
KORTE HANDLEIDING VOOR DE WEDSTRIJDLEIDING 

 

Algemeen 

 

A. Tijdens de speeltijd van alle reguliere clubtijden, competitietijden en toernooien is er een 

wedstrijdleider, hier verder te noemen WL (zie de lijst op het publicatiebord). 

B. Uitsluitend de WL en die alleen, beslist over alle zaken die, direct of indirect, te maken 

hebben met de gang van zaken bij en rond het spel gedurende de speeltijden. 

C. De door de WL gegeven instructies, vooral bij plotseling opkomend onweer, dienen door 

alle spelers onmiddellijk te worden opgevolgd. 

D. De WL treedt op bij onveilige situaties en biedt hulp aan bij ongelukken. 

E. De WL is in principe aanwezig van een kwartier voor het begin van de speeltijd tot aan 

het einde van de speeltijd of van de laatste partij. Bij een eerder vertrek draagt hij de 

verantwoordelijkheid voor de gang van zaken bij en rond het spel over aan één van de 

barmedewerkers. 

Husselen, competitiepartijen, onderlinge partijen en trainen 

 

F. Tijdens alle reguliere clubtijden (maandag- en vrijdagavond, dinsdag-, woensdag-, 

donderdag- en zondagmiddag) wordt er gehusseld. Iedereen die wil husselen op de 

middagen,  pakt voor het begin van de speeltijd een kokertje, zodat de WL weet hoeveel 

deelnemers er zijn. 

G. Tijdens alle reguliere clubtijden, behalve maandagavond op de binnenbanen, mogen er, 

naast het husselen, interne competitiewedstrijden worden gespeeld. De WL bepaalt op 

welke baan de competitiewedstrijd moet worden gespeeld. Gedurende interne en open 

toernooien is het niet mogelijk om te recreëren en/of interne competities te spelen. 

H. Tijdens de reguliere clubtijden van dinsdag, woensdag, donderdag- en zondagmiddag 

mogen er, naast het husselen, ook onderlinge partijen worden gespeeld en kan er apart 

worden getraind. 

I. De WL bepaalt in principe of er binnen of buiten wordt gespeeld. Individuele teams 

mogen daarvan afwijken als de WL daarvoor toestemming geeft. De WL zal buitenspelen 

toestaan als, naar zijn of haar oordeel, de buitenbaangesteldheid dat toelaat. Afwijkend 

binnenspelen (bijvoorbeeld bij felle zon, grote hitte of sterke wind) zal vrijwel altijd door 

de WL kunnen worden toegestaan. Wel moeten alle spelers van de betreffende wedstrijd 

(teamgenoten én tegenspelers) het met dat afwijkende (binnen- of buiten)spelen eens zijn. 

J. Spelers worden verzocht, indien mogelijk, 10 minuten voor de reguliere speeltijd 

aanwezig te zijn. De WL kan op die manier een goede inzet van spelers en banen plannen. 

 

Belangstellenden, introducés en gastboulen 

 

K. De WL treedt op als gastheer/-vrouw voor belangstellenden, introducés en gastboulers. 

L. Tijdens alle reguliere clubtijden mogen willekeurige belangstellenden en introducés die in 

principe lid van onze club willen worden, circa vier keer meespelen om het boulen en de 

club goed te ervaren. Hiervoor is geen vergoeding nodig. Zij spelen zo mogelijk 

gekoppeld aan spelers die zich daarvoor hebben opgegeven. 

M. Tijdens alle reguliere clubtijden mogen introducés die geen lid willen worden, één keer 

meespelen met degene die ze introduceert. Hiervoor is geen vergoeding nodig. 

N. Tijdens de reguliere clubtijden van zondagmiddag mogen gasten van leden op maximaal 

twee banen één keer per jaar met elkaar boulen, inclusief de betreffende leden zelf. 

Hiervoor is geen vergoeding nodig. Wel moet het betreffende lid dit tevoren aan het 

bestuur hebben gevraagd en moet het bestuur hier toestemming voor hebben gegeven. De 

WL wordt daarover ingelicht. 

 
Deze korte handleiding is samengesteld door de Sportcommissie in overleg met bestuur en WL, na evaluatie herzien d.d. 12 januari 2016 


