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Algemeen 

Afmetingen bocciaveld 



 

 

Inleiding 

• De diploma’s boccia zijn ontwikkeld om de technische aspecten van boccia-
spelers te evalueren. Er worden vijf niveaus afgebakend waarbij de testen steeds 
moeilijker worden. 

 

• Nieuw! Alle niveaus kunnen door de club afgenomen worden. De federatie organi-
seert ook jaarlijks een moment waarop testen kunnen afgenomen worden. 

 

• Procedure. De testafnemer vult het beoordelingsformulier in. Dit formulier wordt 
opgestuurd naar de federatie. De federatie bezorgt het diploma en een sticker 
voor de speler aan de clubsecretaris. 

 

• Elk niveau test drie aspecten: lengte, richting en precisie. Alle doelen binnen de 
drie aspecten moeten behaald worden om een diploma te ontvangen. Indien be-
paalde doelen niet behaald worden binnen een aspect, dan krijgt de speler een 
herkansing. Tijdens de herkansing moeten alle doelen van het aspect op-
nieuw afgelegd worden, ook al werd het doel al bereikt tijdens de eerste  
poging. 

 

• Tips voor de testafnemer 

• Het meest handige is als één aspect per terrein wordt afgelegd. 

• Toets steeds goed af of de speler de instructie begrijpt. Als testafnemer kan 
je aan het vak staan naar waar gespeeld moet worden. De testafnemer mag 
het vak tonen. 

• In bepaalde testen (bv. niveau 2—lengte—test 3) bepaalt de testafnemer de 
volgorde van de zones. 

• Om zones af te bakenen kan je rood-wit lint gebruiken. 

• Om de poorten aan te duiden kan je werken met twee jacks of fluo kegels. 

• Plaats vooraf al een markering om de breedtes van de poorten aan te dui-
den. Dit geeft tijdswinst tijdens de testafname. 

• Neem de gespeelde bal weg. Om verwarring te voorkomen leg je de ballen 
aan de zij– of eindlijn. De goede ballen juist binnen, de slechte juist buiten. 

• Om organisatorische redenen kan de testafnemer beslissen om box 2 en 5 te 
gebruiken in plaats van box 3 en 4. 

• Indien de bal tegen het poortje botst en nog in de zone ligt, dan wordt dit als 
correct beschouwd 

• Een bal die op de lijn ligt, is buiten. Dit geldt voor de lijnen van het boc-
ciaveld. 



 

 

Testprocedure niveau 1 

Inleiding 
 
In niveau 1 richten we ons tot de beginnende recreatieve speler. 
 
Materiaal 
 

• Bocciaveld 

• Bocciaset 

• Staande nummers voor de sectoren (1-4) 

• Rolmeter 

• Kegels 

• Tape 

• Rood-wit lint 

• Cijfers (1-6) en zakje voor lottrekking 
 
Algemene richtlijnen 
 

• De speler neemt plaats in de aangeduide box. 

• De speler mag tijdens de test niet van box veranderen.  
• De speler heeft één set van zes ballen per test. 

• Bij het niet lukken van een onderdeel krijgt de speler een tweede poging voor het volle-
dige onderdeel. 

• Neem de gespeelde bal weg. Om verwarring te voorkomen leg je de ballen aan de zij– 
of eindlijn. De goede ballen juist binnen, de slechte juist buiten. 



 

 

1.1. Lengte 

Test 1 
De speler neemt plaats in de box. Het deel voorbij de V-lijn is het speelgebied. De spe-
ler werpt zes ballen.  

Doel: 
Vijf van de zes ballen binnen 
het speelgebied.  

Doel: 
Vijf van de zes ballen binnen 
het speelgebied.  

Doel: 
Vijf van de zes ballen binnen 
het speelgebied. 

Test 2 
Verdeel het speelveld in twee helften ter hoogte van het kruis evenwijdig met de ach-
terlijn. Tip: gebruik rood-wit lint om de zone aan te duiden. Het achterste deel wordt 
het speelgebied. De speler werpt zes ballen. 

Test 3 
Verdeel het speelveld met rood-wit lint in twee helften ter hoogte van het kruis  
evenwijdig met de achterlijn. Het voorste deel wordt het speelgebied. De speler werpt 
zes ballen. 
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1.2. Richting 

Test 1 
Maak een poort ter hoogte van het kruis. De breedte van de poort bedraagt drie me-
ter. Na elke worp wordt de bal verwijderd uit het speelveld. Tip: plaats alle goede ballen 
aan de zijkant binnen het speelveld; plaats alle verkeerde ballen aan de zijkant buiten 
het speelveld.  

Doel: 
Vijf van de zes ballen door de 
poort . 

Test 2 
Idem test 1 maar de breedte van de poort wijzigt. De breedte van de poort bedraagt 
twee meter.  

Doel: 
Vijf van de zes ballen door de 
poort. 

Test 3 
Idem test 1 maar de breedte van de poort wijzigt. De breedte van de poort bedraagt 
1,5 meter.  

Doel: 
Vijf van de zes ballen door de 
poort. 
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1.3.Precisie 

Test 1 
Verdeel het speelveld in vier zones. De lijnen van het kruis worden hierbij verlengd.  
Gebruik rood-wit lint om de zones te bepalen.  
De speler heeft vier ballen en probeert om een bal in elke zone te werpen 

X 

X 

Doel: 
Drie van de vier ballen, elk in 
een andere zone. 



 

 

Testprocedure niveau 2 

Inleiding 
 
In niveau 2 richten we ons tot de recreatieve sporter en beginnende competitiespeler. De 
speler heeft de basisvaardigheden van de techniek onder de knie en heeft hierop al verder 
geoefend.  
 
Materiaal 
 

• Bocciaveld 

• Bocciaset 

• Staande nummers voor de sectoren (1-6) 

• Rolmeter 

• Kegels 

• Tape 

• Rood-wit lint  
 
Algemene richtlijnen 
 

• De speler neemt plaats in de aangeduide box. 

• De speler mag tijdens de test niet van box veranderen.  
• De speler heeft één set van zes ballen per test. 

• Bij het niet lukken van een onderdeel krijgt de speler een tweede poging voor het  
volledige onderdeel. 

• Neem de gespeelde bal weg. Om verwarring te voorkomen leg je de ballen aan de zij– 
of eindlijn. De goede ballen juist binnen, de slechte juist buiten. 



 

 

2.1. Lengte 

Test 1 
Verdeel het speelveld in vier gelijke delen. De lijnen lopen parallel aan de achterlijn. 
Elk deel heeft dus een breedte van ongeveer twee meter. Gebruik rood-wit lint om de 
zones af te bakenen. Geef een nummer aan de zones.  
De speler heeft vier ballen. De speler bouwt op (van een naar vier). Geef duidelijke 
instructies waar de bal terecht moet komen. De testafnemer legt de jack in de zone 
waarnaar de speler moet mikken.  

Test 2 
Idem test 1. De speler bouwt af (van vier naar een).  

Test 3 
Verdeel het speelveld met rood-wit lint in vier delen. De testafnemer bepaalt de volg-
orde. De speler heeft vier ballen. De speler gooit de ballen in de volgorde aangeduid 
door de testafnemer.  

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Doel: 
Drie van de vier ballen elk in 
een andere zone van een 
naar vier (in volgorde). 

Doel: 
Drie van de vier ballen elk in 
een andere zone van vier 
naar een (in volgorde). 

Doel: 
Drie van de vier ballen elk in 
een andere zone (in de volg-
orde aangeduid door de test-
afnemer). 



 

 

2.2. Richting 

Test 1 
Maak een poort ter hoogte van het kruis met twee fluo kegels. De breedte van de poort 
is een meter.  

Test 2 
Maak een poort een meter achter het kruis. De breedte van de poort is een meter.  

Test 3 
Maak een poort twee meter achter het kruis. De breedte van de poort is een meter.  

X 
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X 

Doel: 
Vijf van de zes ballen door de 
poort. 

Doel: 
Vijf van de zes ballen door de 
poort. 

Doel: 
Vijf van de zes ballen door de 
poort. 



 

 

2.3. Precisie 

Test 1 
Trek een vierkant (denk aan contrast!) rond het kruis met een zijde van twee meter. 
De speler heeft zes ballen. De speler gooit de bal in het vierkant. De gespeelde bal 
wordt telkens weggenomen. De testafnemer legt de jack in de zone waarnaar de speler 
moet mikken.  

Test 2 
Verdeel met rood-wit lint het speelveld in zes zones. De zones hebben een lengte van 
2,83 meter en een breedte van drie meter.  
De speler heeft zes ballen en in elke zone moet één bal komen te liggen. 

Test 3 
Geef een nummer aan de zones. De opstelling is gelijk aan test 2 maar de testafnemer 
bepaalt in welke zone de speler de bal moet gooien. De speler moet de bal in de  
aangegeven zone werpen. 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Doel: 
Vijf van de zes ballen in 
het vierkant. 

Doel: 
Vijf van de zes ballen elk 
in een andere zone. 

Doel: 
Vijf van de zes ballen elk 
in een andere zone (in 
volgorde). 

2m 



 

 

Testprocedure niveau 3 

Inleiding 
 
In niveau 3 richten we ons naar de gevorderde competitiespeler. De testen worden al 
meer een uitdaging, zelfs voor de geoefende speler.  
 
Materiaal 
 

• Bocciaveld 

• Bocciaset 

• Staande nummers voor de sectoren (1-6) 

• Rolmeter 

• Kegels 

• Tape 

• Rood-wit lint  
 
Algemene richtlijnen 
 

• De speler neemt plaats in de aangeduide box. 

• De speler mag tijdens de test niet van box veranderen.  
• De speler heeft één set van zes ballen per test. 

• Bij het niet lukken van een onderdeel krijgt de speler een tweede poging voor het  
volledige onderdeel. 

• Neem de gespeelde bal weg. Om verwarring te voorkomen leg je de ballen aan de 
zij– of eindlijn. De goede ballen juist binnen, de slechte juist buiten. 



 

 

3.1. Lengte 

Test 1 
Verdeel met rood-wit lint het speelveld in vijf gelijke zones evenwijdig aan de achter-
lijn. De breedte van de zone bedraagt 130 centimeter. De speler heeft zes ballen. De 
speler bouwt op (van een naar vijf). De testafnemer legt de jack in de zone waarnaar 
de speler moet mikken.  

Test 2 
Verdeel met rood-wit lint het speelveld in vijf gelijke zones evenwijdig aan de achter-
lijn. De breedte van de zone bedraagt 130 centimeter. De speler heeft zes ballen. De 
speler bouwt af (van vijf naar een). De testafnemer legt de jack in de zone waarnaar 
de speler moet mikken.  

Test 3 
Verdeel met rood-wit lint het speelveld in vijf gelijke zones evenwijdig aan de achter-
lijn. De breedte van de zone bedraagt 130 centimeter. De testafnemer bepaalt de 
volgorde. De speler gooit de ballen naar de zones in de opgelegde volgorde. De testaf-
nemer legt de jack in de zone waarnaar de speler moet mikken.  

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Doel: 
Vier van de zes ballen elk in 
een andere zone van een 
naar vijf (in volgorde) en 
laatste bal in een zone naar 
keuze (testafnemer bepaalt).  

Doel: 
Vier van de zes ballen elk in 
een andere zone van vijf 
naar een (in volgorde) en 
laatste bal in een zone naar 
keuze (testafnemer bepaalt).  

Doel: 
Vier van de zes ballen elk in 
een andere zone. 



 

 

3.2. Richting 

Test 1 
Maak drie poorten ter hoogte van het kruis. De breedte van de poort is een meter. De 
speler heeft zes ballen. Na elke worp wordt de bal verwijderd uit het speelveld. De 
testafnemer geeft de volgorde aan of de speler kiest zelf maar geeft vooraf aan naar 
welke poort hij speelt. Er moet minstens 1x door elke poort gespeeld worden. 

Test 2 
Maak drie poorten een meter achter het kruis. De breedte van de poort is een me-
ter. De speler heeft zes ballen. Na elke worp wordt de bal verwijderd uit het speelveld.   
De testafnemer geeft de volgorde aan of de speler kiest zelf maar geeft vooraf aan naar 
welke poort hij speelt. 

Test 3 
Maak drie poorten twee meter achter het kruis met fluo kegels. De breedte van de 
poort is een meter. De speler heeft zes ballen. Na elke worp wordt de bal verwijderd 
uit het speelveld. De testafnemer geeft de volgorde aan of de speler kiest zelf maar 
geeft vooraf aan naar welke poort hij speelt.  

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Doel: 
Vijf van de zes ballen door de 
poorten (willekeurige volgor-
de). 

Doel: 
Vijf van de zes ballen door de 
poorten (willekeurige volgor-
de). 

Doel: 
Vijf van de zes ballen door de 
poorten (willekeurige volgor-
de). 



 

 

3.3. Precisie 

Test 1 
Trek een vierkant rond het kruis met een zijde van 1,5 meter. Leg de jack op het 
kruis. De speler heeft zes ballen. De speler gooit de bal in het vierkant. De gespeelde 
bal wordt telkens weggenomen.  

Test 2 
Trek zes vierkanten, elk met een zijde van 1,5 meter. De afstand van de vierkanten 
tot de zijlijn bedraagt een meter. De speler heeft zes ballen. De testafnemer bepaalt de 
volgorde door de jack telkens in een ander vierkant te leggen. De gespeelde bal wordt 
telkens weggenomen. 

X 

X 

X 

X 

Doel: 
Vijf van de zes ballen lagen 
in het vierkant. 

Doel: 
Vijf van de zes ballen lagen 
in de vierkanten (in volgor-
de). 

1,5 m 



 

 

Testprocedure niveau 4 

Inleiding 
 
Niveau 4 richt zich tot zeer geoefende spelers voor wie de testen zeker een uitdaging 
zullen zijn. De testen worden nu echt moeilijk en enkel de beste spelers zullen in staat 
zijn om deze te vervolledigen.  
 
Materiaal 
 

• Bocciaveld 

• Bocciaset 

• Staande nummers voor de sectoren (1-6) 

• Rolmeter 

• Kegels 

• Tape 

• Rood-wit lint 
 
Algemene richtlijnen 

• De speler neemt plaats in de aangeduide box. 

• De speler mag tijdens de test niet van box veranderen.  
• De speler heeft één set van zes ballen per test. 

• Bij het niet lukken van een onderdeel krijgt de speler een tweede poging voor het  
volledige onderdeel. 

• Neem de gespeelde bal weg. Om verwarring te voorkomen leg je de ballen aan de 
zij– of eindlijn. De goede ballen juist binnen, de slechte juist buiten. 

 
 
Bij niveau 4 en 5 is er ook een uitbreiding voorzien! Daar waar de jack bij bepaalde tes-
ten telkens in het veld gelegd wordt, is dit bij de uitbreiding niet het geval. Daarnaast 
moeten er telkens 5 op 6 ballen in de juiste zone zijn. Indien de speler dit behaalt, be-
haalt hij niveau 4+ en krijgt hij een + bij op zijn diploma. 



 

 

4.1. Lengte 

Test 1 
Verdeel het speelveld met rood-wit lint in zes gelijke zones vanaf en evenwijdig aan 
de achterlijn. De breedte van de zone bedraagt 110 centimeter. De speler heeft zes 
ballen. De speler bouwt op. De testafnemer legt de jack in de zone waarnaar de speler 
moet mikken.  

Test 2 
Verdeel het speelveld met rood-wit lint in zes gelijke zones vanaf en evenwijdig aan 
de achterlijn. De breedte van de zone bedraagt 110 centimeter. De speler heeft zes 
ballen. De speler bouwt af. De testafnemer legt de jack in de zone waarnaar de speler 
moet mikken.  

Test 3 
Verdeel het speelveld met rood-wit lint in zes gelijke zones vanaf en evenwijdig aan 
de achterlijn. De breedte van de zone bedraagt 110 centimeter. De testafnemer be-
paalt de  
volgorde. De speler gooit de ballen naar de zones in de opgelegde volgorde. De testaf-
nemer legt de jack in de zone waarnaar de speler moet mikken.  

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Doel: 
Vier van de zes ballen elk in 
een andere zone van een 
naar zes (in volgorde). 

Doel: 
Vier van de zes ballen elk in 
een andere zone van zes 
naar een (in volgorde). 

Doel: 
Vier van de zes ballen elk in 
een andere zone (in volgor-
de). 



 

 

4.2. Richting 

Test 1 
Maak drie poorten. De breedte van de poorten is telkens 0,5 meter. De speler heeft 
zes ballen. De testafnemer geeft de volgorde aan of de speler kiest zelf maar geeft 
vooraf aan naar welke poort hij speelt. In alle drie de poorten moet minstens 1x ge-
speeld worden.  

Test 2 
Maak drie poorten een meter achter het kruis. De breedte van de poorten is telkens 
0,5 meter. De speler heeft zes ballen. De testafnemer geeft de volgorde aan of de 
speler kiest zelf maar geeft vooraf aan naar welke poort hij speelt.  

Test 3 
Maak drie poorten twee meter achter het kruis. De breedte van de poorten is tel-
kens 0,5 meter. De speler heeft zes ballen. De testafnemer geeft de volgorde aan of 
de speler kiest zelf maar geeft vooraf aan naar welke poort hij speelt.  

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Doel: 
Vijf van de zes ballen door de 
poorten (willekeurige volgor-
de). 

Doel: 
Vijf van de zes ballen door de 
poorten (willekeurige volgor-
de). 

Doel: 
Vijf van de zes ballen door de 
poorten (willekeurige volgor-
de). 



 

 

4.3. Precisie 

Test 1 
Trek een vierkant rond het kruis met een zijde van 1 meter. Leg de jack op het kruis. 
De speler heeft zes ballen. De speler gooit de bal in het vierkant. De gespeelde bal 
wordt telkens weggenomen. 

Test 2 
Trek zes vierkanten met een zijde van 1 meter als volgt: op de twee verste hoeken 
van het terrein, op de twee uiteinden van de V-lijn, op het punt van de V-lijn en op het 
kruis. De testafnemer bepaalt de volgorde en legt telkens de jack in één van de vier-
kanten. . 

X 

X 

X 

X 

Doel: 
Vijf van de zes ballen liggen 
in een vierkant (op volgor-
de). 

Doel: 
Vijf van de zes ballen liggen 
in het vierkant.  

1 m 

1 m 



 

 

Testprocedure niveau 5 

Inleiding 
 
Niveau 5 richt zich tot zeer geoefende spelers voor wie de testen zeker een uitdaging 
zullen zijn. De testen worden nu op het hoogste niveau uitgevoerd en dit is dan ook de 
laatste test. 
 
Materiaal 
 

• Bocciaveld 

• Bocciaset 

• Staande nummers voor de sectoren (1-6) 

• Rolmeter 

• Kegels 

• Tape 

• Rood-wit lint 
 
Algemene richtlijnen 

• De speler neemt plaats in de aangeduide box. 

• De speler mag tijdens de test niet van box veranderen.  
• De speler heeft één set van zes ballen per test. 

• Bij het niet lukken van een onderdeel krijgt de speler een tweede poging voor het  
volledige onderdeel. 

• Neem de gespeelde bal weg. Om verwarring te voorkomen leg je de ballen aan de 
zij– of eindlijn. De goede ballen juist binnen, de slechte juist buiten. 

 
 
Bij niveau 4 en 5 is er ook een uitbreiding voorzien! Daar waar de jack bij bepaalde tes-
ten telkens in het veld gelegd wordt, is dit bij de uitbreiding niet het geval. Daarnaast 
moeten er telkens 5 op 6 ballen in de juiste zone zijn. Indien de speler dit behaalt, be-
haalt hij niveau 5+ en krijgt hij een + bij op zijn diploma. 



 

 

5.1. Lengte 

Test 1 
Verdeel het speelveld met rood-wit lint in zes gelijke zones vanaf en evenwijdig aan 
de achterlijn. De breedte van de zone bedraagt 90 centimeter. De speler heeft zes bal-
len. De speler bouwt op. De testafnemer legt de jack in de zone waarnaar de speler 
moet mikken*.  

Test 2 
Verdeel het speelveld met rood-wit lint in zes gelijke zones vanaf en evenwijdig aan 
de achterlijn. De breedte van de zone bedraagt 90 centimeter. De speler heeft zes bal-
len. De speler bouwt af. De testafnemer legt de jack in de zone waarnaar de speler 
moet mikken.  

Test 3 
Verdeel het speelveld met rood-wit lint in zes gelijke zones vanaf en evenwijdig aan 
de achterlijn. De breedte van de zone bedraagt 90 centimeter. De testafnemer bepaalt 
de volgorde. De speler gooit de ballen naar de zones in de opgelegde volgorde. De test-
afnemer legt de jack in de zone waarnaar de speler moet mikken.  

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Doel: 
Vier van de zes ballen elk in 
een andere zone van een 
naar zes (in volgorde). 

Doel: 
Vier van de zes ballen elk in 
een andere zone van zes 
naar een (in volgorde). 

Doel: 
Vier van de zes ballen elk in 
een andere zone (in volgor-
de). 



 

 

5.2. Richting 

Test 1 
Maak drie poorten. De breedte van de poorten is telkens 0,3 meter. De speler heeft 
zes ballen. De testafnemer geeft de volgorde aan of de speler kiest zelf maar geeft 
vooraf aan naar welke poort hij speelt. Door alle drie de poorten moet minstens 1x ge-
speeld worden.  

Test 2 
Maak drie poorten een meter achter het kruis. De breedte van de poorten is telkens 
0,3 meter. De speler heeft zes ballen. De testafnemer geeft de volgorde aan of de 
speler kiest zelf maar geeft vooraf aan naar welke poort hij speelt. Door alle drie de 
poorten moet minstens 1x gespeeld worden.  

Test 3 
Maak drie poorten twee meter achter het kruis. De breedte van de poorten is tel-
kens 0,3 meter. De speler heeft zes ballen. De testafnemer geeft de volgorde aan of 
de speler kiest zelf maar geeft vooraf aan naar welke poort hij speelt. Door alle drie de 
poorten moet minstens 1x gespeeld worden.  

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Doel: 
Vijf van de zes ballen door de 
poorten (willekeurige volgor-
de). 

Doel: 
Vijf van de zes ballen door de 
poorten (willekeurige volgor-
de). 

Doel: 
Vijf van de zes ballen door de 
poorten (willekeurige volgor-
de). 



 

 

5.3. Precisie 

Test 1 
Trek een vierkant rond het kruis met een zijde van 0.6 meter. Leg de jack op het 
kruis. De speler heeft zes ballen. De speler gooit de bal in het vierkant. De gespeelde 
bal wordt telkens weggenomen. 

Test 2 
Trek zes vierkanten met een zijde van 0,6 meter als volgt: op de twee verste hoe-
ken van het terrein, op de twee uiteinden van de V-lijn, op het punt van de V-lijn en op 
het kruis. De testafnemer bepaalt de volgorde en legt telkens de jack in één van de 
vierkanten.  

X 

X 

X 

X 

Doel: 
Vijf van de zes ballen liggen 
in een vierkant (op volgor-
de). 

Doel: 
Vijf van de zes ballen liggen 
in het vierkant.  

1 m 

1 m 
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