
 
 

JEU DE BOULES 
 

Doelgroep:  Vanaf 6 jaar (of samen met je ouders) 
Duur:  60  min 
Veiligheid: De ballen kunnen heel erg zwaar zijn, zorg ervoor dat kleinere 
kinderen hier niet zomaar mee gaan gooien of spelen. Deze spellen mogen, in 
familieverband of kinderen tot en met 12 jaar, zonder zorgen gespeeld worden! 
Ben je ouder dan 12 en wil je met je buur-tenten spelen? Zorg dan voor de 1,5 
meter afstand. 
 
Benodigdheden:  - Jeu de boules  

- set 
 

De bedoeling:   
Stap 1.        Jeu de boules wordt gespeeld met 6 ballen en een klein balletje. 
Voordat je kan beginnen spreek je een startpunt af, dit is het punt waar je mag 
beginnen met het onderhands gooien van de ballen. 
 
Stap 2. Dit spel speel je in teams of alleen. Speel je 1 tegen 1, dan heeft 
iederespeler 6 ballen. Speel je 2 tegen 2, heeft iedere speler 3 ballen en speel 
je 3 tegen 3, mag iedereen 2 ballen gooien. 
 
Stap 3.  Als eerste gooi je het kleine balletje in het veld. Dit doe je 
omstebeurt. Het team dat het kleine balletje in het veld gooit, mag ook beginnen 
met het gooien van een grotere bal. Zorg dat je dit spel ergens speelt waar veel 
ruimte is. 
 
Stap 4.  Nu mag de eerste speler proberen om de bal zo dicht mogelijk bij 
de kleine bal te gooien. Hierna mag de andere speler uit het andere team dit 
proberen.  
 
(Meerdere stappen op de volgende bladzijde!) 
   



 
 
Stap 5.  Als allebei de teams hun eerste poging hebben gedaan, is het team 
waarvan de bal op dat moment het verste van de kleine bal ligt als eerste aan de 
beurt in de nieuwe ronde. 
 
Stap 6.  Als alle ballen op zijn, ga je kijken wie er gewonnen heeft. Wie ligt 
met zijn of haar bal het dichtste bij het kleine balletje? Dit team of speler heeft 
gewonnen! 
 
Tip: 

- Je kan dit spel ook op de professionelere manier spelen. De puntentelling 
gaat tot nu 11. Na elke gespeelde ronde tel je het aantal punten op. Je kijkt 
eerst welke bal het dichtst bij het kleine balletje ligt, hier krijg je 1 punt voor. 
Ligt jouw tweede bal ook dichterbij de kleine bal dan die van jouw 
tegenstander. Dan krijg je in deze ronde nog een punt! Zo ga je verder 
totdat de tegenstander dichterbij ligt. Wie als eerste 11 punten heeft, wint. 
Er moeten wel 2 punten verschil zijn om te winnen. 

 
Veel sportplezier! 
 
 


