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aangesloten bij:

Vlaamse Traditionele Sporten vzw
Polderstraat 76A bus 2 - 8310 Brugge
050 35 84 62
info@vlas.be
www.vlas.be

V l aS

Sportiv vzw (erkende Vlaamse sportfederatie)
Polderstraat 76A bus 3 - 8310 Brugge
050 35 84 62
info@sportiv.be
www.sportiv.be
neem contact op met je plaatselijke vereniging:

de Europese Vereniging voor Traditionele Sporten
en Spelen (ETSGA) en werkt samen met de Vlaamse Trainersschool (VTS) voor verschillende opleidingen. Je kan bij
VlaS terecht voor meer informatie over curve bowls en andere traditionele sporten.

de ‘VCBF’ is lid van VlaS

CURVE BOWLS
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Vlaamse Curve Bowls Federatie vzw
voorzitter: Ghislain Loix
Steenberg 25 - 3500 Hasselt
011 31 17 22 | 0476 25 07 31
bowls-loixgh@hotmail.com
www.curvebowls.com

Je voordeel als VlaS-lid

Als vereniging die bij VlaS aangesloten is:
>>

ben je aangesloten bij een door Bloso erkende organisatie
voor sportieve vrijetijdsbesteding

>>

ben je ook aangesloten bij de door Bloso erkende Vlaamse
Sportfederatie Sportiv vzw

>>

word je met raad en zo mogelijk met daad ondersteund bij
promotie initiatieven

>>

worden de belangen van jouw traditionele sport verdedigd

>>

kan je rekenen op allerhande advies

>>

ben je verzekerd voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke
aansprakelijkheid

>>

ontvangt elke clubsecretaris gratis het driemaandelijks
magazine Trend. Clubleden die bij VlaS aangesloten zijn krijgen
een korting van 5 euro op hun abonnement

>>

ontvang je op vertoon van je lidkaart 50% korting bij een
bezoek aan het sportmuseum ‘Sportimonium’ te Hofstade

een traditionele sport
© 2010 v.u.: Guido Van Alsenoy, Bistkapellei 24, 2180 Ekeren

O

p de groene mat met een
blok in het midden (waar
omheen gespeeld moet worden), wordt met een zwarte
kunststofbol naar de jack, een
kleiner bolletje, gemikt. Specifiek is dat het zwaartepunt van
de bollen niet in het midden
maar opzij ligt. Wanneer de bol
zijn snelheid verliest, beïnvloedt
dit zwaartepunt de baan van
de bol. Dit heeft een bocht (of
curve) tot gevolg. Dat effect bekomt men enkel wanneer de bol
wordt gerold. Een andere techniek
is het kegelen. Dit wordt gebruikt
om bollen van de tegenpartij verder
van de jack weg te kaatsen.

Engelse
origine

B

urve bowls werd in
1986 in Vlaanderen geïntroduceerd door Jane Morgan,
een Engelse bowlskampioene die zich in
Limburg vestigde. De naam curve bowls is
ontstaan bij het oprichten van de bowlssport in
België, waar indoor op korte mat (short mat) wordt
gespeeld. Dit is een langwerpige mat van 14 op 1,82 meter. In Engeland (waar het spel zijn oorsprong kent) wordt
bowls in verschillende disciplines gespeeld. Die onderscheiden zich vooral door de ondergrond en de afstand waarop
gespeeld wordt. Deze sport wordt in Europa gespeeld in
landen zoals Groot-Brittanië, Nederland, Zweden, Denemarken, Tjechië, Spanje, Portugal enz. Ook ver buiten de Europese grenzen, tot in Australië en Canada beoefent men de
bowlssport.

Het aantal punten per ‘end’ is gelijk aan het aantal
bollen die dichter bij de jack liggen dan de dichtste
bol van de tegenpartij.
De Superbowls is een competitie die om de twee
zondagen betwist wordt door de clubs die aangesloten zijn bij de Vlaamse Curve Bowls Federatie. Samen met de Belgische Kampioenschappen tellen ze mee voor

k eg el en

ollen worden van de mat verwijderd als
ze terechtkomen in de dode zone (niet
ver genoeg gerold) of in de grachtzone (te hard gespeeld)
of als ze het middenblok geraakt hebben.

C

et spel kan individueel, maar ook in teams van twee,
drie of vier spelers beoefend worden.
Een wedstrijd kan beslist worden:
>> om het eerst tot een vooropgesteld aantal punten
spelen
>> de puntenstand na een afgesproken aantal spelletjes (of ends)
>> de puntenstand na een bepaalde tijd

de ranglijst.
Om de twee jaar mogen de 25 best geplaatste curve bowlers deelnemen aan het W.K.
Short Mat Bowls. Ook op weekdagen
worden heel wat tornooien ingericht
De wedstrijden worden vooral bevolkt door
jong gepensioneerden en heel wat senioren
van ca. 80 jaar. Toch vinden ook jongeren hun
weg naar de curve bowls clubs
.
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ranglijst
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a de Belgische Curve Bowls Federatie (ontstaan in 1988) werd in 1994 de Vlaamse
Curve Bowls Federatie (VCBF) opgericht. Deze
laatste overkoepelt een vijftiental curve bowlsclubs en is aangesloten bij de internationale bowls
federatie, nl. World Short Mat Bowls Council. Momenteel wordt curve bowls op meer dan 140 plaatsen gespeeld, voornamelijk in Oost-Vlaanderen en
Limburg maar ook Antwerpen, Vlaams-Brabant en
West-Vlaanderen.

