De keuze van het spelmateriaal
Inleiding
Zorg tijdens de opvang van nieuwe spelers voor goed spelmateriaal. De meeste clubs
hebben wel een aantal setjes ‘leenboules’. Zo niet vraag dan aan het bestuur een kleine
investering te willen doen.
Laat nieuwe deelnemers nooit met zogenaamde ‘campingboules of kermisboules’ spelen!
Deze zijn altijd een stuk lichter dan de officiële ‘wedstrijdboules’.
Laat ze een keuze maken uit de ‘leenboules’ van de club. Geef ze zo af en toe eens wat
andere ‘maten en gewichten’ om te zien wat het best bij hen past.
Natuurlijk zullen ze op een gegeven moment om jouw advies vragen.
Volgens het internationaal spelreglement moeten boules:
•
Van metaal zijn.
•
Een diameter van minimaal 70,5 mm en maximaal 80 mm hebben.
•
Een gewicht hebben van minstens 650 gram en maximaal 800 gram.
Het merk van de boules en de cijfers die het gewicht aangeven moeten in de boules zijn
gegraveerd en leesbaar zijn.
Daarnaast is er nog een uniek nummer gegraveerd zodat de boules herkenbaar zijn.
Het is toegestaan je eigen naam of je eigen initialen in de boules te laten graveren. Dit
graveren is alleen toegestaan door de fabrikant.
Zo’n setje ‘wedstrijdboules’ is een stuk duurder dan een setje ‘campingboules’. De kwaliteit is
ook een stuk beter. Nieuwe boules koop je altijd in een doos. Op de doos staan de gegevens
van de fabrikant. In de doos ontvang je een ‘carte de garantie et de conformité’. Daarop
staan de gegevens van de fabrikant, zoals bijvoorbeeld:
•
•
•
•
•
•
•

Label gravé –
Diamètre –
Poids gravé –
Strie –
Repère gravé –
Nom gravé –
Date de vente –
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De scheidsrechter kan in theorie naar dit certificaat vragen. Stop het daarom bij je licentie.
Dit is zover wij weten nog nooit voorgekomen! Maar je weet maar nooit! Mocht je je boules
kwijtraken, dan weet je in elk geval je nummer. Je kunt je boules bij de NJBB laten
registreren. Dit is in elk geval wel belangrijk. Mochten je boules per ongeluk door iemand
worden meegenomen dan zijn jouw boules altijd terug te vinden.
Er is een hele grote keuze in boules. In de eerste plaats zijn er een tiental merken
(fabrikanten). Al deze fabrikanten hebben weer de keuze uit een groot aantal type boules;
Harde, zachte, roestvrijstaal, carbon, antirebond en bijvoorbeeld schildpadboules
enzovoorts.
Van ieder type boules zijn een aantal diameters te krijgen: Na 70,5 volgt 71 millimeter en
daarna worden ballen steeds een millimeter groter. 80 millimeter is de grootst toegestane
maat voor Petanque.
De diameter moet afgestemd zijn op de grootte van de hand. Er zijn een aantal manieren om
dit te meten.
Uit de spelregels blijkt dat 650 gram is toegestaan daarna gaan boules steeds met een

gewicht van 10 gram omhoog tot maximaal 800 gram.
Het gewicht van een boule heeft niet erg veel invloed op het wel of niet lukken van de ene of
de andere worp. Wij houden het er maar op dat je in het algemeen moet oppassen voor heel
lichte boules, die zijn namelijk heel moeilijk te controleren (vandaar geen ‘campingboules’)
en dat je zware boules moet vermijden. Zware boules zijn heel vermoeiend om mee te
spelen.
Ieder type boule is weer te koop in een aantal striages (groeven). Tegenwoordig zijn er naast
striages ook allerlei soorten gravures te koop (KTK en OBUT).
Ga nooit naar een gewone sportzaak om boules aan te schaffen. Het personeel is vaak
ondeskundig als het om boules gaat. In Nederland zijn een aantal specialistische
boulewinkels.
Wij kunnen moeilijk een advies geven over het type boule.
Fabrikanten hebben een hele grote keuze. Het enige waar we wat over kwijt willen zijn de
uitbalancering en de hardheid. Koop wat zachtere boules. Die hebben het voordeel dat ze de
klap van een slechte treffer beter absorberen. Bovendien stuiteren deze boules minder hoog
op wanneer je op een hard terrein speelt (stenen).
Daarnaast is de uitbalancering van de boule zeer belangrijk tijdens het uitrollen. Een goede
uitbalancering is niet alleen essentieel voor de betrouwbaarheid van de richting van de
boule, maar ook voor het correct reageren op hellingen.
Kortom: Goed uitgebalanceerde boules zijn belangrijk op gladde en vlakke terreinen en
zachte boules op een hard terrein. Probeer beide eigenschappen in één boule te
combineren.
Wanneer jij boules volgens jouw persoonlijke keuze bestelt, zullen deze zelden voorradig
zijn. Je moet er gewoon een aantal weken op wachten!
Een boule moet goed in je hand passen: een boule moet volledig omsloten worden door je
twee handen; Duim tegen wijsvinger.
Pierre Fieux geeft in zijn boek Wedstrijdpetanque een treffende omschrijving.
Een punt dat uiterst belangrijk is en vaak het verschil uitmaakt tussen goede spelers en
minder goede. Net als bij alle sporten waarbij het gaat om het balgevoel in de handen, moet
de boule in de vingers worden vastgehouden. Al naar gelang het belang van de actie van de
vingers. Wat in de uitgangspositie van belang is, is een goed gevoel in de vingers: daarvoor
moet de druk op de boule heel zwak zijn.
‘Alsof je een vogeltje in je hand hebt; je mag hem beletten te ontsnappen, maar niet laten
stikken’.
Toebehoren
Goed materiaal kan helpen om te winnen. Laten we een aantal toebehoren bekijken die ons
een handje kunnen helpen.

Het But.
Er is zelden voldoende aandacht voor het but (het doelballetje) zelf.
Buts hebben een diameter van 30 mm. Een afwijking van ten hoogste + of – 1 mm is
toegestaan. Een goede but is gemaakt van palmhout / buxushout dit hout is zwaar en taai.
En voldoet volgens de spelregels aan een gewicht tussen de 10 en 18 gram.
Geverfde buts, ongeacht de kleur, zijn toegestaan, maar mogen niet met een magneet
opgetild kunnen worden (uit het internationaal spelreglement).
Uitzondering 1 but van Obut But

Een goedkope but is gemaakt van waaibomen hout en voldoet niet aan het reglementaire
gewicht. De kunststof buts zijn zwaar en mogen spelregel technisch niet gebruikt worden.
De meeste wegen ongeveer 22 gram. De internationale bond doet hier nog een uitspraak
over.
Het uitwerpen van het but.
Het is tactisch een groot voordeel wanneer we ook het but kunnen neerleggen waar we het
graag willen hebben. Daarom is het belangrijk om ook op de kwaliteit van het but te letten.
De beste buts zijn de zwaarste en zijn van buxushout of van kunststof (MS) gemaakt.
Hou er rekening mee dat deze buts bij het uitwerpen meestal verder door lopen. Verder zijn
ze makkelijker te verplaatsen als ze geschoten worden.
Poetsdoek
Volgens de spelregels is het raadzaam je boules schoon te maken alvorens je gooit. Het is in
ieder geval verplicht klevende delen weg te halen voor je een situatie meet. Daarom is het
aan te raden je boules even af te vegen voor je speelt. Er is geen enkel advies te geven over
de stof of de grootte van dat doekje. Alhoewel…maak het niet te groot (en gebruik een echte
zeem).
Sommige spelers lopen met hele handdoeken aan hun broekriem. Dat is niet alleen
behoorlijk lachwekkend maar ook hinderlijk tijdens je spel.
Kleding
Er bestaat geen specifieke kleding voor onze sport. Toch is het goed om aandacht aan je
kleding te besteden. Zorg voor platte, stevige schoenen met veel comfort. Je loopt immers
heel veel tijdens een toernooi. Let op slippers en sandalen zijn niet toegestaan. Indien je die
draagt tijdens een officieel toernooi kan de scheidsrechter je eventueel uitsluiten van
deelname. Draag niet al te loszittende kleding in zo weinig mogelijk lagen. Zorg voor
mouwen zonder manchet met een lage inzet zoals bij T-shirts zodat er een grote vrijheid
voor de arm blijft bestaan.
Tijdens competitie wedstrijden op districts - en landelijk niveau kan het zijn dat u wordt
verplicht om uniforme kleding te dragen. (vaak is dat vanuit de vereniging voorgeschreven
kleding in de kleuren van de club)
Spelers winnen soms wedstrijden doordat ze beter voorbereid zijn op de
weersomstandigheden dan hun tegenstanders. Denk aan petten bij warm weer of met regen
voor brildragers.
Kijk de avond voor je moet spelen naar de weersverwachting en bereid het toernooi zo goed
mogelijk voor. Zo is een paraplu als het regent wel zo prettig en een handwarmer is als het
koud is geen overbodige luxe.
Overige zaken
Voor de oudere spelers/speelsters onder ons is het misschien wel handig om een speciale
magneet waarmee je je boules kunt optillen aan te schaffen.
Verder is het zaak dat elke petanquespeler zorgt voor een rolmaat 2 a 3 mtr lang, zodat er
een eenvoudige meting kan verricht indien boules op het oog gelijk liggen. (meten is weten)
Bron, Joop Pols (cursus Basis Instructeur Peteanque)

