
 

 

 

Spelreglement PETANQUE 

Het spel                 
• Het petanque-spel wordt gespeeld door 2 ploegen van 2 tot 3 spelers met 6 ballen per ploeg. 

• Het lot bepaalt welke ploeg het spel begint. 

• Het houten richtballetje (= but) wordt geworpen tussen de 6 en de 10 meter van de werpcirkel van 

waaruit elke speler moet werpen (of van achter de lijn).   

• Daarna wordt de but geworpen door de ploeg die het laatst het punt heeft gewonnen.  De ploeg 

werpt ook zijn eerste boule, dan de tweede ploeg. 

• Daarna moet de ploeg die in het verlies staat zolang zijn boules werpen totdat ze de leiding heeft 

overgenomen, dwz. dat een van haar boules het dichtst bij de but ligt.  Dit speelt men verder tot alle 

boules geworpen zijn. 

• Score: 

o de boule die het dichtst bij de but ligt, krijgt 1 punt  

o indien ook de 2e, 3e, 4e … boule van dezelfde ploeg zijn, krijgt deze ploeg per boule 1 punt 

bij 

o alle boules die buiten de lijnen vallen, nemen niet deel aan de puntentelling 

o de opgooi van de but mag maximum 3 x herhaald worden, na 3 foute opgooien wordt de 

but door de andere ploeg geworpen 

 

Het tornooi 
• Het wedstrijdschema wordt opgesteld in functie van het aantal inschrijvingen.  

• Het verdere verloop en wijzigingen worden ter plaatse meegedeeld. 

 

Puntentelling 
• Elke wedstrijd wordt naar punten gespeeld. 

• Het aantal punten waarnaar gespeeld wordt, is afhankelijk van de fase van het tornooi.  

• De ploeg wie eerst het aantal punten behaalt, wint de wedstrijd.  

• Per gewonnen wedstrijd binnen de poule krijgt het team 1 punt. De verliezende ploeg krijgt geen 

punten. 

 

• Bij ex-aequo binnen de poule ranking wordt gekeken naar 

1. het onderling resultaat 

2. het aantal gewonnen wedstrijden 

3. het puntensaldo 

4. het aantal gemaakte punten 

5. score extra game  


