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Spelreglement Petanqueclub ‘t Lindeken
Dit reglement is gebaseerd op het “Reglement voor de Petanquesport (RPS) - 2017”,
aangepast aan de omstandigheden van de Petanqueclub ‘t Lindeken

Afdeling 1
Artikel 1

Algemeen

Ploegen

De partijen van de wedstrijden worden in principe gespeeld tussen ploegen van drie spelers
tegen drie spelers (triplette).
Indien nodig door het aantal aanwezige spelers of ingeval van een tornooi zijn ook partijen
mogelijk tussen :
- twee spelers en twee spelers (doublette)
- drie spelers en twee spelers (gemengd)
- één speler en één speler (tête à tête).
Elke speler van de ploegen van drie spelers beschikt over twee boules. Ingeval van een
ploeg van twee of één speler(s) beschikt elke speler over drie boules.

Artikel 2

Goedgekeurde boules en but

De wedstrijden worden gespeeld met boules die :
1. de ballen moeten van metaal zijn
2. zij moeten een diameter hebben tussen 7,05cm (minimum) en 8,00cm( maximum)
3. zij moeten een gewicht hebben tussen 650 gr (minimum) en 800 gr (maximum)
Het balletje waarnaar gemikt wordt ("but" of cochonnet genoemd) moet gemaakt zijn uit hout
of uit kunststof. Hun diameter moet 30mm bedragen (een afwijking van +/– 1mm is
toegestaan). Het gewicht hiervan moet echter tussen de 10 à 18 gr bedragen. Geverfde
doelkogeltjes zijn toegestaan.

Afdeling 2
Artikel 3

Spel en But

De werpcirkel en het uitwerpen van het but

Begin van het spel: een speler van de ploeg die links op het scorebord vermeld staat legt de
werpcirkel ("de ring" met diameter 50 cm) ter hoogte van de basislijn, in het midden van de
breedte van het terrein en werpt als eerste het but.
Volgende werprondes: In de volgende werprondes wordt het but uitgeworpen door de ploeg
die in de voorgaande ronde punten heeft gescoord en dit vanuit een werpcirkel die geplaatst
wordt ter hoogte van de andere basislijn en ter hoogte van de plaats waar het but lag aan het
einde van de vorige werpronde, of in het midden als het but werd buitengespeeld. Als de
voorgaande ronde onbeslist is geëindigd: zie artikel 7, laatste alinea.
De ploeg, die het but uitwerpt, heeft maar één kans om het but geldig te werpen. Indien deze
poging niet geldig verklaard wordt (zie artikels 4 en 5) zal het but overhandigd worden aan
de tegenstrever die deze mag plaatsen waar hij of zij het wenst maar op reglementaire wijze
(minimum 6 meter en maximum 10 meter van de voorkant van de werp cirkel).
Dat een speler het but uitwerpt betekent niet dat hij ook de eerste boule moet werpen.
Tijdens het uitwerpen van het but en het werpen van de boules in het algemeen, moeten de
voeten van de speler binnen de werpcirkel blijven (zij mogen deze niet deels bedekken); zij

mogen de werpcirkel niet verlaten of geheel van de grond komen vooraleer het geworpen but
of de geworpen boule de grond raakt. Geen enkel ander lichaamsdeel mag de grond buiten
de werpcirkel raken. Voor spelers in een rolstoel geldt dat ten minste één wiel (aan de zijde
van de werparm) zich binnen de werpcirkel moet bevinden.

Artikel 4

Voorgeschreven afstanden bij het uitwerpen van het but

Bij het uitwerpen van het but is dit slechts geldig als de afstand van het but tot de voorkant
van de werpcirkel minimum 6 meter en maximum 10 meter bedraagt.

Artikel 5

Ongeldig uitwerpen van het but

De ploeg, die het but uitwerpt, heeft maar één kans om het but geldig te werpen. Indien deze
poging niet geldig verklaard wordt (zie artikel 4) zal het but overhandigd worden aan de
tegenstrever die deze mag plaatsen waar hij of zij het wenst maar op reglementaire wijze
(minimum 6 meter en maximum 10 meter van de voorkant van de werp cirkel) .
Als het but bij het uitwerpen wordt tegengehouden door de scheidsrechter, een speler, een
toeschouwer, een dier of enig ander bewegend voorwerp, is het ongeldig en moet het
opnieuw worden uitgeworpen door dezelfde ploeg.
Na het uitwerpen van het but en van de eerste boule mag de tegenstander nog altijd de
geldigheid van de ligging van het but betwisten (tenzij die eerste boule het but heeft
verplaatst). Als het bezwaar terecht blijkt, worden het but en de boule opnieuw gespeeld. Om
het but opnieuw te kunnen uitwerpen moeten beide ploegen het erover eens zijn dat het
ongeldig lag, of een scheidsrechter moet dat beslist hebben. Als een ploeg in strijd hiermee
handelt, verliest zij het recht het but uit te werpen.
Heeft ook de tegenstander al een boule geworpen, dan wordt het but geacht geldig te liggen
en wordt er geen protest meer tegen de ligging ervan in overweging genomen.

Artikel 6

Verborgen of verplaatst but

Als het but tijdens een werpronde wordt bedekt door een boomblad, papier of dergelijke,
(waardoor het verborgen wordt) wordt dat voorwerp verwijderd. Het but dient hierbij op zijn
plaats te blijven (eventueel na markering).
Als het but in beweging komt, bijvoorbeeld door de wind of de helling van het terrein, wordt
het teruggelegd op zijn oorspronkelijke plaats, mits deze was gemarkeerd (anders blijft het
op zijn plaats liggen). Hetzelfde gebeurt als het but per ongeluk door de scheidsrechter, een
speler, een toeschouwer, een boule of een but uit een andere partij, een dier of enig
bewegend voorwerp wordt verplaatst.
Om onenigheid te voorkomen kunnen spelers de plaats van but en boules markeren.
Protesten met betrekking tot niet-gemarkeerde buts en boules worden niet in overweging
genomen.
Wordt het but verplaatst door een boule uit de aan gang zijnde werpronde, dan blijft het
geldig, zolang het binnen toegestaan terrein blijft liggen.

Artikel 7

Ongeldig geworden but en puntentelling erbij

Het but wordt ongeldig als tijdens het spel naar een ander terrein verplaatst wordt, zelfs als
het daarna naar het toegestane speelterrein terugkomt.
Het but op de uitlijn is ongeldig als het voor meer dan de helft buiten het speelterrein ligt.
Als het but tijdens een werpronde ongeldig wordt, kunnen zich de volgende drie gevallen
voordoen:
1. beide ploegen hebben nog boules te spelen: de werpronde eindigt onbeslist;
2. slechts één ploeg heeft nog boules te spelen: deze ploeg krijgt evenveel punten als
zij nog boules te spelen heeft;

3. geen van beide ploegen heeft nog boules te spelen: de werpronde eindigt onbeslist.
Als er aan het einde van een werpronde geen boules meer op het toegestaan terrein liggen,
eindigt de werpronde eveneens onbeslist.
In alle gevallen dat een werpronde onbeslist eindigt, wordt het but opnieuw eerst
uitgeworpen door een speler van de ploeg die in de onbesliste werpronde als eerste het but
mocht uitwerpen en vanuit een werpcirkel die in het midden van de breedte van het terrein
wordt gelegd (ter hoogte van de basislijn).

Artikel 8

Tegengehouden but

1.
Als het but, na te zijn weggeschoten, door een toeschouwer of de scheidsrechter
wordt tegengehouden, blijft het liggen waar het tot stilstand komt.
2.
Als het but, na te zijn weggeschoten, onvrijwillig door een speler wordt tegengehouden, heeft zijn tegenstander de keuze uit:
• het but te laten liggen op zijn nieuwe plaats;
• het but terug te leggen op zijn oorspronkelijke plaats op voorwaarde dat deze
gemarkeerd was (anders blijft het liggen).
Als het but wordt weggeschoten, op niet-toegestaan terrein terechtkomt, en daarna weer op
het terrein terugkomt, wordt het als ongeldig beschouwd en worden de regels van artikel 7
toegepast.

Afdeling 3 Boules
Artikel 9

Werpen van de boules

De eerste boule van een werpronde wordt geworpen door een speler van de ploeg die als
eerste het but heeft uitgeworpen (zie artikel 3). Daarna werpt steeds de ploeg die niet op
punt ligt.
De speler mag van geen enkel voorwerp gebruik maken, noch een streep op de grond
aanbrengen, om zijn boule te geleiden of de plaats te markeren waar hij zijn boule wil laten
neerkomen. Wanneer hij zijn laatste boule werpt, mag hij in zijn andere hand geen extra
boule houden.
Boules moeten één voor één geworpen worden. Hierbij mag de speler al zijn beschikbare
boules na mekaar werpen (ook als dit er 3 zijn), zolang zijn ploeg niet op punt ligt.
Eenmaal geworpen boules mogen niet opnieuw worden geworpen. Boules moeten echter
opnieuw worden geworpen als zij onderweg van de werpcirkel naar het but zijn tegengehouden of uit koers zijn geraakt door een boule of een but uit een andere partij, door een
dier, door enig bewegend voorwerp, en in het geval genoemd in de tweede alinea van artikel
5.
Als de eerste boule op niet-toegestaan terrein terechtkomt, moet de tegenstander zijn eerste
boule spelen; zolang er geen enkele boule op toegestaan terrein ligt spelen beide ploegen
om de beurt.
Als er tijdens een werpronde - als direct of indirect gevolg van schieten of werpen van een
boule - geen enkele boule meer op het toegestaan terrein ligt, gelden dezelfde regels als van
artikel 21 ("schutters op").

Artikel 10

Oefenen tijdens een partij

Tijdens het verloop van een partij mag niet geoefend worden.

Artikel 11

Obstakels

Het is de spelers verboden een obstakel dat zich op het terrein bevindt te verwijderen, te
verplaatsen, in de grond te drukken of plat te stampen.
Een speler van de ploeg die aan de beurt is mag wel de inslag van de laatst gespeelde boule
dichtmaken.

Artikel 12

Ongeldig geworden boules

Een boule is ongeldig zodra hij op niet-toegestaan terrein terechtkomt.
Een boule but op de uitlijn is ongeldig als het voor meer dan de helft buiten het speelterrein
ligt.
Als de boule, na ongeldig geweest te zijn, op het terrein zou terugkomen, hetzij vanwege de
helling van het terrein, hetzij na contact met een bewegend of stilstaand voorwerp, moet hij
onmiddellijk uit het spel worden genomen en alles wat hij na het overschrijden van de uitlijn
heeft verplaatst wordt op zijn oorspronkelijke plaats teruggelegd.
Een ongeldige boule moet meteen voor de aan gang zijnde werpronde uit het spel worden
genomen. Als dat niet gebeurt, behouden achteraf geworpen boules of verplaatst but die
ermee in aanraking zouden komen hun ligging (geldig of ongeldig, naargelang deze ligging).

Artikel 13

Tegengehouden boules

Als een boule na het werpen wordt tegengehouden door een toeschouwer of door de
scheidsrechter, blijft hij liggen op zijn nieuwe plaats.
Als een boule na het werpen onvrijwillig wordt tegengehouden door een speler van de ploeg
waartoe deze boule behoort, is hij ongeldig en wordt hij onmiddellijk uit het spel genomen.
Als een boule onvrijwillig wordt tegengehouden door een tegenstander, beslist de speler om
deze boule opnieuw te werpen ofwel om hem te laten liggen op zijn nieuwe plaats.
Een speler die een bewegende boule met opzet tegenhoudt, wordt onmiddellijk uitgesloten
van de rest van de partij en met hem zijn ploeg. De tegenpartij wint dan de partij met 13
punten tegen de score van de andere ploeg op dat ogenblik.

Artikel 14

Verplaatste boules

Als een stilliggende boule door bijvoorbeeld de wind of de helling van het terrein verplaatst
wordt, wordt hij teruggelegd op zijn oorspronkelijke plaats op voorwaarde dat deze
gemarkeerd was. Dit gebeurt ook als de boule per ongeluk verplaatst wordt door toedoen
van een speler, de scheidsrechter, een toeschouwer, een dier of enig bewegend voorwerp.
Protesten met betrekking tot niet-gemarkeerde boules worden niet in overweging genomen;
een scheidsrechter zal zich louter baseren op de feitelijke ligging van de boules op het
terrein.
Als een boule wordt verplaatst als gevolg van een in dezelfde partij geworpen boule, blijft hij
wel geldig, zolang hij op toegestaan terrein ligt.

Artikel 15

Werpen van andermans boules

Een speler die met een boule van een ander speelt, krijgt een waarschuwing. De geworpen
boule blijft niettemin geldig voor zijn ploeg, maar wordt - na markering - onmiddellijk
vervangen.

Afdeling 4 Punten en Metingen
Artikel 16

Puntentelling

Elke partij van een wedstrijd wordt gespeeld naar 13 punten. Een ploeg krijgt aan het einde
van een werpronde evenveel punten als die ploeg boules dichter bij het but heeft geplaatst
dan de tegenpartij of krijgt de punten als gevolg van de toepassing van artikel 7, 2.

Artikel 17

Metingen

Ongeacht de ligging van de te meten boules en het moment in de werpronde kan steeds een
meting worden verricht door de ploeg die de laatste boule heeft geworpen. De tegenstander
heeft altijd het recht na te meten. Bij twijfel kan een scheidsrechter worden geraadpleegd;
tegen diens beslissing is geen beroep mogelijk.

Artikel 18

Voortijdig opgeraapte of verplaatste boules

Een speler die vrijwillig en voortijdig boules verplaatst (bvb. door wegduwen of wegschoppen
ervan) en die daardoor de bepaling van een correcte puntentelling belet, wordt onderworpen
aan de bepaling van artikel 13, laatste alinea. Bij herhaling van dit gedrag tijdens een
wedstrijd, kan deze speler daarenboven onderworpen worden aan de bepalingen van artikel
24.
Een geldige boule die tijdens of aan het einde van een werpronde wordt opgeraapt,
vooraleer het aantal punten is overeengekomen, wordt ongeldig, tenzij zijn plaats was
gemarkeerd. Hiertegen kan niet worden geprotesteerd.

Artikel 19

Tijdelijk wegnemen van boules

Om te kunnen meten is het toegestaan boules en obstakels tussen het but en de te meten
boules tijdelijk weg te nemen, na hun plaats te hebben gemarkeerd. Na het meten worden de
boules en obstakels op hun plaats teruggelegd. Als de obstakels niet kunnen worden weggenomen wordt met behulp van een passer gemeten.

Artikel 20

Bij meting verplaatste boules of but

Het te meten punt gaat verloren voor een ploeg waarvan een speler tijdens een meting het
but of één van de betwiste boules verplaatst of opraapt.
Als een scheidsrechter tijdens een meting het but of een boule verplaatst, doet hij in alle
rechtvaardigheid een uitspraak.

Artikel 21

Boules op gelijke afstand

Als de twee het dichtst bij het but liggende boules even ver van het but liggen en aan
verschillende ploegen toebehoren, kunnen zich de volgende drie gevallen voordoen:
1. geen van beide equipes heeft nog boules te spelen: de werpronde eindigt onbeslist
en het but wordt opnieuw uitgeworpen door een speler van de ploeg die in de
onbesliste werpronde als eerste het but mocht uitwerpen;
2. slechts één ploeg heeft nog boules te spelen: die ploeg werpt deze boules en behaalt
zoveel punten als zij uiteindelijk boules dichter bij het but heeft liggen dan de
dichtstbijzijnde boule van de tegenstander;
3. beide ploegen hebben nog boules te spelen: de ploeg die het laatst heeft geworpen,
werpt nogmaals een boule, dan de tegenstander en vervolgens om de beurt, totdat
één ploeg op punt ligt; als slechts één ploeg nog boules te spelen heeft zijn de regels
van punt 2 van toepassing.
Als er op het einde van de werpronde geen boules dichter bij het but liggen dan de twee op
gelijke afstand ervan, eindigt deze werpronde onbeslist.

Afdeling 5 Discipline
Artikel 22

Gedrag van spelers en toeschouwers tijdens het spel

Gedurende de tijd dat een speler zijn boule werpt moeten de toeschouwers en de andere
spelers stil zijn. De tegenstanders mogen niet lopen, gebaren, of iets anders doen dat de
speler zou kunnen afleiden. Alleen zijn medespelers mogen zich tussen de werpcirkel en het

but bevinden. De tegenstanders moeten zich buiten het terrein of achter de speler bevinden.
Spelers die zich niet houden aan deze regels kunnen worden gediskwalificeerd als zij
volharden in hun gedrag, waarbij dan de bepaling van artikel 23, 1. overeenkomstig geldt.

Artikel 23

Afwezigheid van spelers

Spelers mogen zich niet van een partij verwijderen of het speelterrein verlaten zonder
toestemming van een scheidsrechter of van de wedstrijdleiding. Hierbij kunnen zich 2
gevallen voordoen:
1. Als de toestemming niet is gegeven en een speler verlaat toch het terrein (of weigert
voort te spelen), wordt de afwezige speler uitgesloten uit het verder verloop van de
wedstrijd. Deze speler kan ook onderworpen worden aan de bepalingen van artikel
24 en/of artikel 25.
2. Als de toestemming wel is gegeven en als de afwezige speler na het begin van een
daaropvolgende werpronde terug verschijnt, mag hij niet meer aan deze werpronde
deelnemen. Pas in de volgende werpronde kan hij terug aan de partij meedoen. Een
werpronde wordt geacht te zijn begonnen zodra het but geldig is uitgeworpen.
In elk van deze gevallen (1. en 2.) speelt de onvolledige ploeg verder zonder de boules van
de afwezige speler.

Artikel 24

Onsportief gedrag

Een ploeg waarvan één of meerdere spelers in een partij blijk geven van onsportiviteit of van
gebrek aan respect voor het publiek, de wedstrijdleiding of de scheidsrechters, wordt uit de
wedstrijd genomen. Deze diskwalificatie leidt tot nietigverklaring van de behaalde resultaten
(met 13-0 score ten voordele van de tegenstanders) en kan tevens leiden tot het opleggen
van sancties zoals bepaald in artikel 25.

Artikel 25

Wangedrag

Een speler die door de wedstrijdleiding schuldig wordt bevonden aan wangedrag of die zich
van geweld bedient jegens de wedstrijdleiding, een scheidsrechter, een andere speler of een
toeschouwer, riskeert één of meer van de volgende sancties, afhankelijk van de ernst van de
overtreding:
1. diskwalificatie, waarbij de bepalingen van artikel 24 overeenkomstig gelden;
2. verbeurdverklaring van prijzen en wedstrijdgelden;
3. tijdelijke schorsing van het lidmaatschap;
4. definitieve uitsluiting uit de petanqueclub.
Een sanctie die wordt opgelegd aan een schuldig bevonden speler, kan ook worden
opgelegd aan zijn medespelers.
Sancties 1 en 2 kunnen opgelegd worden door de wedstrijdleiding;
Sanctie 3 kan opgelegd worden door het clubbestuur;
Sanctie 4 kan beslist worden door de algemene vergadering van de clubleden, op voorstel
van het clubbestuur.

Slotbepaling
Andere – in dit reglement onvoorziene – gevallen worden door de wedstrijdleiding in alle
rechtvaardigheid beslist. Hiertegen is geen protest mogelijk.

Geldigheid van dit reglement
Dit reglement is goedgekeurd door het clubbestuur op datum van 10 januari 2018 en wordt
geldig vanaf dezelfde datum.

