
VERBETER JE SPEL IN EEN HANDOMDRAAI 
 

Wanneer we ons spel willen verbeteren, denken we vooral aan techniek. Natuurlijk komt techniek 

van pas maar er zijn vooral veel andere manieren om direct beter te gaan spelen. Een belangrijke 

sleutel om je spel te verbeteren, is kennis. 

 
 

Het is opvallend; boulers kennen hun 

spelreglementen over het algemeen erg goed. Ze 

weten precies hoe groot een cirkel mag zijn en 

wanneer een but ongeldig wordt. Ook kennen ze de 

toe- gestane maten en gewichten voor boules uit hun 

hoofd. Natuurlijk is het belangrijk om deze feiten te 

kennen. Het zal onnodige discussies voorkomen 

waardoor de spanning in een partij ook niet hoeft op 

te lopen. Het is bizar maar juist twee regels waar we 

wat mee kunnen om ons spel te verbeteren, lijken 

we niet te kennen of te begrijpen. Topspelers kennen 

deze regels wel en passen ze ook consequent toe. 

Daaruit zouden we moeten concluderen dat het de 

moeite waard is deze regels eens nader te bekijken! 

'Gedurende de tijd die een speler reglementair ter 

beschikking staat om zijn boule te werpen, moeten 

de toeschouwers en andere spelers stil zijn. De 

tegenstanders mogen niet lopen, gebaren, of iets 

anders doen dat de speler af zou kunnen leiden. 

Alleen zijn medespelers mogen zich tussen de 

werpcirkel en het but bevinden. 

De tegenstanders moeten zich voorbij het but of 

achter de speler bevinden, in beide gevallen 

zijwaarts van de speelrichting, en bovendien op ten 

minste 2 meter afstand van het but en/of speler. 

Spelers die zich niet houden aan deze regels, kunnen 

worden gediskwalificeerd als zij, na een officiële 

waarschuwing van de scheidsrechter, volharden in 

hun gedrag'. 

Het is opvallend dat juist dit artikel uit het 

spelreglement verdwenen lijkt te zijn. Althans 

bijna niemand houdt zich er aan! Spelers 'hangen' 

't liefst vlak achter of naast de cirkel waar ze met 

elkaar gaan staan praten. Een slechte gewoonte! 

Het reglement staat twee plekken toe waar spelers 

zich mogen bevinden wanneer de tegenstander 

speelt; twee meter schuin achter de cirkel of twee 

meter schuin achter het but. Als je je spel wilt 

verbeteren is achter de cirkel is geen optie. Daar zie 

je niks van het spel. Wie bewust met het spel bezig 

is, staat schuin achter het but. Daar heb je goed zicht 

op de spelsituatie. Je ziet waar je tegenstander speelt 

en hoe het spel zich ontwikkelt. 

Daar leer je het meest. Daar ben je betrokken bij het 

spel. 

Het is niet voor niets dat juist de topspelers daar wèl 

gaan staan! Op die manier hebben zij het spel 

geleerd en begrepen. Gewoon door te kijken hoe 

andere spelers situaties oplossen en het daarna zelf 

toe te passen. 

De wet van het voordeel 

Voor ieder te spelen boule moeten we een keuze 

maken. De kans op het behalen van voordeel moet 

altijd het uitgangspunt zijn; het is de basis voor de 

tactische afwegingen in onze sport. 

Wat is dat eigenlijk: Voordeel? 
Wanneer jij zojuist 'op punt bent gekomen' en je 

tegenstander probeert daarna dit punt te verbeteren 

en zijn worp mislukt, zal hij nog een keer moeten 

spelen. Op datzelfde moment hou jij een boule over. 

Je hebt dan één boule voordeel. Je kan die boule op 

veel manieren gebruiken of inzetten. Voordeel kan 

oplopen tot wel 5 boules per mène. Voordeel is de 

basis van de tactische berekening. Immers, wie in 

een nieuwe mène het but mag uitgooien, speelt ook 

de eerste boule en heeft daardoor meteen nadeel. 

Theoretisch zou hij zo'n mène verliezen, want de 

tegenstand houdt een bal over wanneer alle boules 

gebruikt worden. De tactiek van het Petanque is niks 

anders dan: Het veroveren, bewaken, vergroten en 

uiteindelijk het benutten van het voordeel. 

Wanneer je bewuster gaat spelen, zul je beseffen dat 

Petanque niet beperkt blijft tot een keuze uit de twee 

basisworpen: plaatsen of schieten. Het is veel 

complexer! Het spel omvat een breed scala van 

mogelijke worpen in verschillende situaties. Iedere 

mène is weer anders. In een bruisende partij worden 

spelers constant uitgedaagd en kan het onverwachte 

op ieder moment ontstaan. Tactisch inzicht maakt of 

breekt je spel. 

Het zijn een aantal adviezen. Probeer het uit. Doe er 

iets mee! Je hebt de tijd tot het volgende nummer. 

Want dan heb ik weer een artikel vol tips en trics. Het 

lijkt zo simpel.. .en dat is het ook, als de basis maar 

goed is! 

 


