
 

 

Pétanque: een spel maar ook een echte sport! 
 

Wist je dat ‘jeu de boules’, zoals ‘pétanque’ in de 
volksmond vaak wordt genoemd, niet alleen een 
spel maar ook een echte wedstrijdsport is? Naast 
het welbekende recreatieve spel zijn er talloze 
(inter-)nationale toernooien en competities waaraan 
kan worden deelgenomen. De sport kent EK’s en 
WK’s en is zelfs genomineerd als Olympische sport. 
 

Net als bij iedere andere sport bepaal jij zelf het 
niveau waarop je wilt spelen. Wil je alleen recreatief 
spelen op de vereniging, prima! Maar zoek je meer 
uitdaging dan biedt Pétanque Union Bois le Duc 
trainingen aan waarmee je snel jouw spel verbetert 
om zo (nog) sterker voor de dag te komen. 
 

Het hele jaar door bewegen in de buitenlucht: 
een gezonde combinatie 
 

Bewegen in de buitenlucht is goed voor de 
gezondheid: er is geen dokter die dat tegenspreekt. 
Pétanque is dus een ‘gezonde’ sport te noemen 
want het grootste gedeelte van het jaar speel je 
namelijk buiten. Evenals de meeste sporten is ook 
pétanque een bewegingssport die een beroep doet 
op jouw conditie. Wist je dat een speler op een 
toernooidag wel tot zo’n 20 kilometer aflegt? 
 

In de winter wordt steeds vaker uitgeweken naar 
binnenaccommodaties die zijn voorzien van alle 
restauratieve en sanitaire gemakken om zodoende 
een aangename uitoefening van de sport mogelijk 
te maken. Hierdoor kun je 365 dagen per jaar, 
ongeacht weersomstandigheden, pétanque spelen. 
 

Pétanque en sociaal contact 
 

Pétanque is zowel fysiek als qua kosten een zeer 
laagdrempelige sport (enkel een setje jeu de boules-
ballen voldoet). Iedereen kan deelnemen, ongeacht 
leeftijd of etniciteit. Ook spelen jong en oud met 
elkaar wat bijdraagt aan meer begrip tussen en 
integratie van verschillende leeftijds- en bevolkings-
groepen. Pétanque is daarnaast een ideale 
afleiding van de dagelijkse beslommeringen. 

Spelvormen pétanque 
 

Pétanque kent drie spelvormen: triplet, doublet en 
tête à tête. Voor iedere spelvorm worden 
verschillende toernooien georganiseerd. Zo zijn er 
recreatieve toernooien waar de gezelligheid voorop 
staat maar ook toernooien waar wordt gespeeld op 
sterkte en vaak voor (kleine) geldprijzen. 
 

De officiële spelvorm is het spelen in tripletvorm: 
alle nationale en internationale kampioenschappen 
en toernooien worden gespeeld in triplet. Deze 
spelvorm is ronduit de moeilijkste omdat er, naast 
een goede speltechniek en -tactiek, vooral ook een 
goede teamgeest aanwezig moet zijn. 
 
 

TRIPLET 
 

2 teams van elk 3 personen spelen tegen elkaar. 
Iedere speler heeft 2 boules. 

 
DOUBLET 

 

2 teams van elk 2 personen spelen tegen elkaar. 
Iedere speler heeft 3 boules. 

 
TÊTE À TÊTE 

 

2 spelers spelen tegen elkaar. 
Iedere speler heeft 3 boules. 
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… ook in uw omgeving! 
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Wil je ook ‘pétanque’ spelen? 
 

Neem dan gerust en geheel vrijblijvend contact met 
ons op of, beter nog, kom gewoon langs op één van 
onze speeldagen. We hebben voldoende boules te 

leen dus je kunt meteen meespelen!       
 

Onze openingstijden zijn: 
 

• Dinsdagavond : 19:00 - 23:00 uur. 

• Woensdagmiddag : 13:00 - 17:00 uur. 
• Donderdagavond : 19:00 - 23:00 uur. 

• Zaterdag en zondag : 13:00 - 17:00 uur. 
 

Let op: op woensdagavond is onze training, die is 
alleen toegankelijk voor verenigingsleden. 
 

Adres- en contactgegevens 
 

Je vindt onze 16 jeu de boules-banen pal naast het 
clubgebouw van s.v. C.H.C., één van de oudste 
voetbalverenigingen van de stad. 
 

 

s.v. C.H.C. 
De Fuik 10 
5223 KT ’s-Hertogenbosch 
Nederland 

 

Telefoon : +31 (0)6 1353 1310 
E-mail : info@puboisleduc.nl 
 

Wil je (nog) meer weten? 
 

Voor (nog) meer informatie over Pétanque Union 
Bois le Duc ga je naar www.puboisleduc.nl. Daar 
vind je allerhande informatie t.a.v. de vereniging, 
haar bestuur, foto’s, spelregels, evenementen, etc. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Beknopte spelregels 
 

1. Het spel ‘pétanque’ wordt gespeeld tussen 
2 teams, elk met 2 of 3 spelers, of tête à tête. 

 

2. Door loting wordt bepaald welk team begint. 
 

3. Vanuit een cirkel, met een doorsnede van 35 tot 
50 cm, gooit een speler van het team dat mag 
beginnen (team A), het but op een afstand 
tussen 6 en 10 meter. 

 

4. Hierna gooit een speler van hetzelfde team (met 
beide voeten in de cirkel!) een boule zo dicht 
mogelijk bij het but. 

 

5. Een speler van team B probeert nu zijn boule 
dichter bij het but te werpen. Dit kan hij doen 
middels een goed geplaatste boule of een 
succesvol schot. Team B moet blijven spelen 
totdat het op punt ligt en dus dichterbij het but 
dan team A. 

 

6. Hierna is team A aan de beurt, weer totdat het 
lukt, om dichterbij het but te komen. 

 

7. Beide teams blijven zo (afwisselend) werpen 
totdat één van beide geen boules meer heeft. 
Nu probeert het team dat nog wel boules heeft 
ook deze dichterbij het but te werpen dan de 
best gespeelde boule van de tegenpartij. 

 

8. Iedere boule die dichterbij het but ligt dan de 
beste van de tegenpartij telt voor 1 punt. 

 

9. Het team dat de werpronde heeft gewonnen 
(dat wil zeggen punten heeft gescoord) werpt 
vervolgens het but opnieuw uit. Dit dient te 
gebeuren in tegengestelde richting als de eerste 
werpronde, wederom vanuit een cirkel. 

 

10. Winnaar is het team dat als eerste 13 punten 
weet te scoren. 
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