
 

Jeu de Boulesclub De Hakhorst  
 
Reglement Interne Competities  
Uitgave juni 2006, wijzigingen in 2009, 2012, 2015, 2016 en 2018.  
 
Artikel 1  
De cirkel dient minimaal één meter geplaatst te worden van enig obstakel en tenminste 
twee meter van enige andere in gebruik zijnde werpcirkel.  
 
Artikel 2  
Het geworpen but is ongeldig als deze op een afstand van minder dan vijftig centimeter 
van een obstakel ligt of op minder dan één meter van de voorlijn en/of achterlijn of op 
minder dan 2 meter van een but van een andere wedstrijd. Er zijn alleen maar uitlijnen. 
Alleen wordt er rekening gehouden met zijlijnen van de eerste en laatste baan in een 
speelveld of speelvak. Dan wordt er in overleg met scheidsrechter en wedstrijdleider 50 
cm afstand uit de zijlijn aangehouden met het uitgooien van het but.  
 
Artikel 3  
Alle baanmarkeringslijnen (binnen en buiten) zijn komen te vervallen. De aanwezige 
lijnen zijn alle uitlijnen.  
 
Artikel 4  
Voor wedstrijden kan gebruik worden gemaakt van de bestaande baannummers.  
 
Artikel 5  
Elk team is verantwoordelijk voor het markeren van zijn eigen but of boules. Dit geldt 
voor het gehele speelveld waarin het but of de boules zich bevinden. Elk team moet 
daarom in de gelegenheid gesteld worden om het but of de boules te kunnen markeren. 
Niemand mag een ongemarkeerde but of boule van een andere wedstrijd uit het 
speelveld verwijderen.  
 
Artikel 6  
Indien het but wordt verplaatst naar het speelveld van een andere partij hebben de twee 
teams die bij het betreffende baannummer spelen het voorkeursrecht om hun mène uit te 
spelen. Voer dit uit in onderling overleg met alle betrokken teams.  
 
Artikel 7  
Als een boule terechtkomt in het speelveld van een andere partij dan moet deze boule 
gemarkeerd worden. In onderling overleg worden beide partijen uitgespeeld. E.e.a. kan  
inhouden dat men even op elkaar moet wachten.  
 
DEZE REGELS VRAGEN RESPECT EN GOED OVERLEG MET DE “BUREN”.  

  



De spelers  
Artikel 8  
Een speler mag slechts één keer per competitie ingeschreven zijn.  
 

De toeschouwers  
Artikel 9  
Toeschouwers bij een wedstrijd mogen de spelers niet storen. Zij dienen zich te 
onthouden van het geven van instructies en/of suggesties met betrekking tot het spel van 
een der spelende teams. 
  

De wedstrijden  
Artikel 10A  
In geval van twijfel of verschil van mening tijdens een wedstrijd, bijvoorbeeld bij het 
meten, wordt de door de wedstrijdleiding aangewezen scheidsrechter c.q. een voor 
beide teams aanvaardbare persoon geraadpleegd. 
  
Artikel 10B  
De uitspraak van deze arbitrale persoon is bindend en tegen de uitspraak is geen beroep 
mogelijk.  
 
Artikel 10C  
Wanneer een speler of team zich tegen een bindende uitspraak blijft verzetten of om 
andere ongegronde redenen weigert een wedstrijd uit te spelen wordt de wedstrijd door 
deze met 0 - 13 verloren en door de tegenstander met 13 – 7 gewonnen verklaard.  
 
Artikel 11  
Voor de aanvang van een competitiewedstrijd moet een verandering in de samenstelling 
van een team aan de wedstrijdleiding worden gemeld. Bij nalatigheid kan het team door 
de wedstrijdleiding uit de competitie worden genomen.  
 
Artikel 12  
De verantwoording voor het maken van afspraken met betrekking tot het spelen van de 
wedstrijd ligt bij beide teams. Beide teams zijn verantwoordelijk dat de wedstrijd wordt 
gespeeld vóór de door de Sportcommissie vastgestelde datum.  
 
Artikel 13  
Komen beide teams niet tot overeenstemming over een speeldatum, dan bestaat de 
mogelijkheid (in overleg met de Sportcommissie) de wedstrijd(en) alsnog in de eerste 2 
weken van december te spelen.(zie artikel 17)  
 
Artikel 14  
Als een speler tijdens de competitie door ziekte of ongeval langdurig uitgeschakeld lijkt te 
worden, mag het team, na toestemming van de wedstrijdleiding, tijdelijk met een invaller 
spelen. Deze invaller mag niet ingeschreven staan in dezelfde competitie. 
  
Artikel 15  
Als een speler door verhuizing en/of door beëindiging van het lidmaatschap of om 
andere dringende redenen de competitie niet kan voltooien, is het de resterende 
speler(s) van het team toegestaan om met toestemming van de wedstrijdleiding een 
andere speler aan te trekken. Deze speler mag niet reeds ingeschreven staan voor 
dezelfde competitie.  



Artikel 16  
Wanneer een team of speler zich zonder medeweten van de wedstrijdleiding of om 
ongegronde redenen terugtrekt uit de competitie wordt dit team en of speler 
gediskwalificeerd. Alle door dit team of speler gespeelde wedstrijden komen te vervallen. 
Dit team of speler wordt bovendien het volgende seizoen niet tot dezelfde competitie 
toegelaten, tenzij de wedstrijdleiding anders beslist.  
 
Artikel 17  
De interne competities worden gespeeld van februari tot eind november. Wedstrijden die 
niet uitgespeeld zijn aan het einde van de competitie tellen niet mee in de eindstand, 
tenzij één der partijen duidelijk en op tijd de Sportcommissie heeft gemeld dat er geen 
afspraak gemaakt kon worden. In dat geval kan er beroep gedaan worden op artikel 13.  
 
Artikel 18  
Beide teams zijn verantwoordelijk voor het op de juiste wijze invullen van het 
wedstrijdresultaat. De uitslag wordt in voorkomend geval door beide teams op het 
wedstrijdschema ingevuld en gecontroleerd, waarna beide teams voor akkoord hun 
paraaf plaatsen.  
 
Artikel 19 (van toepassing op interne competities)  
De rangschikking in de poules van de doublettencompetitie wordt bepaald door:  
a. het aantal gewonnen partijen  

b. het algemeen saldo  

c. het onderlinge resultaat  

d. het onderlinge saldo  
 
De rangschikking in de poules van de tête-à-têtecompetitie wordt bepaald door:  
a. het aantal gewonnen ontmoetingen  
b. het aantal wedstrijdpunten  
c. het algemeen saldo  
Voor de tête-à-têtecompetitie geldt dat iedere gewonnen partij 1 wedstrijdpunt oplevert . 
Na afloop van een wedstrijd dienen de spelers samen 3 punten te hebben.  
 
Artikel 20  
Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt de competitie gespeeld in verschillende 
klassen. Het streven is om per klasse poules van 10 teams te maken. Afhankelijk van het 
aantal inschrijvingen kan hiervan worden afgeweken, dit ter beoordeling van de 
sportcommissie.  
Per poule degraderen steeds de twee laagst geklasseerde teams. Uit alle poules, met 
uitzondering van de hoofdklasse, promoveren de twee hoogst geklasseerde teams.  
De wedstrijdklassering van de laatst gespeelde competitie bepaalt bij nieuw te vormen 
teams de klasse-indeling voor de nieuwe competitie.  
 
Artikel 21  
Er mag in de hal (binnen) geen interne competitie worden gespeeld tijdens Bond- 
Afdeling- of Clubtoernooien.  



Ook op de volgende speeldagen mogen in de hal (binnen) geen interne competities 
worden gespeeld:  
Maandag : avond (“maandagavondhussel”)  
Dinsdag : de eerste dinsdagmiddag van de maand (“eerste dinsdagtoernooi”)  
Woensdag : de tweede woensdagochtend van de maand ( “koffietoernooi”)  
Vrijdag : de voorlaatste vrijdag van de maand ("vrijdagavondtoernooi")  
De teams die een interne competitiewedstrijd willen spelen maken dit kenbaar aan de 
wedstrijdleider, opdat deze een baan vrij kan houden voor het gebruik ten behoeve van 
de te spelen competitiewedstrijd. Zodra beide teams aanwezig zijn kan er getost worden 
om één van de vrije banen te kiezen.  
 
Artikel 22  
Behoudens het hieraan voorafgaande is het Internationaal Spelreglement Pétanque van 
toepassing.  
 
Artikel 23  
Om voor de maandagavondhusseltrofee in aanmerking te komen dient men op jaarbasis 
tenminste op 25 speelavonden gespeeld te hebben. Het aantal punten die een speler in 
een kalenderjaar heeft behaald wordt gedeeld door het aantal speelavonden van dat 
jaar. Het op deze wijze berekende gemiddelde wordt afgerond op drie decimalen. Die 
score is bepalend voor de ranking “Beste maandagavondhusselaar”.  
 
Artikel 24  
In die gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Sportcommissie. Tegen 
deze beslissing is geen beroep mogelijk.  
 
Toegevoegd: Competitiereglement Interne Tripletten 2006, wijziging november 
2015  
 
Artikel 25. Inleiding  
Elk triplettenteam bestaat uit drie Hakhorstleden. De leden wijzen zelf een teamcaptain 
aan.  
De interne triplettencompetitie wordt gespeeld in één of meerdere klassen. De interne 
triplettencompetitie wordt georganiseerd onder auspiciën van de Sportcommissie, de 
teamcaptains zullen op tijd worden geïnformeerd wie de wedstrijdleider is.  
 
Artikel 26. Deelname/toegankelijkheid  
De inschrijving van een team houdt in dat het team alle wedstrijden van de competitie 
uitspeelt.  
Wordt een team teruggetrokken, dan worden alle door dat team gespeelde wedstrijden 
als niet gespeeld beschouwd en wordt dat team teruggezet naar de laatste plaats in de 
eindrangschikking.  



Artikel 27. Vervanging  
Op alle competitieavonden is per triplettenteam vervanging van twee spelers toegestaan.  
De vervanging dient voor de aanvang van de eerste partij door de teamcaptain bij de 
wedstrijdleiding en bij de teamcaptain van de tegenpartij gemeld te worden.  
 
Artikel 28. Competitierooster  
In de competitieklasse(n) spelen alle teams tegen elkaar, met uit- en thuiswedstrijden 
volgens een van tevoren opgesteld rooster met speeldata. De competitiewedstrijden 
worden steeds gespeeld op dinsdagavond. De speeldata voor het nieuwe seizoen zullen 
op tijd kenbaar worden gemaakt. Op de geplande data moeten alle partijen volgens het 
schema gespeeld worden. Vooraf spelen na overleg met de wedstrijdleiding is 
toegestaan. Na de geplande dag spelen is niet toegestaan, met uitzondering van de 
maanden juni en juli.  
 
Artikel 29. Wedstrijdsysteem  
Alle klassen zijn samengesteld uit tenminste zes teams. Een competitiewedstrijd omvat 
twee partijen tegen dezelfde tegenstander. Elke gewonnen partij levert één punt op. De 
rangschikking in de klassen na de laatste competitieavond wordt bepaald door:  
a. het aantal gewonnen partijen  

b. het algemeen saldo  

c. het onderlinge resultaat  

d. het onderlinge saldo  
 
Artikel 30. Promotie/degradatie  
De nummer 1 van de A-poule is clubkampioen. De nrs. 1 en 2 van de B-poule 
promoveren naar de A-poule. De nrs. 1 en 2 van de C-poule promoveren naar de B-
poule.  
De nummers laatst en voorlaatst van de A-poule degraderen naar de B-poule, de 
nummers laatst en voorlaatst van de B-poule degraderen naar de C-poule. In de C-poule 
is degradatie niet mogelijk.  
 
Toegevoegd: Spelen op tijd, wijziging juni 2018 
 
Artikel 31. Spelen op tijd 
Indien bij het einde van de speeltijd een gelijke eindstand is bereikt, wordt er een 

barragemène gespeeld op de volgende wijze. Het team dat de laatste mène heeft 

gewonnen bij het bereiken van de gelijke stand begint de barragemène. Van beide 

teams werpt elke speler één boule, volgens de geldende spelregels RPS. Het team 

waarvan de boule het dichtst bij het but ligt na deze barragemène, krijgt één punt en wint 

de partij. Indien na deze barragemène geen winnaar kan worden aangewezen wordt een 

tweede barragemène gespeeld. Hierna beslist het lot.  

Deze regelgeving is ook van toepassing op tripletten. Indien er sprake is van een half 
triplet wordt één speler van het triplet uitgesloten van de barragemène. 
Het betreffende team bepaalt zelf welke twee spelers de barragemène zullen spelen 
 
Artikel 1,19 en 29 zijn aangepast in januari 2012  
Artikel 2,14,19, 21, 27, 28 en 29 aangepast november 2015  
Artikel 22 23 zijn aangepast in januari 2016  
Artikel 28 is aangepast in juni 2016  
Artikel 31 aangepast in juni 2018 
Wijzigingen zijn goedgekeurd door het bestuur in juni 2018 


