Nederlandse Jeu de Boules Bond

Spelregels (verkort)

De NJBB heeft als doel het bevorderen van de beoefening van
het petanque, zowel recreatief als in wedstrijdverband. De NJBB
richt zich hiervoor op alle geledingen van onze maatschappij.
Iedereen kan deze, niet aan leeftijd gebonden, sport op zijn eigen niveau beoefenen.

1. De toss bepaalt welk team begint.

Onze sport
is gemakkelijk te leren,
 kent beperkte materiaalkosten,
 draagt bij tot veel sociale contacten,
 is ook geschikt voor mensen met een lichamelijke beperking.

3. Een speler van ditzelfde team A werpt het but (kleine houten balletje) op een afstand tussen de 6 meter en de 10
meter.

2. Dit team (A) trekt een cirkel op de grond met een doorsnede tussen de 35 en 50 cm. Vanuit deze cirkel wordt er
gespeeld.



4. Een speler van team A gooit een boule zo dicht mogelijk bij
het but. Bij het gooien van de boules staat de speler met
beide voeten in de cirkel.

De ruim 200 verenigingen die zijn aangesloten bij de NJBB bieden de mogelijkheid om de sport te beoefenen op elk niveau.

5. Vervolgens gooit de tegenstander (team B) een boule en
probeert dichter bij het but te komen. Het is toegestaan de
boule van de tegenstander of het but weg te stoten.

De NJBB kent ruim 18.000 leden.
Deze leden wordt een aantrekkelijk spelaanbod geboden. Dit
aanbod bestaat voor de wedstrijdspelers uit, diverse Nederlandse kampioenschappen, uitzending naar Europese- en Wereldkampioenschappen, de Nationale Competitie, de Afdelings
Competitie en vele ééndaagse toernooien. Voor de recreatieve
speler zijn er veel mogelijkheden om bij de verenigingen jeu de
boules te spelen al dan niet in de vorm van een toernooi.
Onze sport is daarmee voor de één volwaardige topsport en
voor de ander een gezellige besteding van vrije tijd.

6. Team B blijft aan de beurt tot een boule van team B dichter
bij het but komt te liggen dan de boules van team A. Dan
probeert team A op zijn beurt dit te verbeteren.
7. Zodra dit is gelukt, is team B weer aan de beurt. Enzovoort.
8. Heeft een team geen boules meer dan maakt het andere
team de werpronde af en probeert zoveel mogelijk boules
dichter bij het but te krijgen dan de beste boule van de
tegenstander.

Jeu de boules en petanque in
Nederland, een verschil?
Jeu de boules staat voor een verzameling van balspelen. In Nederland wordt zowel jeu de boules als petanque gebruikt als
aanduiding van dezelfde balsport. In recreatieve sfeer wordt
veelal gesproken over jeu de boules. De wedstrijdspelers gebruiken petanque om hun sport te benoemen.

Spelvormen
Er wordt gespeeld door 2 teams. Een team bestaat uit 1, 2 of 3
personen. Als er gespeeld wordt met een team van 1 (tête à tête)
of 2 personen (doublette) dan speelt iedere speler met 3 boules.
Als er gespeeld wordt met 3 personen per team (triplette) dan
speelt iedere speler met 2 boules. Er wordt dus met maximaal 6
boules per team gespeeld.

9. Er wordt doorgespeeld tot beide teams geen boules meer
hebben.
10. Iedere boule die dichter bij het but ligt dan de beste boule
van de tegenstander levert één punt op. Het andere team
heeft in deze werpronde geen punten.
11. Het team dat de vorige werp
ronde
heeft  gewonnen,
begint de volgende werp
ronde.
12. Winnaar is het team dat
het eerst 13 punten heeft.
De complete spelregels zijn
opgenomen in het Internationaal spelreglement.

De kracht van petanque

Onze verenigingen

Petanque is:
 Sociaal, na iedere gegooide boule mag het team dat
moet gooien één minuut met elkaar overleggen over de
te kiezen tactiek.
 Is leeftijdonafhankelijk. Het is daarom mogelijk dat een
team bestaat uit personen met een totaal verschillende
leeftijd (bijvoorbeeld oma/opa en kleinkind).
 Weersonafhankelijk; veel verenigingen beschikken over
een overdekte accommodatie.

Onze verenigingen zijn graag bereid u informatie te geven en u
kunt er nader kennis maken met onze sport.

JEU DE BOULES
PETANQUE

Ondersteuning
De NJBB ondersteunt verenigingen en hun leden o.a. met een
licentie, ook geldig in het buitenland.
Toernooien voor ieder niveau.
Aan de licentie gekoppelde verzekeringen
 Aanvullende aansprakelijkheidsverzekering
 Ongevallenverzekering

ik

Keuze van de boules
Het plezier van de sport is mede afhankelijk van de juiste keuze van de boules. Een boule moet vooral prettig in de hand
liggen. Dit is een combinatie van diameter en gewicht. Een
boule moet ongeveer voor de helft in de hand liggen.
De diameter kan variëren van tenminste 7,05 en ten hoogste 8
cm. Het gewicht van de boule kan variëren tussen 650 en 800
gram. Laat u adviseren voordat u tot de aanschaf van boules
overgaat!
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Op onze website vindt u alle informatie over onze jeu de boules
verenigingen bij u in de buurt. Vul hiervoor op de site provincie
en plaatsnaam in. Ook vindt u daar het adres en telefoonnummer van het bondsbureau.
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