
Beste leden, 
 
Er is wederom discussie ontstaan met betrekking tot het wel/niet accepteren van de score aangegeven door 
de bowling machine. Om te voorkomen dat er vervelende discussies kunnen ontstaan hebben we als bestuur 
een aantal situaties en tips beschreven plus een algemene uitleg; 
 
De registratie of een pin wel/niet is gevallen wordt geregeld door de spanning van het touw(tje) in de 
machine plus een elektronisch oog in de machine waarlangs het touw(tje) een aantal keer moet bewegen. 
 
Algemeen; Als bij een worp de score niet goed wordt weergegeven of een pin onterecht in de 2e beurt 
wordt opgezet ALTIJD DIRECT IN OVERLEG TREDEN MET DE TEGENPARTIJ VOORDAT JE 
VERDER SPEELT!!! 
 
Basis= Wat de machine qua score aangeeft is bepalend tenzij; 
1) Er een strike gegooid is maar de machine zet 1 of meerdere pins terug= score handmatig corrigeren naar 

een strike. 
2) Scorebord geeft een strike aan (machine strike)= strike handhaven (zelfde voor een spare). 
3) De laatste pin valt net buiten de tijdslimiet en het scorebord geeft die laatst gevallen pin niet aan= score 

NIET aanpassen!! 
4) Indien 1 of meerdere pins vallen door 1 of meerdere touwtjes, dan gelden deze omgevallen pins gewoon 

mee voor de totale score. 
5) Indien een pin blijft staan in de goot en deze wel weer wordt opgezet in de 2e beurt= Deze extra pin 

ignoren en alleen de overige pins omwerpen in de 2e beurt (dus NIET de pins opnieuw laten opzetten 
ivm de tijd) en na de 2e beurt de totale score handmatig corrigeren indien nodig. Deze pin geldt dus als 
omgevallen! 

6) Indien een pin in de 2e beurt wordt opgezet terwijl deze daarvoor was omgevallen= dezelfde procedure 
als bij 5. 

7) Mocht er een situatie ontstaan, waarbij de teams het niet eens kunnen worden, dan moet de 
wedstrijdleiding, of bij diens afwezigheid een ander bestuurslid, gevraagd worden een beslissing te 
nemen. Deze in bindend. 

 
 

Indien 1 of meerdere situaties meerdere keren voorkomen op dezelfde baan= geef dit svp door aan de 
wedstrijdleiding met vermelding van de details (positie nummer(s) van pins welke niet geregistreerd 
worden e.d.) zodat de baanmonteur de oorzaak kan verhelpen voor de volgende keer. 
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