
Toernooiregels 4de Jeu de Boules Toernooi  

vrijdag 1 september 2017 

Tijdens het toernooi wordt in koppels gespeeld, 2 tegen 2 met elk drie boules. 

Aantal basisregels: 

 Er wordt onderhands gegooid. 

 Er wordt altijd gegooid vanaf de kopse kant van de baan, aangegeven met een 50 cm lijn. De voeten moeten 

op deze lijn staan. 

 Gooi pas als mensen die eventueel in de baan staan zien dat er gegooid wordt. 

 Er wordt in plaats van tot 11 of 13 punten gespeeld om tijd. 

 Er zal net als vorig jaar weer gespeeld worden op de banen achter de Gaveborg . Er zijn twee grasbanen van 

ca. 3 x 9 geprepareerd en twee “grint” banen van 3x9 meter. Met het programma wordt hier rekening mee 

gehouden. 

 In geval van twijfel wordt het wedstrijdsecretariaat gevraagd, het oordeel van het wedstrijdsecretariaat is 

beslissend. 

Stap 1: Wie mag beginnen 

Één team gooit de but (kleine balletje) en probeert een andere eigen boules  zo dicht mogelijk bij te gooien. De 

tegenstander gooit ook een eigen boules. Degene die het dichtst bij ligt, mag als eerste de but werpen en het spel 

begint. 

Stap 2: Gooien van But 

Het But dient tijdens dit toernooi minimaal 4 meter ver (en minimaal 1 meter van de zijlijnen) door de winnaar van 

STAP 1 gegooid worden. Wordt het but te kort of te lang uitgeworpen, dan mag nogmaals geworpen worden. Lukt 

het de derde keer ook niet, dan mag de tegenstander het proberen. Maar let op, het is altijd de winnaar van de toss 

die de eerste boule moet werpen. 

De boule of de but is ‘uit’ als deze in zijn geheel over de lijn is. Boules zijn uit deze werprond en het but dient voor 

het gooien van de boules, opnieuw gegooid te worden. 

Stap 3: Gooien van de Boules 

Het team dat het but werpt, werpt ook de eerste boules en probeert deze zo dicht mogelijk bij het but te plaatsen. 

De tegenstander werpt vervolgens zijn boules en probeert deze dichter bij het but te plaatsen. Lukt dit,  dan hebben 

zij de leiding. Nu mag het eerste team weer proberen de situatie naar haar voordeel om te buigen en gaat daar mee 

door tot het lukt of het team geen boules meer heeft. 

Heeft een team geen boules meer dan kunnen haar tegenstanders met de nog resterende boules proberen meer 

punten te scoren. Hebben beide teams geen boules meer dan worden de punten geteld. 

Stap 4: Punten tellen 

Het aantal punten is gelijk aan het aantal boules dat een team dichter bij het but heeft liggen dan de beste boule van 

zijn tegenstander. Er is nu één werpronde gespeeld. De punten worden door de spelers op het scorebord van de 

baan bijgehouden en de tweede werpronde wordt begonnen door de winnaar van de eerste werpronde. 

Winnaar is het team dat als de tijd is afgelopen (aangegeven door het wedstrijdsecretariaat) de meeste punten 

heeft. 

Stap 5: Doorgeven einduitslag 

Bij elke baan ligt een wedstrijdbriefje van de gespeelde wedstrijd, hierop wordt na het eindsignaal, de einduitslag 

genoteerd en vervolgens bij het wedstrijdsecretariaat ingeleverd. 

  



Bijzondere situaties 

Gelijke afstand:  

Boules op gelijke afstand: Als de twee het dichtst bij het but liggende boules even ver van het but liggen en aan 

verschillende teams toebehoren, kunnen zich de volgende drie gevallen voordoen:  

1. geen van beide teams heeft nog boules te spelen, de werpronde eindigt onbeslist en het but wordt  

uitgeworpen door een speler van het team die in de onbesliste werpronde als eerste het but mocht 

uitwerpen;  

2. slechts één team heeft nog boules te spelen: dat team werpt deze boules en behaalt zoveel punten als zij 

uiteindelijk boules dichter bij het but heeft liggen dan de dichtstbijzijnde boule van de tegenstander;  

3. beide teams hebben nog boules te spelen: het team dat het laatst heeft geworpen, werpt nogmaals een 

boule, dan de tegenstander, en vervolgens om beurten, totdat één team  op punt ligt; als slechts één team 

nog boules te spelen heeft zijn de regels van punt 2 van toepassing.  

Als er aan het einde van een werpronde geen boules op toegestaan terrein liggen, eindigt de werpronde onbeslist.  

But uit baan:  

 Wanneer tijdens het spel het but buiten de baan terecht komt en één team geen boules meer heeft, dan tellen 

het aantal boules dat het andere team eventueel nog in handen heeft als punten voor dit team. 

 Wanneer tijdens het spel een boule vanuit een andere baan komend, een boule of de but in het spel verplaatst, 

geldt de laatste positie van de boule of but, tenzij deze tevoren zijn ‘gemarkeerd’! 

Verwerking uitslagen en standen door wedstrijdsecretariaat: 

 Iedere gewonnen partij levert het team twee partijpunten op. Bij gelijk spel ontvangen beide teams één punt. 

 Bepalend voor de eindrangschikking in de poule is: 

     - Het aantal behaalde wedstrijdpunten en bij evt. gelijke stand achtereenvolgens: 

     - Het doelsaldo (eigen punten – tegen punten) 

     - Het onderlinge saldo 

     - Een Beslissingsronde 

Prijsuitreiking 

De prijsuitreiking zal samen met de uitreiking van het stratenvolleybal plaatsvinden aansluitend aan het toernooi  in 

het sportcafé van de Gaveborg plaatsvinden. 

Tot vrijdag 1 september 2017 

Graag vrijdag 1 september om 17:45 melden bij het wedstrijdsecretariaat achter de Gaveborg, 

zodat we ook echt om 18:00 kunnen starten. 

Nog even oefenen? Dat kan natuurlijk: 

 Aanschuiven bij de Gaveboules training elke woensdag om 18:30 kan en/of  

 de speciaal ingeroosterde inloopochtend voor deelnemers op woensdag 30 augustus 10:15  

 de speciaal ingeroosterde inloopavond voor deelnemers op donderdag 31 augustus 19:15. 

Voor mensen die geen eigen jeu de boules ballen hebben liggen tijdens de inloop en het toernooi, 

bij elke baan jeu de boules ballen.  

anjadevries@kvowk.nl 


