PETANQUE SET ‘12
Doel:
Het team/ de persoon dat zijn boules het dichtst bij de butt kan gooien, wint het spel.

Spelregels
Zie achterkant.

Onderdelen:
* 12 Boules : spel voor max. 6 personen
* 1 Butt

X2

Schade of verlies:
Wordt bepaald a.d.h.v. de ernst. Indien de waarborg ontoereikend is t.o.v. schade of verlies, dan
kunnen extra kosten worden aangerekend aan de ontlener.

Spelregels
Jeu de boules is een sport dat gespeeld wordt tussen twee partijen, met deze set kunnen de partijen
bestaan uit 1 tot 3 personen. Afhankelijk van het aantal spelers krijgt men ‘boules’. Als men in teams
van 2 speelt, mag je twee boules spelen. Bij enkelspellen krijgt iedere speler vier boules.
Er wordt door de teams getost op te bepalen wie het but mag uitwerpen. De speler die de toss wint
mag op het terrein een plek kiezen en daar een cirkel tekenen om de voeten. De cirkel om de voeten
moet tussen de 35 en 50 cm zijn. Deze cirkel heet de werpcirkel. Deze moet minimaal 1 meter van de
zijkant van het afgebakend terrein liggen. Tijdens het werpen van de boules mag men de werpcirkel
niet verlaten. De voeten moeten zich geheel in de cirkel bevinden. Het team dat de toss heeft
gewonnen en de werpcirkel heeft getekend mag nu het but uitwerpen.
de afstand tussen de werpcirkel en het but dient tussen de 6 en 10 meter te liggen. Het but mag niet
meer dan 1 meter van de buitenzijde van het terrein af liggen.
Doel van het spel is dat je de boule zo dicht mogelijk bij het but gooit. De boule moet onderhands
worden gegooid of gerold. Je mag boules niet opnieuw gooien. Terwijl de speler die aan de beurt is
zich op zijn worp concentreert, moeten de overige aanwezigen stil zijn. Beurt om te gooien wisselt
tussen de teams en dan de spelers. Het is toegestaan de boules van de tegenstanders weg te spelen
met de eigen boules.
Als alle boules werden gegooid, krijgt het team met de best geworpen boule één punt.
Het spel begint opnieuw. Het team / de persoon die als eerst 13 punten haalt, is gewonnen.

