
Over de spelregels van onze club. 
 
De spelregels van de Frankische Jeu de Boules Club zijn dezelfde regels als die van de Nederlandse 
Jeu de Boules Bond. 
Ze zijn te vinden op onze eigen website (FJdBC.nl) of op de site van de NJBB (NJBB.nl).  
 
In zijn algemeenheid gelden deze spelregels. Maar voor onze vereniging voegen we daar het 
onderstaande aan toe 
 

We spreken het volgende af: 
 

 Dat de "but" 50 cm uit de korte kant en 25 cm uit de lange kant moet liggen 

 Op onze banen staan bomen. Voor zover die binnen de lijnen staan op de baan waar u speelt, 
moet u dit zien als een obstakel op de baan. In afwijking op de algemeen geldende regels 
hebben wij bepaald dat bij het uitgooien van de but er niet persé afstand moet worden 
gehouden van de boom. Bij ons mag de but er dus bij wijze van spreken tegenaan liggen, mits 
de but maar 25 cm uit de zijlijn ligt. 

 Aan het einde van de banen staan er paaltjes voor de scoreborden en voor de houten stokjes. 
Vliegt daar een boule of een but tegen aan, dan geldt hetzelfde als voor de balken aan het 
eind van de banen: dan is de boule of de but uit. 

 Mocht tijdens het spelen de but geraakt worden en deze gaat uit, dan begint het spel opnieuw. 
Hebben beide partijen nog boules, dan wordt het spel opnieuw gespeeld. Omdat in de officiële 
spelregels daar geen bepalingen over zijn opgenomen, spreken we af dat de teams onderling 
uitmaken vanaf welke zijde er opnieuw opgegooid wordt. Het meest logisch lijkt om dat te 
doen vanaf de zijde het dichtst bij waar de but ligt. Maar dat is niet noodzakelijk. We doen een 
beroep op uw sportiviteit en wederzijds overleg. Indien nodig: zie de laatste bepaling in deze 
lijst. 

 De partij die aan de beurt is , is de enige partij die het recht heeft om over de baan te lopen. 
De andere partij blijft dus uit de baan, of in elk geval zoveel mogelijk aan de zijkant of aan het 
begin of eind van de baan waar gespeeld wordt. Dit geldt ook voor het controleren op wie er 
het dichtst bij ligt. Alleen de partij die speelt, gaat kijken. De tegenstander heeft daar op dat 
moment even niets te zoeken. Pas als getwijfeld wordt wie er ligt, mag de teamcaptain van de 
tegenstander gaan kijken en eventueel verzoeken te meten. Bij meningsverschil wordt een 
onafhankelijke andere persoon gevraagd te meten. 

 Praten tegen de tegenstander als die aan de beurt is om te gooien, is niet toegestaan en ook 
niet sportief. Laat dat dus achterwege.  

 Een boule is uit als deze de zijlijn geheel gepasseerd is. Controle daarop dient plaats te 
vinden door recht boven de boule te gaan staan en dan moet het touw geheel zichtbaar zijn.. 

 Als men aan de beurt is om te gooien, dan moet men zelf controleren of men het dichtst bij 
ligt. Indien dat niet gebeurt en men denkt dan men niet ligt, dan komt het voor dat er al een 
volgende boule wordt geworpen. Mocht blijken dat de eerder geworpen boule toch het dichtst 
bij ligt, dan is de laatst geworpen boule onterecht gegooid en is er sprake van een ongeldig 
geworpen boule. Deze dient dan ook uit het spel genomen te worden!! Niet leuk voor de 
speler die te snel gegooid heeft, maar wel volgens de spelregels: De boule wordt uit het spel 
genomen en doet dus niet meer mee. 

 Als er gemeten moet worden en er ligt een boule in de weg, dan is de meest voor de hand 
liggende manier om te meten het volgende: Neem een boule die zich niet in het spel bevindt 
en tik daarmee even stevig bovenop de in de weg liggende boule, zodat deze als het ware in 
een kuiltje komt te liggen. Daarna neemt u de in de weg liggende boule even weg om te 
meten. Vervolgens legt u de boule terug in het kuiltje. Op die manier  kan er geen verschil van 
mening ontstaan waar de in de weg liggende boule eerder gelegen heeft. 
 

 Bij onoverkomelijkheden beslist de wedstrijdcommissie.  
 
Tot zover wat kanttekeningen bij het spel en de spelregels. 
 
. 
Mede namens de wedstrijdcommissie 
Arjen van Stel (voorzitter) 


