
 
 
 
  

                                                              
 

RREEGGLLEEMMEENNTT      PPEETTAANNQQUUEE 

 Er wordt gespeeld volgens het officiëel petanquereglement waarvan hieronder een beknopte 
samenvatting met de belangrijkste regels : 

 Bij tripletten (3 tegen 3) speelt iedere speler met twee boules. Bij doubletten (2 tegen 2) speelt 
men elk met drie boules.  

 Door loting wordt bepaalt welk team mag beginnen. 

 De eerste speler kiest de plaats vanwaar gespeeld wordt en trekt een cirkel met ±50 cm 
diameter. Tijdens deze werpronde gooien alle spelers vanuit dezelfde cirkel, waarbij tijdens het 
werpen beide voeten op de grond moeten blijven. 

 Het butje dient uitgegooid te worden op tenminste 6 meter en ten hoogste 10 meter van de 
werpcirkel. Als bij een afgebakend terrein het butje tegen de kantlijn ligt, is dit een geldige worp. 

 Indien de eerste speler na drie opeenvolgende pogingen er niet in slaagt het butje reglementair 
te werpen, wordt het butje aan de tegenpartij overhandigd. Echter het team die het butje na de 
eerste drie worpen heeft verloren, behoudt het recht om de eerste boule te spelen. 

 Indien een tegenstrever, na de eerste geworpen boule, de (onreglementaire)  ligging van het butje 
terecht betwist, wordt het butje opnieuw geworpen. Echter als de tegenstrever eveneens een boule 
gespeeld heeft, wordt de ligging van het butje definitief als geldig beschouwd en wordt geen klacht 
meer aanvaard. 

 Het team dat het butje werpt, werpt ook de eerste boule. Daarna is de tegenpartij aan de beurt. 
Het team waarvan de boule het dichtst bij het butje ligt, heeft de leiding en ligt op punt.  

 Het team dat de leiding niet heeft, probeert steeds een boule dichter bij het but te krijgen. 
Daarbij is het toegestaan het butje of een boule van een tegenstander weg te spelen (tireren) om 
aldus zijn eigen positie te verbeteren. 

 Alle gespeelde boules (ook deze geworpen buiten het afgebakend terrein) dienen op de grond te 
blijven liggen tot aan het einde van iedere werpronde. 

 Bij betwisting meet een onpartijdig iemand. Bij gelijkheid dient het laatst gespeelde team terug 
eerst te spelen, daarna de tegenpartij enz. … totdat er een duidelijke winnaar is. 

 Iedere boule, aan het einde van een werpronde, die dichter tegen het butje ligt dan de best 
geplaatste boule van de tegenpartij levert een punt op.  

 Een boule wordt ongeldig bij het volledig overschrijden van de grenslijn(en) (d.i. wanneer de 
boule zich, recht van boven gezien, voor 100% buiten het afgebakend terrein bevindt). 

 Als het butje een grenslijn(en) overschrijdt en slechts één team heeft nog boules te spelen, dan 
krijgt dit team evenveel punten als het aantal nog te spelen boules. 

 Een speler van het team dat de vorige werpronde gewonnen heeft, begint de volgende werpronde 
(mène) met het uitwerpen van de butje vanuit de cirkel die in het verlengde van de plaats waar 
het butje in de voorgaande mène lag. De speler moet met beide voeten in de cirkel staan. 

 Winnaar is het team dat als eerste 13 punten heeft behaald. 
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