
 

Bowlen met flessen 1 van 2 

Bowlen met flessen 

   

 

 
Voorbereiding 

• Zet 10 plastic flessen in formatie zoals op de afbeelding. 

• Maak van een paar sokken een mooie stevige bal. Je kunt hiervoor ook meer sokken gebruiken. 

• Je speelt deze vorm van bowlen vooral voor de lol. Wil je er een serieuze zaak van maken? Dan kun je de 

puntentelling hanteren. Die staat iets verderop uitgelegd. 

 

Hoe je het speelt 

• Elke bowlingpartij bestaat uit tien beurten (frames) per speler. Men krijgt per beurt (frame) 2 worpen om 

alle pins om te gooien. Elke pin is 1 punt waard. Maar er zijn bonuspunten te verdienen als je een strike of 

een spare haalt. 

• Als bij de eerste worp alle pins om worden gegooid, heeft die speler een strike gegooid en stopt de beurt 

direct. 

• Als alle pins in 2 worpen om worden gegooid dan heeft men een spare. Wanner bij de eerste worp geen pins 

om worden gegooid en ze worden wel allemaal bij de tweede worp omgegooid dan dat nog steeds een spare. 

En geen strike. 

• Als een speler in twee worpen niet alle 10 de pins omwerpt, spreek je van een open frame. 

• Als men in de 10e beurt (frame) een spare gooit, dan krijgt deze speler nog één extra worp om bonuspunten 

te verzilveren.  

• Als men in de 10e beurt (frame) een strike gooit, dan krijgt deze speler nog twee extra worpen om 

bonuspunten te verzilveren.  

• Degene die na 10 beurten (frames) de meeste punten heeft, is de winnaar. 
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Puntentelling bij bowling 

• Als je een strike gooit, dan heb je 10 punten verdiend. Maar daarbij worden nog de eerste twee volgende 

beurten als bonus bij opgeteld.  

• En omdat bij een strike alle pins zijn omgeworpen, is de beurt over. En tellen deze punten pas mee bij je 

volgende beurt. Gooi je daarna een 'open frame' - door bijvoorbeeld eerst 6 en dan 3 pins om te gooien – dan  

heb je in frame 1 een extra score van 9 punten. Dus 10 + 9 = 19.  

• In het geval dat je na een eerste strike weer een strike gooit, dan zal de tweede bonusgooi pas in de derde 

beurt (frame) plaatsvinden. Gooi je daar ook een strike dan scoor je in beurt (frame) 1 de maximale score 

van 30 punten. 

• Als je een spare gooit, dan heb je ook 10 punten gehaald, en krijg je 1 x bonuspunten extra uit de volgende 

beurt. Na een spare kun je maximaal 20 punten krijgen als je de beurt erna alles in één keer omgooit (en 

dan heb je weer een strike). 

• Gooi je een open frame (dus niet alles om na twee beurten, dan heb je alleen de punten gescoord van het 

aantal pins dat je hebt omgegooid. Dit is dan dus altijd minder dan 10. En je krijgt geen bonuspunten bij de 

volgende worp. 

• De maximale score die je kan halen per 10 beurten (frames) is 300 punten. Hiervoor moet je wel 12 strikes 

achter elkaar gooien (10 frames en 2 extra worpen na de 1e frame) 

 


