
BOULES
SPELREGELS

Voorbereiding:

Spelregels:

Het jeu-de-boules spel is super simpel, maar wel iets anders dan de meeste mensen denken.
O�  cieel speel je het spel met maximaal 3 teams van 2 personen, maar wij vinden alles best. 
Er geldt geen minimum of maximum aantal personen per baan.

1 tegen 1 (iedere speler krijgt 3 ballen)

2 tegen 2 (iedere speler krijgt 3 ballen)

3 tegen 3 (iedere speler krijgt 2 ballen)

Het werpen gebeurt vanuit de werpcirkel. 
Beide voeten van de speler moeten in de cirkel staan.

De beginnende speler werpt de butt. 

De eerste speler probeert de boule zo dicht mogelijk bij de butt te werpen.

Nu komt de tegenpartij aan de beurt. Deze probeert een boule dichter bij de butt te werpen. 
Dit kan door een boule dichterbij te werpen, of door een boule van de tegenpartij 
weg te stoten.

 Lukt dat, dan is het andere team weer aan de beurt.
 Lukt dat niet, dan mag datzelfde team blijven gooien tot het wel lukt. 
   Als al je ballen opgegooid zijn is de tegenpartij aan de beurt.  

Als alle boules gespeelt zijn, krijgt het winnende team net zoveel punten als het aantal 
ballen dat dichterbij de butt ligt dan de beste boule van de tegenpartij. 

Het team dat de voorgaande werpronde heeft gewonnen, mag de nieuwe werpronde 
beginnen. De werpcirkel wordt opnieuw geplaatst.

Het team welke als eerste 13 punten heeft behaald is winnaar. 

Als tijdens het spel de butt buiten de baan komt, dat wordt de spelronde 
opnieuw gespeeld. 

Maak een keuze

Doel van het spel: Gooi de boule zo 
dicht mogelijk bij de butt

Het werpen gebeurt vanuit de werpcirkel. 
Beide voeten van de speler moeten in de cirkel staan.

De beginnende speler werpt de butt. 

De eerste speler probeert de boule zo dicht mogelijk bij de butt te werpen.

Nu komt de tegenpartij aan de beurt. Deze probeert een boule dichter bij de butt te werpen. 
Dit kan door een boule dichterbij te werpen, of door een boule van de tegenpartij 
weg te stoten.

Lukt dat, dan is het andere team weer aan de beurt.
 Lukt dat niet, dan mag datzelfde team blijven gooien tot het wel lukt. 
   Als al je ballen opgegooid zijn is de tegenpartij aan de beurt.  

Als alle boules gespeelt zijn, krijgt het winnende team net zoveel punten als het aantal 
ballen dat dichterbij de butt ligt dan de beste boule van de tegenpartij. 

Het team dat de voorgaande werpronde heeft gewonnen, mag de nieuwe werpronde 
beginnen. De werpcirkel wordt opnieuw geplaatst.

Het team welke als eerste 13 punten heeft behaald is winnaar. 

Als tijdens het spel de butt buiten de baan komt, dat wordt de spelronde 
opnieuw gespeeld. 

WIE VERLIEST DIE HARKT


