. Een keuze uit de standaard witte kleuren verlichtingen (cool-white, white-daylight) die in 
werkplaatsen, burelen en scholen worden aangebracht, is toegelaten. 
 

 




