
Bowlsvereniging OSV Bowls Breda
Volgens historici is Bowls voortgekomen uit een spel dat al 
5000 jaar voor onze jaartelling door de Egyptenaren werd 
gespeeld met een kegel en stenen ballen. Zeker is dat het 
in de 14e eeuw al in Engeland werd gespeeld.

Bowls is een sport die in alle Engelstalige landen enorm 
populair is en heus niet alleen voor oudere spelers. De 
sport is voor alle leeftijden, voor dames en heren. Bewijs 
daarvan is wel dat de 2 jongste spelers (15 en 30 jaar) van 
de bond in 2019 kampioen werden bij het NK Pairs Indoor 
bij de dames.

Ook is de sport zeer geschikt voor minder validen. 
Bowls kan zowel binnen als buiten gespeeld worden. In 
Nederland wordt vooral binnen gespeeld op matten van 30 
meter lang en 4 meter breed.

Bij Bowls is het de bedoeling om je bal (de bowl), die 
asymmetrisch is (het gewicht zit uit het midden), zo dicht 
mogelijk bij het doelballetje (de Jack) te krijgen. De 
Jack ligt op een afstand van 23 tot 27 meter vanaf het 
vertrekpunt. De bowl wordt over de mat gerold en bij het 
afnemen van de snelheid van de bowl gaat deze een boog 
naar het midden van de mat beschrijven.

De bowls variëren in gewicht van ca. 1200 gram tot 1500 
gram en met een diameter van 12 tot 14 cm.
Bowls wordt zowel recreatief als in wedstrijd- 
of competitieverband gespeeld, regionaal, 
nationaal en internationaal.

Bowls kent vier verschillende vormen waarin gespeeld 
kan worden:
• Singles, een tegen een, vier bowls per speler
• Pairs, twee tegen twee, vier bowls per speler
• Triples, drie tegen drie, drie bowls per speler
• Fours, vier tegen vier, twee bowls per speler

Sport eens een keer anders: Bowls
OSV Bowls Breda is opgericht op 23 juli 1992 en is 
aangesloten bij de Nederlandse Indoor en Outdoor 
Bowls Bond (NIOBB). 

We spelen indoor bowls in het Optisport Leisure Center, 
Terheijdenseweg 500, 4826 AB in Breda op dinsdagmiddag 
vanaf 13:30 en op vrijdagavond vanaf 19:30. Kom gerust 
eens binnen lopen. Meedoen is altijd mogelijk. Als u voor 
het eerst komt en mee wilt spelen wordt u begeleid door 
onze ervaren trainers.
 
Regelmatig worden wedstrijden georganiseerd door de 
eigen vereniging, andere verenigingen, Regio Zuid van de 
NIOBB en door de NIOBB (NK’s). Voor deze wedstrijden kan 
ieder lid zich inschrijven. 

Kijk ook op www.osvbowlsbreda.nl 
en www.bowlsnederland.org

Filmpjes over Bowls zijn ook te vinden op Youtube.


