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Vlaamse Krulbolbond
Secretaris: Marc Welvaert
03 379 98 24
a.dhooge@skynet.be
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

KRULBOL

contact
w
vz

Belgische Krulbolbond
voorzitter: Patrick Huyghe
09 344 86 83 | 0476 46 60 02
huyghe.p@belgacom.net
http://belgische.krulbolbond.vzw.in.evergem.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 krulbol en andere
traditionele sporten.

de ‘BKB’ en ‘VKB’ zijn lid van VlaS
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

D

eze van oudsher Vlaamse bolsport
vergt van de speler een flinke dosis
soepelheid en kracht, gecombineerd
met een alert concentratievermogen.

Het spel wordt gespeeld met een uit
kunststof gedraaide schijf (de bol of
krulbol) op een baan van ongeveer 13
meter lang. Op zeven meter van elkaar
zijn twee houten staken in de grond
geplaatst. In essentie bestaat het spel
erin de bollen om het dichtst bij de
staak te rollen. Er wordt steeds in twee
ploegen gespeeld.

H

et hele jaar door worden wedstrijden ingericht in diverse vormen. Het voornaamste onderscheid is enerzijds
het aantal bolders per ploeg (twee, drie of vier) en anderzijds het samenstellen van de ploegen door loting (=maats
loten) of door inschrijving (=maats mee). Van mei tot
september wordt er op zandige buitenbanen gebold, tijdens de winter op overdekte, verharde binnenbanen.
De meest gerenommeerde wedstrijden
zijn het Wereldkampioenschap,
jaarlijks op 21 juli en de kampioenschappen tijdens de BKBvierdaagse half augustus.

Tijdens het spel onderscheidt men twee
basistechnieken: het bollen en het schieten. Bij het bollen wordt de bol van één
zijde van het speelveld zo dicht

bollen en

schieten

mogelijk naar de tegenovergestelde staak gerold. Het schieten wordt enerzijds gebruikt om bollen van de tegenpartij verder van de staak weg te stoten, anderzijds om
bollen van de ploegmaten dichterbij te stoten.

B

ollen, rollen, werpen
met ijzeren of houten
bollen, rollebanen, bolbanen,… dergelijke termen, die verwijzen naar de nu
nog steeds populaire bolsport, zijn met de
regelmaat van de klok terug te vinden in de stedelijke verbodsbepalingen van vele honderden jaren
geleden. Concrete aanwijzingen dat specifiek krulbol
bedoeld werd, zijn er echter niet, hoewel omschrijvingen
zoals ‘werpen met de bol naar de staak’ zeer dicht in de
buurt van het krulbolspel komen. Dat het spel een eeuwenoud vermaak is, getuigt ook een klavecimbel voor meisjes
uit 1650 (collectie stad Antwerpen) waarop een krulbolspel
aan de oevers van de schelde afgebeeld staat. De term krulbol duikt pas op in het midden en vooral op het einde van
de 19de eeuw.

Als alle bollen éénmaal gespeeld zijn krijgt de ploeg van wie
de bol dichtst bij de staak ligt de punten. Het aantal punten
is gelijk aan het aantal bollen die dichter bij de staak liggen
dan de dichtste bol van de tegenpartij. Wie het eerst negen
punten haalt, wint het spel.

trefpunt
S

inds de jaren tachtig zijn de meeste
clubs verenigd in drie krulbolverbonden
met elk een autonoom bestuur. Zij brengen
maandelijks het ‘Boldersleven’ en ‘Het Boldersblad’ uit. Sinds 2009 werken de bonden
samen om de bolderskalender samen te stellen.

maats loten, maats mee

een
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