kennismaken
met bowling

u aangeboden door bowlingclub

Langemark

Kennismaking met de sport.
Bowling (voluit tenpin bowling) is een indoor-sport waarbij de speler of
speelster een bal met een gewicht tussen 6 en 16 pond op de baan
van een goede 18 m lang en 1 m breed, gooit naar 10 kegels die in
een gelijkzijdige driekhoek staan opgesteld op het einde van de baan.
Deze sport wordt individueel of in team gespeeld. Een wedstrijd bestaat uit 1 of meerdere
spelletjes (games). Elk game bestaat uit 10 beurten (frames). Een frame werk je af in 1 of 2
worpen (shots). Voor de eerste shot krijg je de 10 kegels voor je. Krijg je ze alle 10 neer,
dan verdien je een strike. Je hebt daarmee de frame afgewerkt met 1 enkel shot. Blijven
echter 1 of meer kegels staan, dan wacht je even tot je bal teruggekeerd is. Ondertussen
neemt de kegelopzetter de nog rechtstaande kegels op, veegt de sweeper de omgevallen
kegels weg en worden de kegels teruggezet. Je kunt nu de tweede shot afwerken. Haal je
alle overblijvende kegels ook neer, dan verdien je een spare, zoniet heb je een open frame of
misser.
De minimum score in een bowlinggame is 0, de maximum score is 300. Daarvoor moet je 12
strikes op rij gooien : een perfect game.
Korte geschiedenis.
Archeologen ontdekten in een Egyptische graftombe van ongeveer 5200 voor
Christus een kegelspel, bestaande uit 9 stenen kegels en 3 stenen bollen. Onze
hedendaagse bowlingsport is hiervan afgeleid en heeft dus al een zeer lange
geschiedenis achter zich.
Tijdens de middeleeuwen werd het kegelspel in Europa druk beoefend.
Ontdekkingsreizigers namen het mee naar Amerika.
Het kegelen had op dat ogenblik nog veel verschillende speelwijzen, onder meer
wat betreft het aantal kegels, de scoretelling, het gebruikte materiaal ... Op een
gegeven ogenblik werd een 10de. kegel aan het spel toegevoegd.
In 1895 werd de tenpin bowlingsport in de USA gereglementeerd. Het werd een hele
populaire sport met tientallen miljoenen beoefenaars. Een Zweed bracht bowling
terug naar Europa.
Vandaag de dag wordt bowling op alle niveaus en in heel de wereld beoefend en
staat de sport klaar om de olympische rangen te vervoegen.
Bowling wordt ook in België druk beoefend, in competitieverband of recreatief, zoals
met familie, bedrijf of club.
Wist je dat België 2 wereldkampioenen in zijn rangen heeft ?
Hun namen : Roger Pieters en Gery Verbruggen.
De bowlingsport is een gezonde mix van fysieke inspanning, theoretische kennis,
technische uitvoering en niet te vergeten een positieve mentale ingesteldheid.
Een complete sport dus, voor jong en oud !

Kennismaking met het materiaal.

De bowlingbaan (lane) is 60 voet lang, vanaf de foutlijn (foul line) tot aan de kopkegel (head
pin). Dit is een goede 18 meter (1 foot = 30,48 cm). Ze is 42 inch breed, een goede 1,06 m (1
inch = 1” = 2,54 cm). In de breedte is de baan verdeeld in 39 latten (boards).
De pijltjes (arrows), waarop wordt gemikt, bevinden zich 15 voet achter de foutlijn ; dat is één
vierde van de baanlengte. Je kunt je wellicht wel voorstellen dat een minimale fout aan de
foutlijn of op de pijltjes vermenigvuldigd wordt vooraleer de bal de kegels bereikt.
De afstand tussen 2 naburige kegels is steeds 12 inch (1 voet). Een bowlingbal kan daar net
niet tussen.

Blik op de good old touwtjesbowling van Het Munchenhof in Langemark.

snelcursus

de beginhouding (stance)

DE STARTHOUDING.
- Tekst en figuren zijn opgesteld voor een rechtshandige speler.
fig. 1

- Hou de bal vast zoals in fig. 1. De linkerhand ondersteunt de bal om de spieren van de
rechterarm te ontspannen. Lees ook blz. 4 i.v.m. het vastpakken van de bal.
Druk de elleboog tegen de lende.
- De binnenkant van de linkervoet bepaalt het nummer van de lat waarop je start (zie blz. 3).
De tip van de linkervoet bepaalt de afstand tot de foutlijn. De rechtervoet staat 2 cm van de
linkervoet en iets achteruit (fig. 2). De rug recht houden, de knieën lichtjes plooien.

fig. 2

- Met heupen en schouders leg je nú de richting vast waarin je straks zult aanlopen.

DE EERSTE STAP.
- In fig. 3 zie je dat de eerste stap met de rechtervoet gezet wordt. Tegelijkertijd wordt de bal
in beweging gebracht.
- Hou de rug steeds mooi recht !
fig. 3
- Eigenlijk is de eerste stap niet meer dan een schuifstap. De rechtervoet gaat nauwelijks van
de grond.
- De linkerhand wordt weggehaald van onder de bal. De bal wordt zacht vooruit en naar
beneden geduwd, de elleboog komt weg uit de lende, de arm wordt gestrekt.
Dit alles gebeurt perfect tezamen met de eerste pas ! Zie fig. 4.

fig. 4

- De aanloop is een wandeling naar de foutlijn, geen sprintnummertje. Concentreer je op de
gekozen looprichting.

DE TWEEDE STAP.
- De tweede stap wordt met de linkervoet gezet (rechtshandige speler!), nog steeds in de
richting van het gekozen doel.
- Arm en bal beginnen een gelijkmatige zwaaibeweging (de swing - fig. 5), een beetje zoals de
slinger van een antieke staande klok.

fig. 5

- De linkerarm wordt voortdurend als tegengewicht gebruikt. Het gewicht van de bal mag de
rechterschouder niet té veel naar beneden trekken !
- Bij het beëindigen van de tweede stap is de bal op zijn laagste punt of er net iets over naar
achter toe.

DE DERDE STAP.
- Gedurende de derde stap wordt loopsnelheid gewonnen, steeds in de gekozen looprichting. De bal bereikt zijn hoogste punt, de arm blijft gestrekt. (fig. 6)

fig. 6

- Door zijn eigen gewicht komt de bal terug naar beneden. De linkerarm wordt als tegengewicht naast het lichaam gebracht.
- Steeds blijft de blik gefixeerd op het gekozen mikpunt.

DE VIERDE EN LAATSTE STAP.

fig. 7

- De laatste stap is een glijpas. De linkervoet glijdt tot op een 10-tal cm vóór de foutlijn.
De rechtervoet wordt naar links geschoven zodat ruimte ontstaat om de bal te laten passeren.
(fig.7) Ook worden de knieën nog méér geplooid dan bij de start.
- Als de bal op zijn laagste punt is komt eerst de duim los (fig. 8b).
- Een fractie van een seconde later wordt de bal ook van de vingers gelost (fig. 8c) en valt van
geringe hoogte, net over de foutlijn en bijna geluidloos, neer op de baan.
- De arm blijft verder doorzwaaien.

fig. 8

DE EINDHOUDING.
- De eindhouding moet je in perfect evenwicht en volledig stilstaand kunnen volhouden
totdat de bal de kegels heeft geraakt. Pas dan kun je spreken van een geslaagde worp !

fig. 9

- Merk op dat de rechterarm goed is doorgezwaaid.
De linkerarm kan hoger gehouden worden om een beter evenwicht te bekomen.

Tenslotte :

De banen werden vroeger vervaardigd uit hout dat gelakt werd. De nieuwere banen worden uit
kunststof gemaakt.
In beide gevallen echter wordt vóór het spelen een laagje olie aangebracht vanaf de foutlijn tot
iets over de helft van de baan. Dit dient om de baan te beschermen. Bovendien is het
gemakkelijker spelen op een geoliede baan dan op een droge baan. Stap echter NOOIT over de
foutlijn, of je gaat onderuit ! (ook is je worp dan ongeldig)

Een kegel is zowat 15” (15 inch of ongeveer 38 cm) hoog.
De diameter van zijn ‘buik’ is net iets meer dan 12 cm.
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Zo’n kegel is gefabriceerd uit hout en bedekt met een plastic
laagje.
Het gewicht van één kegel is net boven de anderhalve
kilogram.
De 10 kegels staan driehoeksgewijs opgesteld aan het einde
van de baan. De afstand tussen 2 naburige kegels is telkens
12” (30,48 cm).

Bowlingballen bestaan er in alle gewichten en types. Alleen de grootte blijft gelijk : een
diameter van om en bij de 22 cm.
Het gewicht varieert van 6 pond (±2,7 kg) tot 16 pond (±7,3 kg).
Belangrijk is dat je een goede greep hebt op de bal : eerst midden- en ringvinger in de
gaten, daarna de duim. Je moet de bal goed OP de hand kunnen dragen. Uiteraard is
het veel vlotter spelen met een bal die naar jouw hand werd geboord. Dit kost echter al
snel bijna €100,00 (tot meer dan €300,00 voor hele dure bowlingballen). Begin dus
maar met een huisbal te oefenen.
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HET PINDECK
Hier worden de kegels opgesteld in een gelijkzijdige driehoek.
Elke kegel heeft een vaste plaats en een nummer. Ervaren
bowlers kennen deze nummers uit het hoofd.
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De voorste kegel (kegel 1) noemen we de kopkegel.

DE BAAN
De baan is 60 feet lang (60 voet) vanaf de foutlijn tot aan de
kopkegel. Dit is een goede 18 meter.
In de breedte bestaat de baan uit 39 latten. We tellen deze van 1
tot en met 39, voor een rechtshandige speler van rechts naar
links.
De middelste lat is lat 20.
Op de tekening is de baan ten opzichte van de lengte 3x breder
weergegeven dan in de werkelijkheid.

DE PIJLTJES
Deze pijltjes worden gebruikt om te mikken.
Beginnende spelers mikken wel eens naar de
kegels in de verte. Doch je kunt veel nauwkeuriger
mikken als je deze pijltjes in de gaten houdt.

DE FOUTLIJN
Hier mag je niet over met je voeten. De straf hiervoor is
nul punten voor de worp.
De bolletjes helpen je te oriënteren bij het aanlopen.

DE AANLOOP
Hier gebeurt de voorbereiding van de gehele worp.
De bolletjes helpen je bij het bepalen van de startpositie (afstand
tot de foutlijn en nummer van de lat). Soms zijn er 7 bolletjes !
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gooien en tellen

Met mijn eerste bal gooide ik een 7.
Van de resterende 3 kegels gooide ik met mijn tweede bal er nog 2 om ; een misser
dus. Goed voor 9 kegels in het eerste frame.

Een 9 met de eerste bal, de overblijvende kegel omgegooid met de tweede bal : een
spare dus. Goed voor 10 kegels (9 + 1) én omdat het een spare is, als bonus het
aantal kegels van de eerstvolgende worp erbij.
Dus : 9 {score na frame 1} + (9+1) {waarde van de spare} + 7 {volgende score} = 26.
Een spare levert dus bonuskegels op als je goed verder speelt.

Opnieuw een spare. Het aantal kegels van de eerstvolgende beurt mag ik dus
weerom erbij tellen ; de volgende beurt is een strike, dus ineens 10 kegels extra.

Ditmaal gooide ik een strike. Dit is dus 10 kegels waard én daar bovenop de
waarde van de TWEE volgende beurten, hier dus 6 en 2.
Dus : 46 {score na beurt 3} + 10 {de strike} + 6 + 2 {de 2 volgende beurten} = 64.
Een strike levert dus nog méér bonuskegels op.

In beurt 6 heb ik een strike. De 2 volgende beurten mag ik dus dubbel tellen.
Welnu, dit zijn 10 kegels van frame 7 (nog een strike) plus de 9 kegels van de
volgende beurt. Tel maar eens na : 72 + 10 + 10 + 9 = 101. Dit loopt snel op !

In beurt 9 stapte ik over de foutlijn. Dit mag niet. Vandaar de letter F. Dit is NUL
punten. Ik mag nog wel mijn tweede bal gooien.
In frame 10 gooide ik de eerste bal in de goot. Natuurlijk ook NUL punten.

In frame 10 maakte ik de spare. Ik krijg daardoor nog 1 beurt extra.
Als ik in frame 10 met een strike begin, dan krijg ik nog 2 beurten extra.
Wat is de maximum-score in één bowlinggame ? Dit is 12 maal naeen een strike
gooien, de perfect game. De totale score is dan 300. Tel maar eens na !

