
Bollen als volkssport 





Bollen is een onderdeel van volkssport 
 

- een spel 

- dat streekgebonden gespeeld wordt, 

- meestal in georganiseerd groepsverband, 

- in competitieverband 

- met eenvoudige middelen 

- en zonder al te veel, of al te moeilijke 
reglementen. 

 



Geschiedenis van het bollen 

“Que nul ne soit si hardi, ni grands ni petits, dorénavant à jouer à quelque jeu de 
bourles grandes ou petites en notre ville sous peine d’une amende de 60 sols de 
forfait. Même pour les enfants seraient castagnés de verges ou autre peine selon la 
gravité du méfait ou intention. Fait le 4ième jour d’Aout 1382 (treize cent quatre-
vingt huit) 
  
 “Dat niemand het nog aandurft, groten noch kleinen, vanaf heden in onze stad 
eender welk bolspel te spelen, met grote of kleine bollen, op straf van een forfaitaire 
boete van 60 sols. Zelfs de kinderen zullen gestraft worden met ‘zweepslagen’ of een 
andere straf, naargelang de misstap of intentie meer of minder erg is. Uitgevaardigd 
op de 4de dag van Augustus 1382”. 

Rijsel, 1382: 



verbodsbepaling 

 

 

 

“het worpen soo met keye bollen als eysere 
bollen met loodt ingegoten”  



David Teniers de Jonge  

1660, Perk (Vlaams-Brabant) 



virginaal van Joannes Couchet 

1650, Vleeshuis (Antwerpen) 



virginaal van Joannes Couchet 
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virginaal van Joannes Couchet 

1650, Vleeshuis (Antwerpen) 
 



Antoon Joostens 

1880, Café Vlissinghe, Brugge 



Bepalende elementen bij bollen 

1° de baan waarop gespeeld wordt 

2° de bol waarmee gespeeld wordt 

3° het mikpunt naar waar gespeeld wordt 

4° de spelregels 

 



DE SPEELBAAN 
 

• In West-Vlaanderen kennen we vooral: 

- het trabollen met de platte bol 

- het krukbollen met de krulbol 

- het gaaibollen 

- het bakbollen of trou-madam 

- het pierbollen 

- en het vloerbollen  

(in Amerika rollebollen) 

 



BOLLETRA 
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BOLLETRA 



KRULBOLBAAN 
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KRULBOLBAAN 



DUNNE KRULBOLBAAN 

 

 

Identiek aan krulbol,  

maar met kleinere afmetingen 



GAAIBOLLEN 
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BAKBOLLEN of TROU-MADAME 



PIERBOLLEN 



VLOERBOLLEN 



SOORTEN BOLLEN 
 

  

 

• een schijf van een bol 

• volle bollen  

• halve bol 

 



TRABOL of PLATTE BOL 
 



KRULBOL 



GAAIBOL  



BAKBOLLEN of TROU-MADAME 



PIERBOL 



VLOERBOL 



Reglementen van de Vredeschutters uit Sint-Kruis  (26 december 1896) 
 



 
DE SPELREGELS 

TRABOLLEN 

 



DE SPELREGELS 
KRULBOLLEN 



DE SPELREGELS 
KRULBOLLEN 



VERSPREIDING 
 

• Trabollen: in het centrum en zuiden van West-
Vlaanderen 

• Krulbollen: in Oost-Vlaanderen en in ‘t Brugse 

• Dunne krulbol: ten zuiden kanaal Brugge-Gent 

• Gaaibollen: arrondissement Brugge en regio 
Roeselare en Ieper 

• Pierbollen en Vloerbollen: plaatselijk in de 
Westhoek 

 

 

 

 



TERMINOLOGIE 
 

Bolboane, bolletra, stake, plume, rechte bol, 
trekker, baete, stekken, JOW, afbollen, bolder, 
wegschieten, schutter, stakebolder, scheute, 
onderbolle, blokken, zunne, eiers leggen, hutte, 
de bolle staat, hangbolle, stokhanger, een 
hoed, gat, zak, dender, gelend, tuin, voorend, 
achterend, voorbolder, bollenraper, paander, 
oppergaai, blootbollen, doublé, afspelen, 
lukkepisse 



BOLLEN in het BRUGSE 
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BOLLEN in het BRUGSE 

burgerhuis, Gentpoortstraat, 29 
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