
(SPEL)REGELS    JEU DE BOULES   “KRUIZER GRAS TOERNOOI” 2018 
 
Per team mogen maximaal 7 spelers worden aangemeld. Alleen deze spelers mogen spelen. 
Bij uitzonderingen moet de teamcaptain dit voorafgaand aan een wedstrijd melden bij de 
wedstrijdleiding. 
 
Alleen deelnemers ouder dan  16  jaar  worden toegelaten en het is niet toegestaan dat een 
deelnemer in twee teams staat ingeschreven of invalt bij een ander team. 
 
Er geldt een rookverbod in de speeltenten van de jeu de boules. Dus onder de half open 
tenten bij de banen mag NIET worden gerookt. 
 
Alleen de teams die op dat moment een wedstrijd spelen mogen onder de half open tenten 
bij de banen staan. De andere teams wachten tot de wedstrijd klaar is.  
 
Toeschouwers mogen tijdens wedstrijden NIET onder de half open tenten bij de banen 
staan. 
 
Bij ons wordt het spel gespeeld door twee teams, elk uit dezelfde poule.  
Ieder team bestaat uit vier personen die per spel elk twee ballen (boules) mogen gooien, dus 
per team acht en per spel zestien ballen. Ballen worden door het KGT ter beschikking 
gesteld! 
 
Bij aanvang tossen om het beginnende team vast te stellen en aan te vangen met het gooien 
van de but  tussen de 6 en 10 meter en minimaal 50 cm van de kantlijn af (anders over 
gooien), dit team gooit ook de eerste speelbal. Na 5 mislukte pogingen beslist de 
baancommissaris. Vervolgens gooit de tegenpartij haar eerste bal. 
 
Er wordt onderhands gegooid en het maakt niet uit hoe. Alle spelers blijven achter de 
afwerpmarkering totdat de baancommissaris de punten heeft geteld. Hierna gooit een 
deelnemer van het team waarvan de bal het verst van de but af ligt en blijft hiermee 
doorgaan totdat een bal van dit team dichter bij de but komt te liggen dan een bal van de 
tegenstander en vervolgens totdat alle 16 ballen zijn gegooid. Nu worden de ballen geteld 
die het dichtst bij de but liggen van één team en elke bal is goed voor één punt.  
Het winnende team mag het spel voortzetten met het werpen van de but en de eerste bal. 
Als tijdens het spel de but uit de baan gaat moet het spel in z’n geheel overnieuw worden 
begonnen! 
 
Indien een bal  tegen de band komt of uit de baan gaat is het spel van deze bal beëindigd 
ook als deze weer terug mocht rollen in de baan. Ook als een bal door een andere bal uit het 
veld of tegen de rand wordt geschoten gaat deze bal uit het spel. Dat is niet het geval als dat 
gebeurt door een bal die eerder de rand heeft geraakt! In het geval dat  een bal uit de baan 
gaat, gooit een deelnemer van het zelfde team de volgende bal.  Als er 2 ballen van 2 teams 
exact gelijk liggen moet het team gooien die de laatste bal heeft geworpen, na de laatste 
worp moeten deze twee ballen verwijderd worden en kunnen vervolgens de punten 
worden geteld. 
 
Een spel is gewonnen door het team die als eerste de 13 punten heeft bereikt  
Bij een eindstand van  2 – 0  krijgt de winnaar 3 punten en de verliezer 0 punten. 
Bij een eindstand van  2 – 1  krijgt de winnaar 2 punten en de verliezer 1 punt. 
Per wedstrijd zijn er  dus 0, 1, 2 of  3 punten te behalen. 
Het team dat twee sets weet te winnen is winnaar van de wedstrijd. 
 
 



Overpunten (meer punten scoren dan 13) tellen niet meer. Het team dat in een set als eerste 
op 13 punten komt, wint de set. Bij het bepalen van de eindstand in de poule geldt als eerste 
het onderlinge resultaat. Indien nog teams gelijk eindigen, dan wordt er gekeken naar het 
team met de minste tegenpunten. Als ook dat gelijk is, wordt er geloot. 
 
Indien een speler aan het einde van het spel bij een voor hen gunstige score de bal(len) 
nonchalant laat vallen of niet gooit om geen risico te lopen om de score nadelig te 
beïnvloeden, is dit een keuze van desbetreffende speler en als zodanig te respecteren. 
 
Bij het gooien van een bal moeten beide voeten of knieën op de mat staan. Als een 
deelnemer tijdens het gooien duidelijk met zijn voeten of knieën buiten de markering (mat) 
komt, eerst waarschuwen en bij herhaling over gooien (denk aan de consequenties voor alle 
twee de teams). 
 
Volgorde van gooien van maximaal 4 teamgenoten is willekeurig en onderling te regelen. 
Eventuele wisseling van een teamgenoot is alleen toegestaan tussen de sets in.  
 
 
Na de  wedstrijden in de poule volgen op zaterdag en zondag de halve en hele finales. 
 
De baancommissaris heeft altijd gelijk dus het laatste woord!! 
 
 
 
Veel plezier en bij vragen; 
Hans Boots,  tel. 5719425  of  06-53338147 – Patrick van Straaten 06-51005814 


