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Jeu de Boule baan

Aantal spelers 3

Het spel
Vanaf het begin van de baan mag een speler het houten balletje op de 
baan gooien.
Het team dat het houten balletje werpt, speelt ook de eerste boule 
en probeert deze zo dicht mogelijk bij het balletje te gooien. Nu komt 
de tegenpartij aan de beurt. Deze probeert een boule dichter bij het 
balletje te werpen. Dit kan door een boule beter te plaatsen, of door een 
boule weg te stoten.
Lukt dit niet, dan mag datzelfde team een nieuwe bal gooien. Dit kan zo 
doorgaan, totdat alle boules van 1 team zijn gespeeld. In dat geval heeft 
het andere team 5 boules over die nog gespeeld kunnen worden en een 
kans maken voor een hogere score.
Lukt het de tegenpartij wel een boule dichter bij het balletje te plaat-
sen, dan is het andere team weer aan de beurt.
Tijdens het spel kan het balletje buiten de baan komen.
Als beide teams nog boules hebben, dan wordt de werpronde geheel 
opnieuw gespeeld.
Als beide teams geen boules meer hebben, dan wordt de werpronde ook 
geheel opnieuw gespeeld.
Heeft slecht één team nog boules, dan wint dit team de werpronde en 
krijgt evenveel punten als het aantal nog te spelen boules.
Nu mag het eerste team weer proberen de situatie naar haar voordeel 
om te buigen en gaat daar mee door tot het al of niet gelukt is. enz.
Heeft een team geen boules meer dan kunnen de tegenstanders met de 
nog resterende boules proberen meer punten te scoren. Hebben beide 
teams geen boules meer dan worden de punten geteld.
Iedere boule die beter ligt dan de dichtst bijzijnde boule van de tegen-
partij levert 1 punt op.
Een winnend team kan per werpronde minimaal 1 punt en maximaal 6 
punten scoren. Een verliezend team haalt geen punten.
Het team dat als eerste 13 punten bereikt is de winnaar.

Onderdelen
1 houten speelbak
1 etui met 3x2 metalen ballen en 1 houten balletje
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