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VOORWOORD VAN DE VERTALER
Als we kijken naar het aantal licentiehouders, neemt ons land op de internationale ranglijst van
de FIPJP, de overkoepelende wereldpetanquebond, de vierde plaats in. Een plek waar de 30jarige NJBB – de NJBB is opgericht in 1972 – best trots op mag zijn! Wat betreft de sportieve
prestaties, reikt ons land nog lang niet naar de top, maar gelet op de recente internationale tot
tevredenheid stemmende prestaties van onze vertegenwoordigende teams, is er de komende
jaren uitzicht op een eervolle klassering, misschien zelfs wel op een bescheiden medaille…
Minder trots kan de NJBB zijn op het aantal jeugdige spelers. In absolute en in relatieve zin
steekt het aantal jeugdspelers in ons land schamel af in vergelijking met veel andere petanquelanden. Wereldwijd bedraagt het percentage jeugdspelers per FIPJP-land gemiddeld rond
de 10 procent, daartegen afgezet is het Nederlandse percentage van nog geen 2,5 procent
voor grote verbetering vatbaar. Een vergelijking met de 89 bij het NOC*NSF aangesloten
sportbonden (31,5 procent van alle sportbeoefenaren in ons land behoort tot de jeugd) kunnen
we beter maar helemaal achterwege laten…
Gelukkig heeft de NJBB het signaal opgepakt. Hoewel er al enige jaren geleden een start is
gemaakt met het instellen van jeugdselecties voor de nationale top, was er al die tijd geen echt
jeugdbeleid in de breedte. Dit jaar echter heeft de NJBB, daar mede toe aangezet door de
bondsvergadering, het belangrijke besluit genomen meer energie in de jeugd te gaan steken.
Als vertaler van het door de FFPJP, de Franse petanque- en jeu provençalfederatie, uitgegeven
jeugdinstructieboek La Pétanque – Les bases de l'initiation was het dan ook verheugend te
mogen vernemen dat het bestuur van de NJBB in het najaar van 2002 besloten heeft om, ter
gelegenheid van het 30-jarige bestaan van de bond, alle aangesloten verenigingen een vertaling van dit boek aan te bieden. Immers, het belang om een groot deel van de Nederlandse
jeugd geïnteresseerd te doen raken in het zo prachtige petanquespel, is voor mij een belangrijke drijfveer geweest om aan deze vertaling te beginnen.
Met de keuze voor de Nederlandse titel Petanque- Spelenderwijs leren spelen hoop ik in de
roos geschoten te hebben. Het boek pretendeert niet meer en niet minder om jonge spelers
op een voor hen aangename en onderhoudende manier de beginselen van het petanque bij te
brengen. Dit in de hoop dat zij net zo veel plezier aan het spel zullen beleven als vele miljoenen spelers voor hen, en misschien ook wel in de hoop dat sommigen van deze nieuwe spelertjes zullen uitgroeien tot de kampioenen van de toekomst! Wie weet…
De Nederlandse vertaling van La Pétanque – Les bases de l'initiation volgt het origineel op
de voet. Slechts op een enkele plaats is, in nauw overleg met de oorspronkelijke auteurs, een
kleine correctie aangebracht. Daarnaast is ook het inleidende gedeelte aangepast aan de Nederlandse situatie, want hoewel de infrastructuur van de FFPJP in grote lijnen lijkt op die van
de NJBB, zijn er tegelijkertijd toch ook veel verschillen. Om die reden is een afsluitend hoofdstuk in het Franse origineel in zijn geheel weggelaten, omdat dat hoofdstuk volledig geënt was
op de Franse infrastructuur.
Speciale dank gaat uit naar petanQue-redacteur Henk Rademaker voor het zorgvuldig nalezen
van de vertaalde teksten en het aanbrengen van verbeteringen.
Met het uitkomen van dit boek wil ik iedereen die zich bezig gaat houden met het inwijden van
jonge kinderen in de beginselen van het petanquespel heel veel succes toewensen. En wat
niet onbelangrijk is, ik hoop van harte dat ze ook zelf van hun onderricht zullen genieten!
En tot slot, wat zou het mooi zijn als over pakweg vijf of zes jaar het percentage jeugdspelers in
ons land gestegen is tot het internationale niveau…
Jac Verheul, 2003
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WOORD VOORAF VOOR INSTRUCTEURS
Tegenwoordig is het petanquespel over bijna de gehele wereld bekend, maar slechts weinigen zullen weten dat het om een echte sport gaat en dat het ook in die hoedanigheid onderwezen wordt. Het in 1986 door de Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal (FFPJP) uitgegeven boek Technique et Perfectionnement (Techniek en perfectionering) was het eerste
officiële werk voor het onderrichten van het petanque. Veel instructeurs binnen en buiten
Frankrijk hebben het als methodologisch uitgangspunt gebruikt. Een vernieuwing van het
boek was echter noodzakelijk geworden, want net als bij andere sporten is het bij het petanque van wezenlijk belang om iedereen die zijn sport na aan het hart ligt kennis te laten nemen
van de meest moderne principes van onderricht en training en van de laatste ontwikkelingen.
Om die reden moesten de grondbeginselen van het basisonderricht, zoals die werden behandeld in het oude boek, gemoderniseerd worden.
Dit nieuwe instructieboek, met als Nederlandse titel Petanque – Spelenderwijs leren spelen, is
bedoeld als ondersteuning voor alle vrijwilligers die zich op een of andere wijze bezighouden
met het bijbrengen van de eerste beginselen van het petanque aan jonge kinderen. In clubverband of daarbuiten. Het boek verschaft de middelen en de beste methoden daartoe. Ook
kan het boek een aansporing zijn voor vrijwilligers om zich op te geven voor een van de trainerscursussen van de NJBB, de Nederlands Jeu de Boules Bond.
Hoewel het boek aangepast is en een nieuw en onmisbaar instrument is voor de bevordering
van het petanque, is het slechts de eerste springplank op weg naar een diepergaande verkenning. Instructeurs en trainers mogen zich niet beperken tot uitsluitend dit boek als zij tegelijkertijd verder willen gaan met het onderrichten en perfectioneren van jonge spelers. Met dat
doel voor ogen heeft de FFPJP in 1997 het boekwerk L'Ecole de Pétanque – De l'enfant vers le
champion (De petanqueschool – van kind tot kampioen) uitgegeven.1
Het boek heeft ook als opzet steeds meer jongeren aan te trekken om van hen bekwame spelers te maken en misschien zelfs wel toekomstige kampioenen.
De in dit boek gebruikte methodieken, algemeen én stap voor stap opbouwend, hebben hun
effectiviteit al bewezen. Er gaat een voldoende stimulerende werking van uit om enerzijds plezier aan het spel te beleven en anderzijds de behoefte aan perfectionering te kweken. De methodiek, die steunt op basisbegrippen, maar ook op een speelse, dus motiverende benaderingswijze, gaat concreet in op de drie hoofdlijnen van het onderricht:
1. de grondbeginselen van het spel;
2. de technische bewegingspatronen;
3. het elementaire tactische inzicht.
In de loop van de lessen moet de instructeur zijn leerlingen leiden door ze bepaalde regels bij
te brengen – vooral wat betreft hun gedrag – die volstrekt onmisbaar zijn voor een goede basisvorming:


Leg ze uit dat het lukken van een worp het resultaat is van het zoeken naar een voor beginnelingen aangepaste soepele en harmonieuze beweging. De beweging moet eenvoudig
zijn!



Breng ze concentratie bij: het heeft absoluut geen zin om duizenden boules te werpen als je
met je gedachten er niet bij bent. Vaak heb je slechts één boule tot je beschikking voor
een worp die moet lukken en daarom moet je nadenken, je erop toeleggen en je niet haasten!



Laat ze zien dat effectiviteit de vrucht is van de kans tot slagen; het heeft geen enkele zin

1

Overwogen wordt om ook dit boek, van de hand van Roger Roux en Michel Aubert, in het Nederlands te vertalen,
vert.
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om onmogelijke worpen te proberen die je middelen te boven gaan; je moet allereerst
proberen je doel te bereiken door te doen wat je kunt en vervolgens trainen om het beter te doen, want resultaat ontstaat door herhaling.


Laat ze simpele tactische principes in praktijk brengen: 'Er is slechts één doel: je tegenstander laten spelen of, als je in het voordeel bent, daarvan profiteren door punten bij
te maken door te schieten of te plaatsen…'



Zorg ervoor dat ze hun tegenstanders, de scheidsrechters en hun medespelers respecteren; een wedstrijd is geen oorlog! Zelfbeheersing is van het allergrootste belang. Als je
kalm bent zul je eerder resultaat hebben dan wanneer je opgewonden bent!

Tot slot een gedragsregel die essentieel is: vergeet nooit dat kinderen altijd naar volwassenen opkijken, de volwassene dient tot voorbeeld, daarom moet een instructeur
zich onder alle omstandigheden voorbeeldig gedragen, overeenkomstig de sportieve
geest van ons spel en de sportieve ethiek in het algemeen!
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ENKELE AANBEVELINGEN
Als instructeur bent u verantwoordelijk voor het petanqueonderricht aan groepen kinderen.
Die zullen van verschillende leeftijd zijn, verschillende capaciteiten hebben en niet allemaal
even gemotiveerd zijn. De onderrichtmethode in dit boek is vooral gericht op jongeren die
weinig of niets van onze sport afweten. Als u met jongeren werkt die al enige ervaring in het
petanque hebben, zult u er snel achterkomen of zij al een zeker niveau hebben en daardoor
sommige oefeningen of lessen sneller kunnen doorlopen of langer stil moeten blijven staan bij
andere: dat hangt van uw capaciteiten af, van uw voortdurende zorg om in te gaan op wat
nodig is en van uw autoriteit. Dit boek helpt u daarbij.
Het is overigens goed te in te zien dat de hier voorgestelde volgorde van lessen, ook al is die
strikt logisch, niet verplicht is. De praktijk van het petanque is zo dat u er al gauw toe gebracht
zult worden bepaalde zaken op een algemene manier aan te snijden om die pas later in detail
te behandelen. Dat is trouwens de reden dat verschillende elementen uit deze cursus in de
loop daarvan gebruikt kunnen worden voor allerlei toepassingen: gesimuleerde spelsituaties,
diverse spelvormen en praktijkspelletjes, tactiek, arbitrage, het meten van punten, enzovoort.
De manier waarop u pedagogisch ingrijpt is van wezenlijk belang. We kunnen u niet vaak genoeg wijzen op de pedagogische noodzaak kinderen dingen zelf te laten ontdekken. Dat
komt er op neer dat ze zelf eerst moeten aanvoelen waarom het nodig is om in een bepaalde
situatie op de een of andere manier te spelen, alvorens ze in detail uitgelegd krijgen waarom
dat zo is en ze overvoerd worden met de bijkomende technische adviezen.
U zult ook zeer snel de noodzaak bemerken om ze echte partijen te laten spelen. Dat beantwoordt aan een natuurlijke behoefte van jongeren zodra ze een zeker niveau hebben bereikt,
ook al is dat dan nog niet zo hoog. Het is trouwens noodzakelijk om in een en dezelfde les altijd
technisch onderricht te vermengen met meer speelse activiteiten. Vrijwel alle lessen monden
uit in partijtjes of vergelijkbare spelvormen. Het is dus raadzaam ze voor te bereiden op die
noodzakelijke afwisseling: er is tijd om te leren en tijd om te spelen. Door de nadruk op concrete spelsituaties te leggen, beoordeelt u de noodzaak van oefeningen, omdat een 'partij' in
eerste instantie niets meer is dan de toepassing van wat geleerd is. Het succes van de gebruikte methodiek hangt dus voornamelijk van uzelf af, van uw geduld en het positieve beeld van
onze sport dat u bij de jongeren zult ontwikkelen. Met als doel dat zij het spel gaan waarderen
en dat het verlangen ontstaat om het regelmatig te beoefenen.
Anderzijds bent u ook bezig met opvoeden. Met grote nadruk moet er op gewezen worden dat
u een belangrijke verantwoordelijkheid tegenover de ouders heeft. Deze zullen immers altijd
gespitst zijn op de opvoedkundige aspecten die de instructeur overbrengt door zijn gedrag.
Hetzelfde geldt voor de verantwoordelijkheid tegenover uw club, die een grote sportieve kwaliteit nastreeft door zijn jongeren onder uw hoede te brengen. De instructeur moet een voorbeeld zijn! Uw opvoedkundige instelling en dynamiek zullen van enorme invloed zijn op hun
karaktervorming. Van hun eerste stappen onder uw zorg en begeleiding hangt voor een belangrijk deel hun toekomstige motivatie voor en betrokkenheid met onze sport af. U bent onze
'woordvoerder'!
Maar er schuilt een gevaar: we kennen allemaal het belang van de wedstrijdsport, maar ook
van de uitwassen ervan. Een van uw belangrijkste opdrachten is om ze op de wedstrijdsport
voor te bereiden en te helpen weerstand te bieden aan bepaalde negatieve effecten op het
gebied van het gedrag en het gevoelsleven. Bij wedstrijden zullen ze begeleid moeten worden
om dat onder controle te krijgen.
Wie het over kader heeft, heeft het over verantwoordelijkheid. Lichamelijke en sportieve activiteiten zijn strikt aan regels gebonden om de deelnemers eraan tegen ieder risico voor onge-
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lukken en uitwassen te beschermen. Het petanque ontkomt niet aan deze regels, die altijd
eenvoudig zijn, maar wel door iedereen gekend en nageleefd dienen te worden. Dat om te
voorkomen dat er anders fouten gemaakt worden die grote gevolgen kunnen hebben voor de
veiligheid; bijvoorbeeld op weg naar of tijdens toernooien. De instructeur moet vooruitkijken;
hij moet goed van zijn kennis gebruik maken en die zorgvuldig toepassen. In de loop van dit
boek zult u er voldoende adviezen over krijgen.
Tot slot, we raden u aan om u constant te verbeteren om op een hoger kennisniveau te komen.
Schroom niet om deel te nemen aan een van de trainerscursussen die de NJBB te bieden heeft
om u verder op te leiden of om les te kunnen geven aan meer gevorderde jeugd. Uw trainingen zullen er nog efficiënter door worden en het zal uw gezag bij de jeugd en in uw omgeving
versterken!
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DE BETEKENIS VAN HET PETANQUE VOOR DE OPVOEDING
De beste manier om onze sport op zijn juiste waarde in te schatten, is om alle opvoedkundige
aspecten op een rijtje te zetten. Er zijn er vele en er dient ruim aandacht aan besteed te worden. Het gaat om het aanleren van een scala aan vaardigheden. Net als alles wat met de mens
te maken heeft, zijn het vaardigheden die nauw met elkaar verweven zijn of zelfs sterk van elkaar afhankelijk zijn. Voor het gemak brengen we ze in vijf rubrieken onder, waarbij we het
aan de instructeur overlaten om ze afzonderlijk dan wel gezamenlijk aan de orde te stellen.
MOTORIEKE VAARDIGHEDEN
Het petanque, dat in wezen een fysieke activiteit is waar een grote mate van precisie voor nodig is, stelt de beoefenaren in staat om hun motoriek te verbeteren. Door de verscheidenheid
aan technieken die nodig zijn bij het werpen, worden de bewegingscoördinatie en het evenwichtsgevoel versterkt. Hoewel het petanque geen activiteit is die veel energie vergt, raakt
een kind toch snel vermoeid, wat ten koste gaat van zijn vaardigheden. Daarom moet ook het
uithoudingsvermogen ontwikkeld worden.
ZINTUIGLIJKE VAARDIGHEDEN
Door het werpen van een specifiek bolvormig voorwerp – de boule – in de meest uiteenlopende situaties wordt het kind getraind om goed te schatten en te controleren. Het moet niet alleen gebruik leren maken van zijn waarnemingsvermogen, maar ook zijn gevoel voor motoriek, voor gewicht, voor kracht, voor afstand en voor richting ontwikkelen. Die waarnemingen
zijn inwendig (door het in werking zetten van het zenuwstelsel; daardoor worden tijdens de
worp de controle over het zwaartepunt, de coördinatie van de bewegingen en het evenwicht
geholpen) maar ook uitwendig (met name door het gezichtsvermogen, dat een rol speelt bij
het inschatten van afstanden en spelsituaties). De ontwikkeling van deze onderdelen vergroot
de effectiviteit van de technische bewegingen.
AFFECTIEVE VAARDIGHEDEN1
Net als ieder spel geeft het petanque veel voldoening en plezier wanneer een actie lukt waarbij de technische vaardigheden worden aangesproken. De grote variatie aan acties, de samenhang daartussen en de veelvuldige wisselingen van spelsituaties, waarop het kind steeds
een technisch en tactisch antwoord moet zien te vinden, maken het tot een rijke en intense bezigheid vol emoties. Het spel is dus zeer motiverend voor kinderen als ze eenmaal een bepaald niveau bereikt hebben. Het is ook een teamsport waarbij tegen andere teams gestreden
wordt. Daardoor worden solidariteitsgevoel en strijdlust ontwikkeld, maar ook respect voor de
tegenstander. Bovendien, het leren beheersen van de gevoeligheid voor andere kinderen is
de beste garantie om – in het latere leven – beter gewapend te zijn tegen moeilijkheden van
geheel andere orde.
SOCIALE VAARDIGHEDEN
Het petanque is een sociale activiteit bij uitstek. Het is tevens een van de zeldzame takken van
sport waarbij jongeren en volwassenen van alle leeftijden op een en hetzelfde terrein met elkaar kunnen omgaan, waardoor zij elkaar beter leren kennen. Het is goed voor het contact
tussen mensen onderling en, doordat vaak barrières worden opgeheven, vergemakkelijkt het
de sociale integratie: op het speelterrein zijn er slechts medespelers en tegenstanders! Het
verloop van het spel zet iedereen aan tot discussie, tot luisteren, tot het geven van zijn mening,
tot het zich uiten, dus tot communiceren! En het leren respecteren van de spelregels is ook
buitengewoon opvoedkundig.

1

'Affectieve vaardigheden', vaardigheden die een beroep doen op het gevoel, vert.
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INTELLECTUELE VAARDIGHEDEN1
Strategie en tactiek zijn belangrijke elementen van het spel die onder meer aandacht en concentratie vereisen en een goed gebruik van het geheugen. Maar ook de kunst van het vooruitzien, van het rekenen en het kunnen inschatten van wat er kan gebeuren, zijn van groot belang. Het zijn allemaal mentale vaardigheden die ook op mening ander terrein van pas kunnen
komen.
Het doel van het onderricht is dus niet alleen om kinderen de sportieve discipline van
het petanque bij te brengen, maar ook om het kind zichzelf te leren begrijpen, lichamelijk en mentaal, en daardoor bij te dragen aan zijn persoonlijke ontwikkeling.

1

Men zegt ook wel 'cognitieve vaardigheden', vaardigheden die een beroep doen op de kennis.

Hoofdstuk 1
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ELEMENTEN VAN ALGEMENE KENNIS OVER KINDEREN
IN DE LEEFTIJD VAN 8 TOT 12 JAAR1
Kennis van het publiek tot wie we ons richten is noodzakelijk! We kunnen de beginnende instructeur niet genoeg aanraden zich te verdiepen in het karakteristieke gedrag van het kind
bij het aanleren van sportactiviteiten. En tegelijkertijd in de nodige vaardigheden, de wijze
van motiveren en de toe te passen methoden die helpen bij het onderricht. In het kort geven
wij hieronder een opsomming van enkele kenmerkende elementen van deze kennis die betrekking heeft op jonge kinderen en de belangrijkste conclusies die de instructeur eruit kan
trekken.

Vaststelling

Voornaamste conclusies

 Kinderen houden van Daarom moet het petanque aan beginnelingen vooral in spelvorm worden aangeboden om ze te motiveren. Hoe meer het
spel.
onderricht in een aantrekkelijke vorm wordt aangeboden, hoe
meer het gewaardeerd zal worden.
 Ze houden van compe- Competitie is stimulerend voor ze, maar leidt vaak tot onderling
titie.
geruzie. Daarom moeten ze leren de regels te respecteren en
het resultaat te accepteren of te relativeren.
 Ze vervelen zich snel Vermijd langdradige herhalingen en te lange oefeningen. Als
en hebben behoefte aan een training te lang duurt, gaat dat vaak ten koste van de effecvariatie om gemotiveerd tiviteit. Een intensieve en dynamische les van anderhalfuur is
te blijven.
beter dan een hele middag die zich voortsleept. Als er een
wedstrijd wordt georganiseerd, moet u erop letten dat er geen
dode momenten tussen de partijen zijn.
 Ze kunnen snel moe Daarom moeten er altijd korte pauzes zijn tussen de afzonderlijzijn, maar hun vermogen ke onderdelen van de lessen.
om te herstellen is groot.
 Ze hebben niet alle- Het is gewenst om groepen van vergelijkbaar niveau samen te
maal dezelfde capacitei- stellen, opdat iedereen zich in zijn eigen tempo kan ontwikketen of dezelfde snelheid len. Maar leer ze ook te accepteren dat er verschillen zijn en dat
waarmee ze iets oppik- er tijdens de oefeningen en de gemeenschappelijke spelvorken.
men moet worden samengewerkt.
 Ze laten zich snel ont- Kinderen hebben er behoefte aan dat iets lukt, want dat streelt
moedigen als het moeilijk ze in hun gevoel voor eigenwaarde en moedigt ze aan om door
wordt.
te zetten. Laat ze spelvormen en oefeningen doen die aangepast
zijn aan hun capaciteiten en die eerder tot succes leiden. De
moeilijkheidsgraad waarmee ze te maken krijgen moet geleidelijk aan oplopen.
 Ze zijn vaak afgeleid of Daarom moet de jeugdleider vaak herhalen, controleren of ze
begrijpen de aanwijzin- het begrepen hebben en veel geduld betrachten. Hij moet ook
gen niet meteen.
gezag uitstralen en er nauwlettend op toezien dat de veiligheidsregels in acht worden genomen.
 Kinderen zien liever Aangezien ze in staat zijn een beweging ruwweg na te doen,
concrete actie dan lange kan de uitleg simpel zijn en gecombineerd worden met een
toespraken of uitvoerige actie. De instructeur kan natuurlijk bepaalde bewegingen vooruiteenzettingen.
doen, op voorwaarde echter dat hij dat op een juiste manier
1 Zie voor meer informatie over dit onderwerp het boek l'Ecole de pétanque, uitgegeven door de FFPJP in 1997.
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doet en dat de actie binnen de mogelijkheden van het kind ligt.
 Kinderen hebben be- Laat u zich niet verleiden, al was het maar onbewust, dat u zich
hoefte aan belangstelling. uitsluitend met de besten bezighoudt, dat is voor u immers veel
motiverender! De instructeur moet zich inspannen om degenen
die moeilijkheden hebben, eruit te halen. Moedig ze aan door
te zetten. Ieder kind kan zich, afhankelijk van zijn mogelijkheden, ontwikkelen.
 Anders dan u zou den- Ze hebben grote behoefte aan zekerheid en rekenen op volken, stellen kinderen or- wassenen om hun problemen op te lossen. Ze hebben een sterk
de boven anarchie en ge- gevoel voor gelijkheid en rechtvaardigheid. Hun leider moet
zag boven een houding daarvoor opkomen, wil hij zijn gezag niet verliezen. Maar hij
van laat-maar-gaan.
mag ook niet permanent een politieagent zijn. Hij moet initiatieven toelaten, het uitbundige karakter ervan niet te veel beteugelen en tegemoet komen aan hun behoefte aan fysieke inspanning. Hij moet erop toezien dat ze zich actief kunnen ontplooien
in een ontspannen, toegewijde en volkomen veilige atmosfeer.
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MATERIELE VEREISTEN OM GOED LES TE GEVEN
De effectiviteit van uw optreden zal voor een groot deel afhangen van de organisatie daarvan.
Daarom zijn de volgende zaken noodzakelijk:

A / EEN PRETTIGE PLEK OM TE WERKEN
Een bouleterrein, banen….

Advies: de kinderen moeten zich op hun gemak voelen op een terrein dat er uitziet als
een sportterrein, waardoor ze zin krijgen om te trainen.

 1 = MAAK GEBRUIK VAN BANEN DIE VOLGENS HET REGLEMENT ZIJN AANGELEGD, waardoor de kinderen beseffen dat in onze sport regels gehanteerd worden.




N.B.: De eerste tijd zal het volgens de regels aangelegde terrein van 4 bij 15 meter helpen bij
de kennismaking met het petanque en alle daarvan afgeleide spelvormen of praktijkoefeningen. Bovendien zal het helpen om de veiligheidsvoorschriften te leren kennen en om te wennen dat ze zich tijdens een training net zo op hun gemak voelen als tijdens een wedstrijd.
 2 = BAKEN DE BANEN OF SPEELTERREINEN AF EN RICHT ZE ZO IN DAT ZE IN PEDAGOGISCH OPZICHT GESCHIKT ZIJN
Balken



De spel








Plaatsen


Schieten
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LET OP: deze goed afgebakende en beschermde terreinen, werkterreinen geheten, zullen
bij alle lessen worden gebruikt voor demonstraties, oefeningen en het uitleggen van de
techniek en de tactiek. Hierdoor is het mogelijk de kinderen op te splitsen in groepen op een
eigen stuk terrein en wordt de communicatie vergemakkelijkt. Het voorkomt veiligheidsproblemen.

B / HET BENODIGDE MATERIAAL
 BOULES:
 Volgens het spelreglement moeten boules een diameter tussen de 70,5 en 80 mm
hebben en een gewicht tussen de 650 en 800 gram.
Aangeraden wordt het volgende:1
 Voor pupillen (tot en met 11 jaar): 71/72 mm en 650 tot maximaal 680 gram.
 Voor aspiranten (12 tot en met 14 jaar): 72/73 mm en maximaal 700 gram.
Het is belangrijk dat alle kinderen over boules beschikken.
Oude, versleten boules zijn noodzakelijk. Ze dienen als boules om op te schieten (mikboules) of als markeringspunten tijdens de oefeningen of spelvormen.
 Zorg dat u stevige manden of bakken bij de hand heeft, bijvoorbeeld kleine vuilnisbakken, om de boules te vervoeren en na afloop op te bergen.
 BUTS:
 Zorg ervoor dat u er voldoende heeft en liefst in zo opvallend mogelijke kleuren.
 VIERKANTIGE DOEKJES:
 Een aantal lapjes stof van 30 bij 30 cm om als doel of markeringspunt op de grond te
dienen.
 EEN GROOT BESCHILDERD DOEK:
Met concentrische cirkels. Bijvoorbeeld:
 Een vierkante doek van 1,5 bij 1,5 m met daarop geschilderd:
- een centrale cirkel met een diameter van 20 cm;
- concentrische cirkels of ringen met een tussenafstand van 10 cm;
- de cirkels zijn van binnen naar buiten genummerd van 5 tot 1.
N.B.: Het is ook mogelijk om met pleisterkalk verschillende cirkels te maken, omdat het lang niet
altijd gemakkelijk zal zijn om het doek op de grond vast te maken. Om tijd te winnen kunt u mallen van karton of multiplex laten maken om nauwkeurig en snel te kunnen tekenen.
 CIRKELS:
Van metaal of plastic met een diameter van 50 cm.
N.B.: Ze zijn gemakkelijk te maken van stukken soepel tuinslang van ongeveer 1,60 m, de uiteinden kunnen aan elkaar vastgemaakt worden met op maat gesneden stukjes rondhout.
 HOUTEN STOKKEN:
Bezemstelen zijn ideaal.
 HOUTEN KUBUSSEN EN BLOKKEN:
Van verschillende kleuren en afmetingen.
 PLANKEN:
15 cm hoog en ongeveer 2 meter lang, die in de grond worden vastgezet om geschoten
1 Tegenwoordig is het mogelijk om voor een relatief laag bedrag (ongeveer 20 euro bij een bestelling van 24 sets)
kwaliteitsboules van 72 mm en een gewicht van 670 tot 680 gram aan te schaffen.
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boules tegen te houden en de terreinen af te bakenen.

 EEN SPRINGTOUW:
Ongeveer 4 meter lang, dat wordt bevestigd aan twee steunpalen van ongeveer 3 meter
hoogte (zoals staanders bij het hoogspringen, met een zware voet om te voorkomen dat
ze omvallen).
 LAGE OEFENHEKKEN:1
1 m breed en in te stellen op hoogten van 0,4 tot 1 meter. Ze dienen om de hoogte van
sommige worpen te oefenen (bij atletiekclubs worden ze vaak gebruikt).
 TOUW, SPIJKERS, HAMER, PLEISTERKALK EN SPUITBUSSEN MET VERF:
Om de speelterreinen af te bakenen en de oefeningen op te zetten.
 MEETINSTRUMENTEN:
 Een rolmaat met een metalen lint van 2 of 3 meter.
 Een opvouwbare meter met een verschuifbaar uiteinde (schuifduimstok).
 SPEELTERREINEN:
 Laat het grootste deel van het terrein vrij.
 Leg ten minste twee terreinen om te schieten en twee om te plaatsen aan.
 Maak een speelterrein van 4 bij 15 m dat nodig is voor bepaalde oefeningen en partijen.

1 In sportzaken kan voor een redelijke prijs materiaal gevonden worden dat gebruikt wordt bij het voetballen
(blokken, stangen of latten en klemmen).
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ENKELE PEDAGOGISCHE ADVIEZEN
ALVORENS AAN DE SLAG TE GAAN
Een groep kinderen in toom houden tijdens een sportieve activiteit zoals het petanque is makkelijker gezegd dan gedaan. Een en ander zal des te gemakkelijker verlopen als de instructeur strikt is en goed georganiseerd te werk gaat en de volgende principes in acht neemt:

 ZEG WAT U GAAT DOEN


Leg het doel uit en toon het nut ervan aan om de kinderen te motiveren.
Kinderen hebben er behoefte aan om goed geïnformeerd te worden over de projecten die u met ze onderneemt en betrek ze er ook bij, zoniet dan zullen ze er niet
ten volle aan meedoen.

 BEREID UW LESSEN GOED VOOR


Weet wat u moet gaan doen door te evalueren wat er nodig is.
Dat is het belang van de allereerste lessen, maar het is ook het resultaat van een
voortdurende observatie, waarbij met name rekening moet houden met de resultaten, de vorderingen, de motivatie, de vermoeidheidsgraad, de ontwikkeling van de
groep, enzovoort.



Weet wat u gaat doen.
Een aantal zaken moet goed worden voorbereid: de samenstelling van de groepen,
het benodigde materiaal, het uitzetten van de oefeningen, de opeenvolging van oefeningen, het aantal herhalingen, de duur van de oefeningen of het spel, de maatstaven van succes en vooruitgang, enzovoort.



Zorg dat u in staat bent om de les of de oefeningen aan te passen.
In de loop van een les of een oefening kan het soms nodig zijn om dingen aan te
passen door bepaalde zaken te veranderen of zelfs te schrappen. Dat al naargelang
het resultaat, vooral wanneer u merkt dat de motivatie afneemt of de kinderen moe
beginnen te worden. Maar het is beter om zo min mogelijk te improviseren.

 WEES DYNAMISCH


Door een actieve houding, controleert de instructeur, corrigeert hij,
moedigt hij aan, beloont hij...

 MAAK DE BALANS OP
De instructeur moet:



In staat zijn conclusies te trekken uit de lessen met de kinderen.
In staat zijn de resultaten te evalueren om de stof van de volgende lessen bij te stellen.
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ALGEMENE PRINCIPES VOOR HET ORGANISEREN
VAN EEN LES
1  HOE DE KINDEREN OP TE VANGEN EN EEN GOEDE SFEER TE SCHEPPEN
Een stevige handdruk, waarvoor kinderen erg gevoelig zijn, maakt ze duidelijk dat ze erbij
horen. Een woord van welkom en enkele persoonlijke opmerkingen komen ook van pas naarmate de instructeur elk kind beter leert kennen.
U mag niet vergeten, ook al is het de woensdag- of zaterdagmiddagpetanqueschool, het is niet
de echte school. Een ontspannen sfeer is gewenst zonder dat het een bende hoeft te worden.
Er moet zo snel mogelijk gezamenlijk aan de slag worden gegaan om afleiding te voorkomen.
De instructeur moet een zeker gezag uitstralen en bij het geven van de eerste instructies op
goed gedrag wijzen. Hij moet er echter wel voor zorgen dat ze zich kunnen uitleven door ze zo
snel mogelijk aan het spelen te zetten.
2  WIJS ZE OP HET NUT VAN DE 'WARMING-UP' BIJ AANVANG VAN DE LES DOOR ZE
MET HUN BOULES BEZIG TE LATEN ZIJN OF ZE AAN HET SPELEN TE ZETTEN
Het petanque is geen zuiver fysieke sport. Voor de beoefening ervan is het niet nodig dat de
spieren worden opgewarmd, zoals bij voetbal en andere atletische sporten waar een grote
fysieke inspanning vereist is. Toch moet u de kinderen duidelijk maken dat een fysieke voorbereiding wel degelijk van belang is, want je wordt geen goede en constant presterende wedstrijdspeler als je niet in een perfecte lichamelijke conditie verkeert en niet goed voorbereid
bent op de inspanning die je moet leveren. Leg de kinderen uit dat die voorbereiding niet alleen onmisbaar is om bij de allereerste acties gebruik te kunnen maken van je vaardigheden,
maar ook voor de concentratie die meteen bij aanvang van het spel vereist is (zie de oefeningen voor de lichamelijke en geestelijke warming-up op de volgende pagina's).
Het is de taak van de instructeur om in te schatten in hoeverre de kinderen ontvankelijk zijn
voor een bepaalde vorm van warming-up, te meer daar de meeste oefeningen van belang zijn
om later de verschillende technieken eigen te maken. Niet alle opwarmoefeningen moeten
systematisch bij iedere les uitgevoerd worden, dat kan ook afhankelijk van de te behandelen
stof. Als dat in spelvorm gebeurt, zullen de kinderen het beter accepteren.
3  OPVOEDEN DOOR OEFENINGEN EN SIMULATIESPELLETJES
Een korte theoretische uitleg is vaak een goede manier om de oefeningen in te leiden. Dat
moet echter niet te lang duren, want de kinderen hunkeren om tot actie over gaan. Een voorbeeld: nadat u de kinderen eraan herinnerd hebt dat het eerste doel van het petanque is om
zo dicht mogelijk bij het but te komen, laat ze dan een nieuwe techniek zien om die in een
bepaalde situatie toe te passen. Bijvoorbeeld: een boule plaatsen door middel van een demi-portee op een terrein waar niet gerold kan worden. Als een onderwerp besproken is,
illustreer dat dan met tekeningen op het terrein of op een schoolbord. Op die manier zit er
vooruitgang in de lessen.
U kunt ook gebruikmaken van simulatiespelletjes die op het geleerde betrekking hebben. Dat
kan door het in de praktijk brengen van wat net geleerd is, maar ook door terug te komen op
eerder behandelde onderdelen van de stof. Te beginnen met eenvoudige oefeningen kan uiteindelijk, ter afsluiting van de les, een echte partij worden gespeeld, zoals verderop beschreven.
4  ORGANISEER PRAKTIJKSPELLETJES OF PARTIJTJES MET EEN OPDRACHT
Dat moet een moment van ontspanning zijn, maar het kan ook een belangrijk moment in de les
zijn waarbij de kinderen zich onbevangen gedragen en de tijdens de les gekregen adviezen in

INLEIDING TOT DE METHODE

23

praktijk proberen te brengen. Het is ook een interessante fase voor de instructeur, die de vorderingen kan vaststellen met het oog op een latere beoordeling. Deze spelvormen en oefeningen kunnen eindeloos gevarieerd worden, maar ze moeten altijd tot doel hebben een constructieve wedstrijdmentaliteit te ontwikkelen: 'je meten met anderen om je eigen vooruitgang
te kunnen vaststellen en dat zo goed mogelijk te doen'.
5  AFSLUITEN MET HET OPMAKEN VAN DE BALANS
Aan het eind van de les moet de docent de balans opmaken van de resultaten, de kinderen
naar hun indrukken vragen en alvast wat vertellen over de volgende les. Hij laat de kinderen
helpen bij het opbergen van het gebruikte oefenmateriaal, controleert of er niets vergeten is
(jassen, petten, boules, enzovoort) en neem op een vriendschappelijke manier afscheid van
ze.
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PRINCIPES VAN DE WARMING-UP EN DE VOORBEREIDING
DOOR OEFENENINGEN MET BOULES IN DE HAND
EN SPELLETJES AAN HET BEGIN VAN DE LES
DOEL: een betere voorbereiding en de kinderen leren wennen aan de spelacties.
PRINCIPES
In tegenstelling tot wat te vaak gedacht wordt, zijn de handelingen en bewegingen van een
warming-up nooit nutteloos. Iedereen heeft kunnen constateren dat alle atleten bij aanvang
van een sportwedstrijd hun 'spieren opwarmen' in de zuivere zin van het woord. Onze spieren
en bijbehorende gewrichten moeten voorbereid worden op de inspanning. Dat geldt ook voor
het petanque. Niemand houdt ervan om 'koud' aan een partij te beginnen.
In onze discipline blijkt helaas vaak dat het merendeel van de warming-up oppervlakkig is en
slechts bestaat uit het schieten van een paar boules of het testen van het terrein. Het resultaat is
niet altijd bevredigend omdat het niet intensief genoeg is, met als gevolg dat de eerste acties
in de wedstrijd zelf niet altijd naar wens verlopen. Hoe vaak hoor je niet wanneer een speler
zijn eerste boules mist: 'Ik ben nog niet warm!'

 Bovendien is het belang van een goede warming-up ook het psychologische effect ervan: het
dient om je mentaal voor te bereiden, je fysiek een goed gevoel te geven en geconcentreerd te
zijn, waardoor je meteen 'in de wedstrijd' bent.
Hoewel dat geen stelselmatige gewoonte voor iedere les hoeft te zijn, is het toch goed om de
kinderen het nut ervan te laten inzien. Door ze de juiste bewegingen bij te brengen, die vooral
door spelers van niveau worden toegepast, zullen ze zich een goede manier van doen eigen
maken. Leer ze een aantal opwarmingsoefeningen, zoals het min of meer snel ronddraaien van
de werparm (gestrekt of lichtgebogen), buigingen, polsbewegingen, het werpen van boules,
enzovoort. En niet te vergeten, het werken met de benen door die te buigen en te strekken.
Benadrukt moet worden dat het spelen met boules bij het petanque goed is voor het contact
met het spelmateriaal en jongeren helpt zich op hun gemak te voelen met de boules in hun
hand, opdat ze die geleidelijk aan de baas zullen worden.

 OPMERKING: net zoals bij andere sporten willen kinderen dolgraag meteen contact hebben

met het spelmateriaal, ermee spelen, want dat is veel motiverender (net zoals de warming-up
met een bal bij voetbal of handbal).
Dit soort oefeningen doet een beroep op de spieren en de gewrichten van de vingers, de polsen, de ellebogen en de schouders, maar hebben ook een gunstige uitwerking op de halswervels en de rug in zijn totaal, lichaamsdelen die intensief worden aangesproken tijdens het
werpen. Oefeningen die van belang zijn voor de 'fysieke of lichamelijke voorbereiding'.
Als het gaat om een traditionele fysieke voorbereiding van de kinderen, dan moet u vooral
rekening houden met hun motivatie en een speels accent geven aan de oefeningen die u ze
opgeeft.

 Kinderen doen de warming-up het liefst gezamenlijk: met z'n tweeën of met meerderen, dat
stimuleert meer en geeft ze meer het gevoel dat ze aan het spelen zijn. Houd daar rekening mee
bij de oefeningen die u ze opgeeft.
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A = KLASSIEKE OEFENINGEN MET BOULES IN DE HAND
Met de volgende simpele voorbeelden kan enkele minuten geoefend worden:

 1 = ALLEEN MET ÉÉN BOULE
 Basiswarming-up van de pols en de vingers:
 Het met de vingers laten draaien van een boule in de hand:
 De hand vóór het lichaam, de arm lichtgebogen en vrijwel tegen het lichaam aan, de
onderarm horizontaal en de handpalm naar boven gericht.
 De hand opzij van het lichaam, met bovendien draaiende bewegingen van de onderarm en de pols.
 Volledige draaibewegingen maken met de pols en de schouder: de arm met de boule
vóór of opzij van het lichaam (neem de bewegingen van een marionet als voorbeeld!).
N.B.: De vingers zijn bij deze bewegingen gebogen, de boule blijft in de hand. Het samenspel
van vingers en pols laat de boule ronddraaien. Dat is de basis van het spelen met een boule.
Ook de bewegingen van de arm en de onderarm laten de boule ronddraaien. Op die wijze
leert het kind zijn boule kennen (gewicht en diameter) en onder controle houden (niet laten
vallen).
 Basiswarming-up van de armen, de schouders en de aanhechtingspunten van de
schouderbladen:
 Een boule van de ene in de andere hand overbrengen, zowel vóór als achter het lichaam,
met de armen zo verticaal mogelijk.
 Een boule zo hoog mogelijk optillen, met de linker en de rechterarm (strekken!).
 Met een boule in de hand de arm naar voren en naar achteren zwaaien, met een gelijktijdige draaibeweging van de pols (probeer de beweging zonder te forceren zo ruim
mogelijk te maken). Rechts en daarna links.

 2 = ALLEEN MET MEERDERE BOULES
 Sterker maken van de arm- en schouderspieren:
 Laat 2 boules in één hand ronddraaien om de vingers los te maken.
 Houdt 2 boules in één hand vast, en breng ze daarna herhaaldelijk van de ene naar de
andere hand over.
 Ronddraaiende bewegingen met de armen maken (molenwieken), langzaam en met gestrekte armen en in elke hand 1 boule.
 De armen horizontaal spreiden en sluiten, met in elke hand 1 boule.
 Crawl- of schoolslagbewegingen maken.
ADVIES:  Deze oefeningen moeten vanwege de veiligheid onder zorgvuldig toezicht worden georganiseerd, omdat de kinderen de boules wel eens per ongeluk zouden kunnen loslaten. De kinderen moeten zeer ver uit elkaar staan.

 3 = MET MEERDERE KINDEREN TEGELIJK
Zie de voorbeelden op de volgende pagina's (met één of meer vriendjes).
 We raden deze vorm van voorbereiding aan omdat er een grotere stimulerende wer-
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king van uit gaat. Het gaat om spelletjes of wedstrijdjes waarbij de kinderen een idee krijgen
van het beheersen van de worp – draaibewegingen en effect, kracht, nauwkeurigheid, enzovoort. Zowel in situaties waarin ze tegen elkaar spelen als waarin ze samenwerken. Het zijn
allemaal basisoefeningen, die de inleiding zijn van de later aan te leren technieken. Ze kunnen
met of zonder correcties worden uitgevoerd. Het scheppen van de situatie alleen al en het geven van aanwijzingen, moet de kinderen aanzetten tot een eerste reactie of op zijn minst tot het
aanpassen van hun bewegingen. Hier volgen wat voorbeelden.

B = SPECIFIEKE SPELVORMEN EN OEFENINGEN
VOOR HET ONTWIKKELEN VAN BALGEVOEL
 VOORBEELD 1 – Geringe werpkracht
DOEL: Het leren beheersen van de werpkracht om een dichtbij gelegen doelwit te raken
of te verplaatsen.
UITGANGSSITUATIE: Twee spelers spelen tegen elkaar; een speelterrein van 3 bij 12 meter
is in twee helften verdeeld. Elke speler heeft een deel van het terrein en beschikt over 2 boules.





AANWIJZINGEN: De speler blijft op zijn deel van het terrein en moet met zijn boule een andere boule die als doelwit dient en aanvankelijk op ongeveer 1,5 m afstand ligt, verplaatsen.
Hij gaat verder op de plek waar hij de geworpen boule heeft opgeraapt. De te raken boule
(mikboule) mag het terrein niet verlaten. Beide spelers beginnen tegelijkertijd; de eerste die
tweemaal achtereen mist of de mikboule het terrein uit speelt, heeft verloren. Er kan staand of
gehurkt worden gespeeld. De keuze van de werphouding of de gebruikte techniek kan vrij of
verplicht zijn.

 VOORBEELD 2 – Geringe werpkracht
DOEL: Het leren beheersen van de werpkracht door op een afgebakend stuk terrein al
plaatsend een verderweg gelegen doelwit te raken of te verplaatsen.
UITGANGSSITUATIE: Twee spelers spelen tegen elkaar met elk 1 boule. De speelafstand is 3
tot 4 m van het doelwit rondom een grote cirkel. De werphouding van de spelers is vrij. In het
centrum van de grote cirkel bevindt zich een cirkel met een straal van ongeveer 1,5 m met in
het midden een mikboule.
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AANWIJZINGEN:
Eerste spelvorm: Een speler moeten de mikboule raken zonder dat deze de kleine cirkel verlaat. Hij is af, wanneer hij mist of de mikboule de kleine cirkel uitgaat. Dan is de andere speler
aan de beurt.
VARIANTEN:
 Er wordt staand of gehurkt gespeeld.
 Al naar gelang het behaalde resultaat kan de afstand verkleind of vergroot worden.
 Om de oefening lastiger te maken, kan de mikboule vervangen worden door een but.
 Er kan gebruik worden gemaakt van 2 of 3 mikboules die achtereenvolgens verplaatst
moeten worden.
 De mikboules worden buiten de kleine cirkel gelegd en ze moeten erin gespeeld worden.
N.B.: Het kan ook in toernooivorm worden gespeeld. Iedere geslaagde worp levert een punt
op.

 VOORBEELD 3 – Geleidelijk oplopende werpkracht aangepast aan de
afstand
DOEL: Het leren beheersen van de kracht en de richting van de worp.
UITGANGSSITUATIE: Twee spelers tegenover elkaar op een terrein van 8 bij 3 m. In het
midden is een dwarslijn getrokken met daarop 2 boules. Verder zijn op beide speelhelften
dwarslijnen getrokken op respectievelijk 1, 2 en 3 m van de centrale lijn (zie tekening).
AANWIJZINGEN: Elke speler moet, door hard te plaatsen (of 'opspelen'), de op de middellijn
geplaatste boule vak voor vak verplaatsten tot over de derde lijn in het veld van de tegenstander. Dat moet in zo min mogelijk worpen (in het meest ideale geval, één worp per vak).
3

2

1

1

2

3



De spelers kunnen heen en weer bewegen

VARIANTEN: Afhankelijk van het resultaat kunnen de afstanden worden aangepast: de speler
kan zich dichterbij of verder van het doelwit bevinden, of de afstand die de mikboules moeten
afleggen kan groter zijn. Het doelwit kan veranderen: meerdere boules of buts om het makkelijker of moeilijker te maken.
Dezelfde oefening is ook bruikbaar als warming-up bij het schieten, te beginnen met het schieten over de grond en vervolgens door de lucht op ijzer.
AANWIJZINGEN voor deVEILIGHEID: Er moeten voorzorgsmaatregelen genomen worden en
balken neergelegd om de boules tegen te houden. Het but mag alleen over de grond geschoten worden! Om dit ongemak te voorkomen en de veiligheid te garanderen, kunnen de spelers
ook aan één kant van het terrein geplaatst worden. Ze spelen dan allemaal dezelfde kant op,
één voor één of tegelijkertijd. Pas als alle oefeningen klaar zijn, worden de boules opgehaald en teruggelegd.
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 VOORBEELD 4 – Geleidelijk oplopende werpkracht aangepast aan de
actie
DOEL: Het leren inschatten van de baan en de snelheid om een stuk terrein te verdedigen.
UITGANGSSITUATIE: De spelers bevinden zich tegenover elkaar op 4 of 5 m van een cirkel
met een diameter van 1,5 m.
Verdediger





Aanvaller

AANWIJZINGEN: Een speler werpt een boule langzaam rollend naar de cirkel, de andere
moet die, door een boule te werpen, tegenhouden of van koers veranderen voordat de boule
van zijn tegenstander in de cirkel komt. Hij mag dat alleen maar doen door te plaatsen (bij
voorkeur met een demi-portee). Iedere speler moet na drie of vier oefeningen beurtelings
aanvaller of verdediger zijn.
OM TE NOTEREN: Bovenstaande voorbeelden kunnen ook dienen als basis voor een geleidelijk oplopende warming-up voor het schieten, zowel over de grond als op ijzer. De instructies moeten dan enigszins aangepast worden.

 VOORBEELD 5 – Beheersing van het hoog werpen
DOEL: Het vertrouwd raken met de portee en het tegeneffect.
UITGANGSSITUATIE: Twee spelers tegenover elkaar. In het midden van een terrein van ongeveer 12 bij 3 meter is een cirkel getrokken met een diameter van 1 à 1,5 m. Aan weerskanten van deze cirkel zijn twee naast elkaar liggende rechthoekige vakken gemaakt met een
breedte van 50 cm en een lengte van 2 à 3 m. De afstand tussen twee tegenover elkaar liggende rechthoeken is ongeveer 2 m.

3



1

2

 1 = KENNISMAKINGSOEFENINGEN
(om te beginnen ook op een vrij terrein laten uitvoeren)
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Laat de boules neerkomen door ze met een krachtige polsbeweging naar achteren en
met gestrekte vingers in een van de rechthoekige vakken te werpen, het traject is vlak
langs de grond en het doel is dat de boules zo snel mogelijk tot stilstand komen (oefenen van tegeneffect).
Dezelfde oefening maar nu iets hoger, de boules moeten meteen stilliggen wanneer ze
de grond raken.

 2 = TOEPASSINGEN (zie de tekening op de vorige pagina)
(pas op dit niveau verder gaan als de kennismakingsfase goed doorlopen is)
AANWIJZINGEN: De speler werpt de boule zodat die in het rechthoekige vak valt en daarbinnen blijft, hetzij steeds hoger (1), hetzij steeds dichterbij de achterlijn van de rechthoek
(2).
VARIANTEN: Zodra de kinderen de worp voldoende beheersen, kan dezelfde oefening worden geprobeerd in de cirkel van 1,5 m (3). Al naar gelang het niveau, kan de cirkel zonodig
groter gemaakt worden. De werpafstand kan gevarieerd worden, net als de werphouding,
staand of gehurkt. Laat de kinderen de worpen meerdere malen herhalen om het resultaat
zichtbaar te maken. Breng een extra laagje zand of iets dergelijks aan op de plekken waar de
boules neerkomen om de oefening wat makkelijker te maken.

 VOORBEELD 6 – Beheersing van de polsbeweging tijdens het werpen
DOEL: Het vertrouwd raken met het effect. Proberen een zijwaarts draaiende beweging
aan de boule te geven.

 1 = KENNISMAKINGSOEFENINGEN
Eenvoudige oefeningen als benaderingswijze kunnen individueel worden aangewend zonder
een extra inrichting van het terrein.


VOORBEELD: De boules voor zich uit werpen (dichtbij de voeten of wat meer omhoog)
met verschillende polswegingen, om te ontdekken wat het effect daarvan is op de verschillende mogelijke trajecten en dat vervolgens op grotere afstanden proberen te herhalen.

Advies: Laat de kinderen, om veiligheidsredenen, één voor één en op afgezette banen in actie komen.

 2 = TOEPASSINGEN (de uitgangssituatie is gelijk aan die in voorbeeld 5)
 A = VEREENVOUDIGD DOEL:
De boule vanaf de zijkant over een stuk terrein laten gaan (of er eerst via de
zijkant in laten gaan).


De speler kan heen en weer bewegen

VerdeAan-


Ver-

Idem voor de speler aan de andere dekant

Aanvaller
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AANWIJZINGEN: De speler, die voor een rechthoekig vak staat, laat zijn boules op zo'n manier opzij daarvan neerkomen, dat die, na contact gemaakt te hebben met de grond, het vak
binnengaat. Bij de volgende pogingen probeert hij zijn boules het vak helemaal te laten oversteken. De speler kan wat naar links of naar rechts gaan staan voor een beter resultaat. Hij begint eerst met het dichtstbij zijnde vak, daarna met het verst gelegen. Ook kunnen de vakken
wat smaller gemaakt worden om het wat makkelijker te maken. Bijvoorbeeld, simpelweg een
boule vanaf de zijkant een lijn laten passeren die de as van het spel voorstelt, kan al als een
eerste stap in de goede richting worden gezien.

 B = HOGER DOEL:
Een boule in een cirkel laten 'draaien'.
Dezelfde situatie als hierboven.





VerAANWIJZINGEN: De boules moeten in de cirkel worden geplaatst, met dien verstande
de- dat de
boules moeten neerkomen in het vak schuin voor de speler (de speler staat vóór
en tussen
AanVerbeide vakken in). Bij een eerste poging kan de speler recht voor het vak staan waarin
valler hij zijn
deboules wil laten neerkomen. Van iedere kant moeten ten minste drie pogingen gedaan worAanden.
valler
diger
VARIANTEN: De cirkel kan groter of kleiner gemaakt worden. De speler staat steeds rechter
tegenover de cirkel. De afstand tussen de speler en de cirkel kan groter of kleiner gemaakt
diger
worden. Door de gelukte boules bij elkaar op te tellen, kan een wedstrijdje georganiseerd
worden.

 VOORBEELD 7 – Wedstrijdjes in het werpen van het but
DOEL:  Precisie bij het uitwerpen van het but. De verschillende manieren van uitwerpen leren kiezen.
 Vertrouwd raken met het belang van het uitwerpen van het but (keuze van de
speelafstand).
UITGANGSSITUATIE: Een speelvak met daarin een afgezette baan van ongeveer 1 m breed
en 5 m lang. Aan weerszijden van die baan en op een afstand van 3 m zijn twee werpcirkels. De
baan is in vijf gelijke vakken verdeeld en in het midden van die vakken zijn cirkels getrokken
met een diameter van ongeveer 80 cm. Bij elke werpcirkel staat een team van drie spelers.
Iedere speler heeft twee butjes.
AANWIJZINGEN: De drie spelers moeten een but proberen te plaatsen:
 Achtereenvolgens in de vakken 1, 2 en 3 en vervolgens in de cirkels 1, 2 en 3.
 Ze moeten dat staand doen en vervolgens gehurkt, hetzij rollend, hetzij met een demiportee.
Nadat iedereen een paar keer geoefend heeft, wordt er een toernooitje georganiseerd voor
equipes van drie spelers. Winnaar wordt het team dat op alle niveaus de meeste buts goed
heeft geplaatst. U kunt ook per cirkel punten toekennen. Bijvoorbeeld: 1 punt voor de eerste
cirkel, 1½ voor de tweede en 2 voor de derde. Winnaar is het team dat de meeste punten heeft
gescoord (de keuze van de cirkel is vrij).
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VARIANTEN:
 Zodra een team twee buts (of één enkel!) in het eerste vak heeft geplaatst (of in de desbetreffende cirkel) kan het door naar het volgende vak.
 De afstanden kunnen groter gemaakt worden en de vakken of cirkels kleiner.
 De toernooitjes kunnen ook individueel worden gehouden (5 à 6 worpen per speler).


1
2
3
2
1


 VOORBEELD 8 – Opbouwen van de vaardigheid om een doelwit te raken
DOEL: Precisiewerk en concentratie. Voorbereiding op het schieten.
UITGANGSSITUATIE: Leg drie butjes op verschillende afstanden tussen de 3 en 6 m op twee
symmetrisch ten opzichte van elkaar gelegen stukken terrein. Aan elke kant een speler.





AANWIJZINGEN:
 De buts moeten, op een geleidelijk oplopende manier, verplaatst worden. Hetzij
door hard te plaatsen, hetzij door à la rafle (over de grond) te schieten of door er
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rechtstreeks op te schieten. Begin met het dichtstbij zijnde but.
Maak er een wedstrijdje van door het aantal geslaagde pogingen bij elkaar op te
tellen, hetzij per afstand, hetzij in totaal.

VARIANT:
 Om de kinderen al enigszins voor te bereiden op het echte schieten, kunnen de butjes vervangen worden door boules en kan een toernooitje worden georganiseerd.
 VOORBEELD:




Geef ze drie kansen om één boule te raken en die uit het speelveld te schieten –
eerst de dichtstbij zijnde, daarna de volgende en uiteindelijk de verste. De gebruikte techniek kan vrij zijn of verplicht, al naar gelang het doel of de capaciteiten (over
de grond of op ijzer).
Het aantal pogingen kan verminderd worden.

Hoofdstuk 2
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DE KENNISMAKING MET HET SPEL DOOR JONGE SPELERS
De belangrijkste kenmerken
Het petanque is ontegenzeggelijk aantrekkelijk voor jongeren omdat het aan de ene kant een
individuele sport is – het vergt behendigheid en gevoel voor tactiek – en aan de andere kant
een collectieve sport – het is een teamsport waarbij het ene team tegen het andere strijdt, dus
een wedstrijdsport. Soms spelen kinderen het eenvoudigweg voor hun plezier, of louter als
ontspanning of veelal ter vermaak in familieverband. Ze spelen het ook tijdens hun vakanties.
In Frankrijk vooral zijn er veel jongeren die het spel op een intensievere wijze in een club beoefenen, in wedstrijdverband en dus als sport. Hoewel het petanque vooral in de open lucht
beoefend wordt, wordt het meer en meer binnen gespeeld, in overdekte boulodromes, waarvan er steeds meer verrijzen (in Nederland zijn er al meer dan vijftig, met elk gemiddeld meer
dan tien banen). Daardoor kan het spel vaker worden beoefend en neemt het aantal jeugdleden toe.

Hoe komen jongeren bij het petanque?
Vaak hangt dat af van de eerste indrukken. Doorgaans worden jongeren ingewijd doordat ze
ingeschakeld worden in echte partijen tussen volwassenen. En wat de techniek betreft, zullen
ze allemaal hun kampioen trachten na te bootsen en het spel leren begrijpen door wat hun gezegd of aangewezen wordt. Ze vallen soms meteen met de neus in boter of ze wachten een tijdje op hun kans door in hun eentje te gaan oefenen. Ze ontdekken het petanque zo weliswaar in
zijn totaliteit, maar fouten en technische onvolkomenheden worden slechts in de loop van vele
partijen gecorrigeerd. Hoewel het heel motiverend is om meteen te kunnen spelen, kunnen
jongeren snel ontmoedigd raken doordat ze vaardigheid te kort komen. Tegelijkertijd zal hun
vooruitgang traag zijn door het ontbreken van leerstof en aangepaste situaties. Bovendien, als
ze afhankelijk zijn van volwassenen en onder hun voortdurend toezicht staan, zullen ze zelden
of nooit technische en tactische initiatieven kunnen nemen. Het enthousiasme van het allereerste begin maakt dan gauw plaats voor moedeloosheid. Alleen de meest talentvollen zetten
door, want ze worden extra gewaardeerd door de volwassenen die ze onder hun 'hoede' hebben genomen. De anderen worden helaas vaak ten onrechte aan hun lot overgelaten.
De Franse petanquefederatie, met 460.000 licentiehouders van wie meer dan 70.000 jeugdleden, heeft het groeiende belang van de jeugd ingezien door al meer dan tien jaar geleden te
starten met het samenstellen van een speciaal opleidingskader van niveau en het aanbieden
van aangepaste voorzieningen. Ook de NJBB, met ongeveer 17.000 licentiehouders doch
slechts iets meer dan 400 jeugdleden, heeft enkele jaren geleden de eerste stappen in de
goede richting gezet door het opzetten van trainerscursussen. Het doel van dit basisboek is om
al degenen, die zich aan deze taak willen wijden zonder dat ze enige ervaring van betekenis
hebben, op weg te helpen bij het opleiden van jongeren in de petanquesport. Dit boek kan op
een samenhangende wijze tot leidraad dienen en hun concrete en realistische doelen voor
ogen houden.

 ONS DOEL:
Wij willen dat de kinderen op een puur methodische wijze worden opgeleid via echte lessen
die volledig voor hen bestemd zijn en met speciaal voor hen aangepaste wedstrijdvormen.
Om dat te doen, biedt dit boek u een methode aan die aan de ene kant algemeen is en aan de
andere kant stap voor stap opbouwend, want een kind is geen volwassene. Het beschikt noch
over lichamelijke, noch over geestelijke rijpheid. Daarom moet u kinderen de algemene technieken van het plaatsen en het schieten op een geleidelijke manier bijbrengen, daarbij vooral
rekening houdend met:
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hun natuurlijke en door hun lichaamsbouw bepaalde aanleg voor bepaalde worpen;
hun capaciteiten;
hun behoefte aan spel en verlangen naar competitie.

Bovendien moet de scholing vooral speels zijn om hun motivatie en verlangen naar vooruitgang in tact te laten. Dat verklaart de keuze voor de hierna volgende pedagogische opbouw.
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DE PEDAGOGISCHE OPBOUW
A = HOOFDLIJNEN VAN DE WIJZE VAN AANPAK
 1 = De activiteiten op een speelse manier aanbieden.
Voor kinderen zijn activiteiten die op een speelse leest geschoeid zijn wezenlijke factoren die helpen bij het leerproces. Door en tijdens het spel drukken ze hun behoefte om te
leren en zich te verbeteren uit. Het verlangen om vooruit te gaan, zal kinderen het begrip
'oefening' makkelijker doen accepteren.
 We beginnen door gebruik te maken van spontane activiteiten: kinderen zullen met boules
gaan spelen hoewel ze nog bijna niets van het spel afweten. Soms hebben kinderen een rudimentaire kennis of ervaring waar we gebruik van kunnen maken, terwijl anderen inventief zijn
of over het vermogen beschikken spontaan iets na te doen. Vervolgens brengen we ze simpele
spelvormen bij, waardoor ze kennis zullen maken met de hoofdregels van het boulespel. En
uiteindelijk gaan we geleidelijk over tot voorbereidende oefeningen voor het aanleren van de
basistechnieken.
 Wat vooral telt is dat het kind steeds doeltreffender wordt in het spel, meer controle
en vertrouwen krijgt en steeds meer speelplezier.
 Naarmate de vaardigheden van de kinderen toenemen, is het tijd voor meer specifieke oefeningen voor het aanleren van alle technieken en manieren van werpen. Dat zal veel lessen
vergen. Later zullen we gebruik maken van oefeningen voor de verdere perfectionering en
trainingen opzetten met als doel het ontwikkelen en verduurzamen van de verkregen vaardigheden en de kennis van het spel.
 Gedurende de gehele cursus moet u van iedere gelegenheid gebruik maken om de
kinderen op simpele en beknopte wijze vertrouwd te maken met de grondbeginselen
van de spelregels en de tactiek.
Zoals we al eerder hebben onderstreept, zal al heel snel begonnen worden met het organiseren van kleine partijtjes. Natuurlijk zal dat pas na de oefeningen zijn die bij die les horen. Bij
de eerste partijtjes moet u oppassen dat u alleen fouten corrigeert die gemaakt worden op
onderdelen van de stof die al behandeld zijn. Corrigeer alleen de allergrootste fouten, zonder
al te veel te letten op onderdelen die nog niet aan bod zijn geweest. De duur van de partijtjes
kan aangepast of beperkt worden tot enkele werpronden.
De verschillende stadia van de cursus moeten doorlopen worden in nauwe samenhang met de
ontvankelijkheid van de kinderen. Wees niet bang om iets te herhalen of terug te komen op de
inhoud van een les als het merendeel van de kinderen een beweging niet goed uitvoert of een
actie niet begrijpt. Herhalingen helpen ook bij het versterken van hun vaardigheden. Daarentegen moet u niet aandringen als het regelmatig misgaat, omdat de kinderen te moe zijn.
Op het moment van de cursus waarop oefeningen worden gedaan die voortuitlopen op een
grondige kennis van alle technieken, is het mogelijk en zelfs gewenst tussenbeide te komen of
bepaalde worpen gezamenlijk onder de loep te nemen. U kunt bijvoorbeeld aan het eind van
een les de portee behandelen of tegelijkertijd het schieten over de grond en op ijzer.
 Het is van wezenlijk belang dat de kinderen zich kunnen uiten. Daarom worden de
basisbegrippen van de tactiek – de voordeelsituatie, het tempo- of boulevoordeel, aanval en verdediging, enzovoort – geleidelijk aan ter sprake gebracht, terwijl u tegelijkertijd bezig bent hun initiatief te ontwikkelen.
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 2 = Een pedagogische opbouw aanbieden die op het kind gericht is.
In onze pedagogische opbouw staat het spelende en lerende kind centraal. Het is leerling
omdat het degene is die vragen stelt – die wil weten, begrijpen en leren – maar ook oplossingen en antwoorden aandraagt – het resultaat van zijn opgedane ervaring, zijn praktische gevoel en zijn intelligentie.
Ze zien de actie onmiddellijk als een vraagstuk dat ze kunnen oplossen, hetzij proefondervindelijk door proberen en mislukken – door vallen en opstaan dus – hetzij beredenerend na het
formuleren van veronderstellingen, hetzij door gebruik te maken van oplossingen die van buiten worden aangedragen.
 De oplossingen die door de kinderen zelf worden aangedragen, dienen altijd serieus
overwogen te worden. Ze zullen namelijk gemakkelijker geaccepteerd worden dan een door
de instructeur opgelegde oplossing.
Bovenstaande analyse van het gedrag van kinderen vindt u als voorbeeld terug in onderstaande richtlijnen voor een pedagogische opbouw. Het doel is om kinderen actief mee te laten
doen, hun motivatie te versterken, met de nadruk op vooral het speelse karakter van het onderricht. Deze analyse zal ook de taak van de instructeur lichter maken, doordat hij de acties
en reacties van de kinderen zal leren begrijpen. Hij zal er efficiënter door gaan werken.

PEDAGOGISCHE OPBOUW SCHEMATISCH
(Door veronderstelling en beredenering)

1
2

3

4

5

6
7

METHODE

VOORBEELD

Ontdekken door situaties te creëren:
 Spelvormen, partijen, wedstrijden…
Analyse van de problemen die u bent tegengekomen:
 Kinderen stellen elkaar vragen, gecoördineerd door de leraar.
Formuleren van de veronderstellingen.

Vaststelling: de kinderen hebben op een
vochtig terrein slecht geplaatst.
Is dat wel mijn manier van spelen/mijn boules/de keuze van mijn donnees/….?





Op de proef stellen van de veronderstellin- 
gen:
 Laat de kinderen werpen, elk kind test
zijn eigen veronderstelling.


1 = Het gewicht van onze boules?
2 = Het traject van onze boules?
3 = De donnee?
Enzovoort.
Een zelfde kind werpt op dezelfde wijze,
maar met boules van verschillend gewicht.
Een ander kind werpt dezelfde boules
hoger of verder….
Bespreking van de oplossingen:
 Spelen met zwaardere boules.
 Totaalanalyse onder leiding van de le-  Hoger spelen, dus met een portee.
raar;
Vaststellen wat het beste resultaat oplevert.
 Wat is het meest efficiënt?
Trainen om de besproken oplossingen aan  Oefeningen organiseren.
te leren.
Aanwijzingen van de leraar hoe de boules
te porteren en vast te houden.
Balans en kritische opmerkingen.
 Het plaatsen op een vochtig terrein is
beter geworden, maar met het risico dat
de zwaardere boules slechter worden
vastgehouden en dat er vermoeidheid
optreedt…
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Onze opbouw zal niet compleet zijn, als we het opvoedkundige aspect van onze acties
vergeten.

 Ook is het noodzakelijk dat:
u de kinderen, terwijl u ze de algemene regels beetje voor beetje aanleert, tevens leert
zich te beheersen en respect te hebben voor hun medespelers en tegenstanders en ook
voor de scheidsrechters en het publiek. Het petanque is een echte school van fair-play
en er is discipline voor nodig.

B = RICHTLIJNEN BIJ DE AANPAK VAN HET SPEL
 Het DOEL van het spel en de MIDDELEN goed definiëren.
Het doel van onze sport is simpel en we kunnen dat meteen aan de kinderen vertellen. Bij het
voetbal gaat het er om dat de bal in het doel van de tegenstander moet worden gebracht en
dat voorkomen moet worden dat de tegenstander dat bij ons doet. Petanquespelen is:
 Je boules zo dicht mogelijk bij een doelwit plaatsen dat but heet. Dat kan door
dat beter te doen dan de tegenstanders of door de boules die zij beter geplaatst
hebben weg te schieten. Het uiteindelijke doel is om aan het eind van de werpronde
één of meer punten te maken.

 Dat is de opzet van het spel, het doel dat je moet zien te bereiken!
 Van begin af aan moet door eenvoudige voorbeelden benadrukt worden dat die
keuzemogelijkheid – pointeren (plaatsen) of tireren (schieten) – vrijwel altijd een
constante factor in het petanque is en dat de beheersing en de toepassing van die
technieken de kern van het spel vormen.

 Dat is de keuze van de middelen!
 Geleidelijk aan de BASISELEMENTEN introduceren.
(zie de kaart met de in beeld gebrachte spelregels op de achterkant van dit boek)
Houdt rekening met de eerste algemene indrukken die u allemaal zult opdoen. U zult allereerst
ontdekken dat een kind een boule die het in de hand gedrukt krijgt eerst zal betasten en daarna hard en laag weg zal werpen in de richting van een bepaald doel: een but, een boule of zomaar een voorwerp. Een kind zal eerder schieten dan plaatsen, want dat is veel spectaculairder (en gevoelsmatig geeft dat meer bevrediging). U zult ook zien dat de meeste kinderen aan
het eind van hun beweging vaak in voorwaartse richting uit balans raken, op één voet komen
te staan of zelfs onopzettelijk een stap naar voren doen. Daarom moet u:
1. Kinderen de allereerste regel van onze sport meegeven: de werpplek is een cirkelvormig
oppervlak dat op de grond is getrokken. Dat is een afgesloten ruimte!
2. Kinderen leren vanuit een stabiele houding te werpen.
3. Kinderen bijbrengen dat het voornaamste doel van het spel niet is dat er iets vernietigd
moet worden, maar dat er een voorwerp zo dicht mogelijk bij een ander geplaatst moet
worden.

 Leren alles te beheersen.
Bij het aanleren van de basisregels moeten kinderen leren inzien dat er geen sprake kan zijn
van een bevoorrechte plaats of rol: ze moeten allemaal kunnen plaatsen en schieten en zowel
de rol van pointeur als die van schutter kunnen innemen. Bovendien moeten kinderen leren
begrijpen dat beide acties elkaar juist aanvullen en dat er gevoel voor solidariteit moet zijn.
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 Geef de acties een tactische betekenis.
De regels bijbrengen, dat betekent ook zin aan het spel geven. Dat gebeurt door een geleidelijke introductie van nieuwe begrippen: bijvoorbeeld die van de voordeelsituatie – dus van
verdedigend of aanvallend spelen. Met als doel de samenhang die er tussen die regels is, de
tactische consequenties die eruit voortvloeien en het juiste gebruik van de technisch middelen
te begrijpen.
Op die manier wordt er stap voor stap vooruitgegaan:
 Voor de kennis van de tactiek, door te beginnen met een spontane benadering van
het spel, dan de methode van vallen en opstaan en uiteindelijk de actie van nadenken,
beredeneren en vooruitzien.
 Voor het beheersen van de techniek, door te beginnen met de globale en natuurlijke
beweging, vaak nog stuntelig, om uiteindelijk te komen tot een harmonieuze, functionele en beheerste beweging waar het hele lichaam aan mee doet.

 Dat zijn de doelstellingen!

Hoofdstuk 3
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DE BEGINSELEN VAN HET SPEL

A = DE GRONDBEGINSELEN VAN HET SPEL
Om de kinderen zo snel mogelijk wegwijs te maken in het spel, moet de instructeur ze de eerste keer de wedstrijdregels bijbrengen door ze te helpen bij het beantwoorden van de volgende eenvoudige vragen:

1 = Hoe worden het spel en de spelers georganiseerd?
In het petanque kunnen tegen elkaar uitkomen:
 Eén speler tegen één speler:
tête-à-tête  Iedere speler beschikt over 3 boules
 Twee spelers tegen twee spelers: doublette  Iedere speler beschikt over 3 boules
 Drie spelers tegen drie spelers: triplette  Iedere speler beschikt over 2 boules

2 = Hoe begint een partij?
Bij aanvang van de partij wordt er geloot (getost) welk team het but mag uitwerpen:
 Er wordt een cirkel op de grond getrokken waarin gemakkelijk beide voeten geplaatst
kunnen worden.
 Een van de spelers van het team dat de toss heeft gewonnen, werpt het but uit.
N.B.: Het but moet worden uitgeworpen tussen:
 de 4 en 8 m voor de pupillen
(tot en met 11 jaar)
 de 5 en 9 m voor de aspiranten
(12, 13 en 14 jaar)
 de 6 en 10 m voor de junioren
(15, 16 en 17 jaar)

3 = Wie speelt als eerste?
 De eerste boule van de partij wordt gespeeld door een van de spelers van het team dat
het but heeft uitgeworpen.

4 = Wat is een 'mène' of werpronde? Wat is het verband tussen de werpronden?
 Een werpronde komt overeen met de tijd die nodig is om beide teams al de boules die
ze in hun hand hebben te laten spelen. De werpronde is afgelopen als de laatste boule
gespeeld is.
 In de volgende werpronde wordt het but uitgeworpen door een van de spelers van het
team dat heeft gescoord. Dat gebeurt pas nadat er een werpcirkel is getrokken op de
plaats waar het but lag.
 Een van de spelers van het team dat gescoord heeft speelt de eerste boule: hij wordt
pointeur genoemd!
Het is nuttig om hun in het kort de basisregels uit te leggen door te benadrukken dat:
 Om een boule te spelen moet een speler met beide voeten in de werpcirkel staan en hij
mag daar pas uitkomen als de boule de grond heeft geraakt. Let er meteen op dat deze
regel gerespecteerd en toegepast wordt.
 Een boule die eenmaal geworpen is, mag niet opnieuw gespeeld worden (de uitzonderingsgevallen worden voorlopig nog niet behandeld).
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5 = Hoe moeten de spelers zich tijdens het spel gedragen?
 Principe: De veiligheid van de speler en het speelterrein moeten gegarandeerd
zijn.
De BASISREGEL:
De spelers, medespelers én tegenstanders, die niet spelen, moeten zich op ten minste twee meter afstand ter weerszijden van het but bevinden, zonder te bewegen, gebaren te maken of te
praten. Omdat kinderen vaak niet opletten en graag kletsen, moet deze regel stipt worden nageleefd, want het gaat ook om het voorkomen van ongelukken.
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B – DE ONTDEKKING VAN HET PETANQUE
 DE PRINCIPES VAN HET SPEL
Laten we de kinderen nog eens herinneren aan het doel van het spel. Heel simpel:

HET GAAT EROM JE BOULES DICHTERBIJ EEN DOELWIT, BUT GEHETEN, TE
PLAATSEN DAN DIE VAN DE TEGENSTANDER.
In de aanvangsfase leert de instructeur de kinderen de meest belangrijke regels en geeft ze
een eerste indruk daarvan zoals hieronder is aangegeven. Hij laat ze op hun eigen manier spelen zonder ze een bepaalde beweging voor te schrijven, maar hij geeft wel commentaar op de
verschillende situaties.

PRINCIPES VAN DE ACTIE:
Gedurende de les herhaalt hij de regels al naar gelang de gevallen die zich voordoen en beantwoordt de vragen over dit onderwerp. Hij maakt gebruik van het spel door zo nu en dan
over tactiek te praten, in het bijzonder over de keuze tussen het plaatsen en het schieten.

 DE FASEN VAN HET SPEL
1 = Het eerste team werpt een boule in de richting van het but.
Werpcirkel

But/doelwit

Boule

2 = Het tweede team probeert een boule dichter bij het but te plaatsen.

3 = Als dat lukt (1), moet het eerste team weer spelen. Zoniet (2), dan moet er opnieuw gespeeld worden net zolang totdat het lukt (1) of totdat alle boules gespeeld zijn.

(2)

(1)

4 = Als een team geen boules meer heeft, speelt het andere de boules die het nog over heeft.
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 Een team scoort net zoveel punten als alle boules die dichter bij het but zijn geplaatst
dan die van de tegenpartij.

 DE ALGEMENE SIMPELE TACTIEK: DE KEUZEMOGELIJKHEDEN
 A = Je kunt PLAATSEN:
Plaatsen is proberen zo dicht mogelijk bij het but te komen. Voor alles, de speler die als eerste
speelt, plaatst altijd. In de loop van het spel kan een speler van een team een boule werpen om
dichter bij het but te komen dan zijn tegenstander: hij plaatst!

Het beste punt, of ook wel:
de boule die 'op punt ligt'

 B = Je kunt SCHIETEN:
Je kunt ook een boule werpen om een vijandige boule, waarvan je denkt dat die te dicht bij het
but ligt, weg te jagen of te verwijderen, zodat je eigen boule als beste komt te liggen: dat heet
schieten!

Boule die de op punt liggende boule wegschiet

Weggeschoten boule

 C = Je kunt IETS VERPLAATSEN:
Het verplaatsen kan opzettelijk zijn (door te schieten bijvoorbeeld) of per ongeluk. Iedere
verplaatsing van een boule of een but kan het verloop van het spel veranderen.
1 = Je kunt je eigen boule verplaatsen om dichter bij het but te komen:

Plek van inslag

De verplaatste boules liggen op punt

2 = Door te plaatsen kan je een vijandige boule verplaatsen of ertegenaan gaan liggen:
een 'devant de boule' maken, vlak vóór een boule gaan liggen:

De zwarte boule leunt tegen de grijze boule aan en ligt op punt
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3 = Je kunt je het but verplaatsen door te plaatsen of te schieten:
Nieuwe ligging van de boule

Plek van de inslag

Verplaatst but

4 = Je kunt meerdere boules 'uit elkaar doen spatten' door hard te plaatsen of te schieten:

Plek van de inslag

'Weggespatte' boules

 DE PUNTENTELLING
 1 = HET PRINCIPE VAN DE WERPRONDE:
 Als alle boules gespeeld zijn, maakt een team net zoveel punten als alle eigen boules die
dichter bij het but liggen dan de beste van de tegenpartij. Het winnende team werpt het but bij
de volgende werpronde uit.
Twee punten voor het team met de zwarte boules

 2 = DE DUUR VAN DE PARTIJ:
 Elk team telt de punten die in de loop van de werpronden zijn behaald bij elkaar op. Het
team dat als eerste 13 punten heeft gehaald is winnaar (sommige partijen kunnen ook tot 11
punten gaan).

OPMERKINGEN:
Wanneer zich dat voordoet, kunnen acties met een bijzonder resultaat uitgelegd en extra onder de aandacht worden gebracht:



De BIBERON: een boule die na het plaatsen tegen het but aan ligt geplakt.
De CARREAU: de plaats innemen van een boule die geschoten is.

Deze twee acties staan voor een grote mate van nauwkeurigheid en worden zeer gewaardeerd!
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C – THEMASPELLETJES
 1 = HET BASISSPEL
Aangezien het spel slechts op een zeer algemene manier zal worden behandeld, geven we
hier aan hoe dat op een systematische en ordelijke wijze kan gebeuren. Dat om te voorkomen
dat u te veel zoudt uitweiden. Zorg ervoor dat u zich zorgvuldig hebt voorbereid wat in deze
fase te gaan zeggen en wat u voor later wilt bewaren. Hieronder is een voorbeeld van zo'n opzet en het verloop ervan. Het kan gedurende de hele cursus bij alle onderwerpen die worden
behandeld van pas komen en we zullen er regelmatig op terugkomen als basis voor een pedagogisch verantwoorde organisatie.

VOORBEELDEN VAN DE ORGANISATIE:
De instructeur plaatst de kinderen tegenover zich, zoals hieronder aangegeven, in groepjes
van twee met elk 2 boules en in naast elkaar liggende vakken.

       


Hoofdopstelling van de instructeur, zodat hij iedereen ziet en iedereen hem ziet en hoort.
De instructeur legt de kinderen de grondbeginselen uit (pagina 42 en 43) en vraagt ze de verschillende onderdelen van het spel (pagina 44) uit te voeren. Vervolgens legt hij de begrippen
plaatsen, schieten en het verplaatsen van voorwerpen uit (pagina 45). In iedere fase van deze
les vraagt hij de kinderen hun boule te werpen in de richting van het but dat voor hen ligt, dat
om zichtbaar te maken wat hij bedoelt. Op elk gewenst moment kan hij een situatie scheppen
om zijn woorden te illustreren.
Met deze methode kan het spel in zijn geheel op een vlotte manier worden uitgelegd en in de
hieronderstaande logische volgorde:







De noodzaak van de toss vooraf om te weten wie er moet beginnen.
Het tekenen van een cirkel op de grond door de speler die begint en van waaruit de boules
worden geworpen (geef aan dat de diameter van de cirkel tussen de 35 en 50 cm moet
zijn).
Het werpen van de eerste boule om die zo dicht mogelijk bij het but te plaatsen.
Meteen daarna moet zijn tegenstander proberen zijn boule nog dichter bij het but trachten
te plaatsen om het punt te winnen.
De verplichting om door te spelen als deze poging niet is gelukt. Degene die het punt niet
meer heeft, moet spelen. Dat is het begrip 'op punt liggen'!
De mogelijkheid om boules of het but weg te schieten of te verplaatsen en daar de consequenties uit trekken.
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Hoe worden de punten geteld en als uitvloeisel daarvan, wanneer is de werpronde afgelopen, hoe verloopt de partij? Vervolgens, al naar gelang wat zich voordoet: de plek waar de
spelers staan die op hun beurt wachten, het besef en het belang van de speelafstand, van
het terrein, van het meten van punten, enzovoort.

OPVOEDKUNDIGE AANWIJZINGEN:





Leg geen enkele verplichte beweging op en corrigeer alleen de allergrootste fouten.
Wees niet bang om iets te herhalen.
U kunt de kinderen ook, en dat is zelfs gewenst, vragen stellen alvorens ze antwoorden of
oplossingen aan de hand te doen, maar wel altijd over concrete situaties.
Organiseer minipartijtjes en laat het daarbij aan henzelf over om zich te corrigeren. Dat is
de competitieaanpak!

 2 = HET ESTAFETTESPEL
Vanaf dit moment van de cursus kan de instructeur starten met wat we het ESTAFETTESPEL
zullen noemen, een teamspel ter aanvulling van het hierboven besproken basisspel.

ORGANISATIE:

 Baken een stuk terrein af en geef iedere speler één boule (voor dit eerste spel moet
het terrein uit veiligheidsoverwegingen breed genoeg zijn).
 De werpcirkel bevindt zich aan een van de uiteinden van het speelvak en het but wordt
door de instructeur op een afstand van 5 m van de cirkel gelegd.
 De spelers vormen twee teams die, net als bij een estafetterace, in twee rijen buiten het
speelvak en achter de werpcirkel staan opgesteld. Zodra een speler zijn boule heeft
geworpen, gaat hij ter hoogte van het but aan de zijkant buiten het speelvak staan.
Team 1

xxxx

xxxx

Plaats van de speler na zijn worp ter hoogte van het but







Team 2

Plaats na het werpen



 Er wordt volgens de algemene regels gespeeld: een speler probeert zijn boule zo dicht
mogelijk bij het but te plaatsen. Een speler van het andere team speelt op zijn beurt: als
hij het punt niet terugwint, moet een andere speler van hetzelfde team het proberen; als
hij het punt terugwint, is een speler van het eerste team aan de beurt. Enzovoort.
 Wanneer alle spelers hun boule hebben gespeeld, wordt het aantal boules geteld van
een en hetzelfde team die dichter bij het but liggen dan de beste boule van de tegenpartij. Dat aantal is gelijk aan het aantal punten dat dit team scoort: dat is de herhaling
van het begrip WERPRONDE.
 Het spel gaat net zolang door totdat een van de teams 13 punten behaalt: dat is de
PARTIJ.
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 Om de kinderen makkelijker hun boules te laten herkennen, worden de boules van een
van de teams met krijt gemerkt.
 Wijs ook in beide teams een kind aan dat de stand (de score) bijhoudt.
Dit is een goede gelegenheid om enkele tactische kwesties te behandelen:
Het is immers ook nuttig om gebruik te maken van spelsituaties om de kinderen de noodzaak
te laten voelen in bepaalde gevallen de boules van de tegenpartij opzij of uit elkaar te drukken
(het besef van schieten). Laat de kinderen zelf aan het woord en kom alleen tussenbeide als de
discussie uit de hand loopt. De instructeur moet op de allereenvoudigste vragen ingaan zonder
al te veel in detail te treden, want we zijn nog maar net in de kennismakingsfase van het spel.
Om duidelijk te maken welk team het beste ligt, is het goed om uitdrukkingen te gebruiken
als: dichter bij dan, verder weg dan, je ligt op punt, je hebt het punt, enzovoort.
N.B.: Het specifieke woordgebruik van het petanque wordt geleidelijk aan ingevoerd.
Voorbeeld: een portee werpen, de boule laten rollen, op ijzer schieten, enzovoort (zie ook het
petanque-ABC achter in dit boek).

 3 = DE STAND
Benodigd materiaal:
 Er wordt op een officieel terrein van bij voorkeur 4 bij 15 m gespeeld.
 Neem twee sets boules die makkelijk van elkaar te onderscheiden zijn (bijvoorbeeld
zwarte of heldere boules, of gladde boules en boules met veel graveringen of voorzie
anders de drie boules van één set van een merkteken).
Regels:
Het gaat om een basisspel (zie pagina 47), dat op een echte partij lijkt.
 De spelers vormen twee teams, die zich tegenover elkaar aan de zijkanten van het
speelvak opstellen.
 De instructeur laat ze tossen om uit te maken wie het but voor de eerste werpronde zal
werpen. Dan legt hij opnieuw uit dat de winnaar van de toss de werpcirkel moet tekenen – en vertelt nog eens wat de afmetingen daarvan zijn: 35 tot 50 cm – en dat een speler van zijn team de eerste boule van de werpronde mag werpen.
 De spelers spelen om de beurt één werpronde tegen elkaar in tête-à-têtevorm met
elk 3 boules. De teams tellen de door hen gemaakte punten bij elkaar op. Het team
dat als eerste 13 punten haalt, is natuurlijk de winnaar.
 Het is natuurlijk ook nuttig de kinderen erop te wijzen dat een partij afgelopen is op het
moment dat een team het 13e punt gehaald heeft en dat dit team niet verplicht is de nog
resterende boules te spelen…
N.B.: Als één rondgang van alle kinderen niet voldoende is, laat ze dan nog een keer spelen,
maar let er daarbij wel op dat alle kinderen even vaak aan de beurt komen. Omgekeerd, als
een partij afgelopen is voordat iedereen gespeeld heeft, begin dan nog een partij.
Het is belangrijk om de kinderen een revanchepartij te laten spelen of zonodig een 'belle', een beslissingswedstrijd!
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 In de loop van het spel worden alle algemene regels en basisbegrippen voor alle kinderen
nog eens doorgenomen.
 De kinderen kunnen ook nog eens gewezen worden op het in acht nemen van de reglementaire speelafstanden, de afmetingen van het speelvak en de mogelijkheid om het but
maximaal driemaal uit te werpen indien het niet op de reglementaire afstand ligt.

 4 = HET RONDJE
Benodigd materiaal:
Er wordt in naast elkaar liggende banen gespeeld. De kinderen spelen elk met drie boules.
Regels:
De kinderen spelen een tête-à-tête tegen elkaar in twee werpronden, die overeenkomen met
twee partijen – een match en een returnmatch. Er wordt eerst in de ene richting van het vak
gespeeld en de revanche (de andere 'werpronde', de andere 'partij') de andere kant op.
 De toss bepaalt wie het but voor het eerst uitwerpt, de tweede uitworp wordt gedaan
door de andere speler; beiden werpen dus elk eenmaal het but uit.
 Zodra in alle vakken twee werpronden (partijen) zijn gespeeld, wisselen de spelers van
vak en van tegenstander. De 'ronde' is begonnen, en het spel is afgelopen wanneer
alle kinderen elkaar ontmoet hebben.
 De instructeur noteert het resultaat van iedere werpronde (partij) en van ieder kind op
de volgende manier: WINST = 1 punt, ONBESLIST (but ongeldig geworden of elke andere reden voor een ongeldige werpronde) = ½ punt en VERLIES = 0 punten.
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VOORBEELD VAN EEN SCORELIJST met 12 spelers
Iedere speler krijgt een nummer. Ze spelen allemaal 11 maal 2 werpronden.
Naam en
nummers

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Resultaat

1. Ad
2. Muriel

1+1

3. Mirjam
4. Daniel

1+0

5. Arjen
6. Frans
7. Ger

0+0

8. Stijn
9.Marja
10. Jan
11. Misja
12. Leo

0+1

Voorbeelden: De wedstrijden van Muriel (nr. 2) tegen Ger (nr. 7) leveren Muriel twee overwinningen, dus twee punten op. Ger krijgt 0+0 in de kolom 2 en Muriel 1+1 in de kolom 7. De
wedstrijden van Daniel tegen Leo leveren Daniel een overwinning en een nederlaag op en hij
krijgt dus de uitslag 1+0 en Leo 0+1.

Tabel voor de organisatie van de ontmoetingen om niets te vergeten
Voorbeeld: de eerste partijen zijn grijs gearceerd
1/2
1/3
1/4
1/5
1/6
1/7
1/8
1/9
1 / 10
1 / 11
1 / 12

2/3
2/4
2/5
2/6
2/7
2/8
2/9
2 / 10
2 / 11
2 / 12

3/4
3/5
3/6
3/7
3/8
3/9
3 / 10
3 / 11
3 / 12

4/5
4/6
4/7
4/8
4/9
4 / 10
4 / 11
4 / 12

5/6
5/7
5/8
5/9
5 / 10
5 / 11
5 / 12

6/7
6/8
6/9
6 / 10
6 / 11
6 / 12

7/8
7/9
7 / 10
7 / 11
7 / 12

8/9
8 / 10
8 / 11
8 / 12

9 / 10
9 / 11
9 / 12

10 / 11
10 / 12

11 / 12

1 = Let er op dat de spelers na iedere partij zoveel mogelijk van terrein wisselen (ze mogen er
later wel in terugkomen; het aantal terreinen moet gelijk zijn aan n-1. Daardoor kunnen de
kinderen wennen dat er met nummers wordt gewerkt en dat ze naar het hun toegewezen terrein moeten gaan.
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2 = Indeling van de partijen: omcirkel de partijen die gespeeld zijn om niet in de war te raken…
3 = Noteer aan het eind van alle partijen het totaal aantal behaalde punten in de laatste kolom
achter de namen en maak een eindklassement van de deelnemers op.

OPMERKINGEN:
De kinderen worden vertrouwd gemaakt met het spelen in vakken en met returnmatches. Het
is belangrijk dat het uitwerpen van het but gebeurt zoals is aangegeven, zodat de kinderen
zich om de beurt in de voordeelsituatie bevinden. Maar daar wordt nog niet meteen over gesproken en u laat ze zelf het verschil ontdekken.
We zijn tot de kern van de zaak gekomen en de kinderen beginnen, nadat de eerste onderwerpen behandeld zijn, al echte partijen te spelen. Ingekorte partijen weliswaar, maar toch
echte. Dit nieuwe basisspel went de kinderen aan het wisselen van tegenstanders en van terrein.
 Het gaat om een echt kampioenschap en er bestaat geen ex aequo.

Hoofdstuk 4
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INLEIDING
Wat zijn de basistechnieken van het petanque? Vroeger speelde iedereen 'op zijn eigen manier'. Sommigen bijvoorbeeld hadden wel eens succes door een voet op te tillen tijdens het
werpen van hun boules, hoewel het erop leek dat ze hun evenwicht verloren. Weer anderen
maakten carreaus terwijl ze bovenhands schoten. Dat was meer bij toeval dan door iets anders.
Enkelen plaatsten altijd rollend en op hun hurken en waren daardoor in bepaalde situaties die
veel precisie vereisten niet zeker van hun boule. Velen aapten en apen nog steeds de bewegingen na die hun het meest doeltreffend of het meest origineel leken, terwijl ze niet altijd de
principes ervan begrepen. Op natuurlijke wijze is er een selectie ontstaan van de meest geschikte manieren van bewegen. En zo verschenen de verschillende aan te raden technieken
en de eerste gulle adviezen.
Door de huidige en voormalige kampioenen te observeren en goed gebruik te maken van hun
ervaring hebben we goede voorbeelden. Allemaal namen ze of nemen ze een stabiele houding aan in de werpcirkel, spelen ze onderhands, zwaaien relatief ver naar achteren uit, laten
hun boules met de toppen van hun vingers los – wat de boule een lichte rotatie meegeeft, tegengesteld aan de natuurlijke weg naar het but – spelen staand of gehurkt, al naar gelang wat
het spel vraagt. Verreweg de meeste spelers, ten slotte, nemen de tijd om over hun actie na te
denken, om zich daardoor beter te kunnen concentreren alvorens in de cirkel te stappen.
Al deze fundamentele punten, die ontdekt kunnen worden door goed naar de kampioenen te
kijken, moeten van begin af aan worden benadrukt om de kinderen goede basistechnieken
aan te leren.

LATEN WE ZE NOG EENS SAMENVATTEN:
 ER MOET EEN STABIELE HOUDING IN DE CIRKEL WORDEN AANGENOMEN.
Dat is uiterst belangrijk voor een beter resultaat bij het werpen.
 HET IS NOODZAKELIJK OM STAAND OF GEHURKT TE SPELEN.
De keuze hangt af van de bodemgesteldheid, van de speelafstand of van de gekozen
techniek.
 DE BOULES MOETEN ONDERHANDS GESPEELD WORDEN.
Voor een betere beheersing van de boules en meer nauwkeurigheid.
 DE BOULE VERLAAT DE HAND LANGS DE TOPPEN VAN DE VINGERS.
Door de lichte achterwaartse rotatie die de boule meekrijgt, zal de worp beter lukken.
 DE ARMZWAAI IS VAN ESSENTIËLE BETEKENIS.
Door een ruime zwaai kan er hoog, ver of hard gespeeld worden.
Van de andere kant, uit waarnemingen blijkt dat een kind in zijn doel wil slagen alvorens
eerst na te denken hoe te handelen om dat doel te bereiken! Maak kinderen het volgende
daarom vooral goed duidelijk:
 De beheersing van de geschikte technische bewegingen is de beste garantie voor het
doen slagen van wat je in het spel van plan bent te doen.
Help het kind snel bij het vinden van een technisch en concreet antwoord op de volgende twee
vragen:
 'Ik wil mijn boule dichter bij het but plaatsen dan die van mijn tegenstander, hoe moet
ik dat aanpakken?'
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 'Ik wil de boule van mijn tegenstander verplaatsen, hoe krijg ik dat voor elkaar?'
De antwoorden worden gegeven door de manier waarop de cursus wordt aangepakt. In de
loop van dit lesonderdeel kan de algemene kennismaking met het petanque in afzonderlijke
stukken worden opgesplitst, maar het is beter om dat in zijn totaal te doen en dat regelmatig te
herhalen. Het is heel belangrijk dat de kinderen zich de basisbegrippen eerst goed eigen
hebben gemaakt, alvorens verder te gaan met het vervolg van het onderricht. Als dit maar
enigszins verwaarloosd wordt, zou dat nadelige gevolgen hebben voor het aanleren van de
meer verfijnde technieken. Slechts op basis van een solide fundament kan een begin gemaakt
worden met een steeds diepergaande bestudering van de technieken van het petanque.
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DE TECHNISCHE HOUDINGEN BIJ HET WERPEN
Als we het hebben over de werphouding, of liever de technische speelhouding, gaat het om de
basishouding die de speler in de cirkel aanneemt. De houding in de cirkel is van invloed op
het resultaat van de worp, of het nu om plaatsen of om schieten gaat. Het wezenlijke probleem
schuilt in de keuze van een houding, waardoor de speler zijn evenwicht kan behouden tijdens
de gehele worp. Vanaf begin af aan wordt dat evenwicht bepaald door de stand van de voeten
in de cirkel.

VOORBEELDEN VAN DE STAND VAN DE VOETEN IN DE CIRKEL
BIJ HET STAAND SPELEN

De voeten symmetrisch tegen
elkaar aan in de speelrichting

.

De voeten gesloten en iets verschoven ten opzichte van elkaar
in de speelrichting, de voet aan
de kant van de werparm naar
voren.

De voeten lichtjes gespreid, de
voet aan de kant van de werparm
in de speelrichting.

Spelers die goed in
evenwicht staan, kiezen
voor een stand met de
voeten gesloten.

Voor sommige spelers
leidt een stand met licht
gespreide voeten tot
een beter evenwicht.

De voet aan de kant van
de werparm iets naar
voren vergemakkelijkt
de zwaai in de speelrichting.

BOVENSTAANDE DRIE KLASSIEKE HOUDINGEN
WORDEN DOOR ERVAREN SPELERS HET MEEST AANGENOMEN
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EVENWICHT EN STAND VAN DE VOETEN IN DE CIRKEL
Evenwicht en stand van de voeten hangen af van de gekozen uitgangshouding. In het algemeen wordt vanuit twee standen gespeeld: staand of gehurkt. We komen erop terug door
deze technieken en de redenen waarom ze toegepast worden te beschrijven. Laten we eerst
enkele algemene principes herhalen door die te analyseren:
 Het lichaamsevenwicht tijdens de worp wordt bepaald door goede of slechte steunpunten
op de grond: de voeten waar het lichaam op rust (zie de schema's en de foto's hieronder en op
de volgende pagina's). De voeten zijn min of meer gesloten en afhankelijk van de speler bevindt één voet zich iets naar voren of naar achteren. We weten dat dit te maken heeft met de
stand van het bekken en van de schouders ten opzichte van de twee steunpunten op de grond.
Voorbeelden: een rechtshandige beginnende speler die staand speelt en bij het begin sterk
voorover helt of gebogen staat, zal automatisch zijn rechtervoet ver naar voren plaatsen om
zijn evenwicht niet te verliezen. Een kind met een geringe lengte en dat nog weinig gespierd
is, zal door zo te buigen en te strekken flink kracht geven. Daardoor loopt hij de kans in voorwaartse richting uit balans te raken als zijn bewegingen nog niet voldoende gecoördineerd
zijn. In beide gevallen zal de speler slechts één voet vlak op de grond zetten of er één optillen
tijdens de worp. Een kind dat goed op zijn draagvlak staat, dat wil zeggen de romp en het
hoofd bijna verticaal, zal zijn voeten veel gemakkelijker vlak laten staan en vrijwel op dezelfde
hoogte. Een zwaarlijvig kind zal zijn voeten van nature tamelijk ver uit elkaar neerzetten.

VOORBEELDEN VAN DE STAND VAN DE VOETEN BIJ
JONGE SPELERS DIE GECORRIGEERD MOET WORDEN

De stand van de voeten is niet
De voeten staan te ver uit
in overeenstemming met de
elkaar in de speelrichting.
werparm.
Het kind heeft een probleem met Het gevolg van een te ver voornaast elkaar zetten van de voeten overhellen van het lichaam. De
of het in een goede stand krijgen voeten staan aan de voor- of achvan het bekken.
terkant buiten de cirkel.

De voeten komen omhoog
tijdens de actie.
De speler raakt in voorwaartse
richting uit balans en zoekt op
het moment van loslaten steun
buiten de cirkel.

Moeten de voeten per se strak gesloten zijn? Door een mogelijk onjuiste interpretatie van
de oorsprong van het woord petanque zou dat gedacht kunnen worden. Het Franse woord
pétanque stamt af van pieds tanqués en dat betekent niet alleen de voeten gesloten, maar ook
vast op de grond. De voeten mogen dus niet van hun oorspronkelijke plaats komen tijdens het
werpen. Voor een beter evenwicht is het volmaakt logisch dat de voet aan de kant van de
werparm ten opzichte van de andere iets naar voren staat als je staand speelt en dat de voeten
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zijdelings een tiental centimeters uit elkaar staan. In hurkhouding kan de afstand tussen beide
voeten nog groter zijn. Het is daarom essentieel dat u de kinderen helpt bij het vinden van een
eigen individuele stand van de voeten, door rekening te houden met hun lichaamsbouw, hoe
ze 'in elkaar zitten', hoe ze zich gedragen, wat ze zelf 'voelen'. En ook door rekening te houden
met het spelreglement, zoals we verderop zullen zien. Help de spelers bij het vinden van een
oplossing als ze in voorwaartse richting uit balans raken, als ze een voet optillen of als hun lichaam naar links of rechts kantelt. Als daaraan gewerkt wordt, draagt dat niet alleen bij aan
een goede uitgangspositie van de voeten in de cirkel, maar ook, en dat is soms belangrijker,
aan een goede houding van het bekken, van de romp en dus ook van de schouders ten opzichte van de draagvlakken op de grond.
 Benadrukt moet worden dat het niet alleen gaat om de houding bij het begin van de
beweging, maar dat het werpen vooral een dynamische actie van het hele lichaam is.
Want, als de uitgangshouding van het allergrootste belang is, is de beheersing van de verplaatsing in de ruimte van de verschillende lichaamsdelen – arm, hoofd, romp, bekken, benen
– tijdens de gehele beweging net zo belangrijk. De beweging zelf is van invloed op de kwaliteit van het steunvlak op de grond. Er moet voortdurend gezocht worden naar stabiliteit, naar
evenwicht, naar coördinatie, ja zelfs naar onderlinge harmonie; zoniet, dan kan het resultaat
van de actie in gevaar komen of het spelreglement worden overtreden.
 Het spelreglement legt beperkingen op aan de plek waarop de voeten moeten worden geplaatst: het is de oppervlakte van een cirkel met een diameter tussen de 35 en 50 cm. Het is
verboden om daar buiten te komen, zowel aan de voorkant, de zijkanten of de achterkant.
Het is eveneens verboden om de cirkel te verlaten voordat de gespeelde boule weer op de
grond is gekomen. Veel beginnende spelers worden door hun zwaaibeweging meegesleept
en stappen meteen de cirkel uit na het werpen van hun boule (zie de voorbeelden op de foto's
hieronder en op de volgende pagina's). Je ziet dat ook bij volwassenen, met name bij schutters
die uit gewenning hun fout nooit gecorrigeerd hebben! De instructeur moet onmiddellijk tussenbeide komen bij dit soort foute bewegingen. Hij moet trachten de oorzaken op te sporen
die mechanisch (motorisch of fysiek) kunnen zijn, psychologisch (bijvoorbeeld een gebrek
aan concentratie) of affectief (bijvoorbeeld een gebrek aan interesse).

TWEE KARAKTERISTIEKE
OVERTREDINGEN

Een pointeur staat aan
de zijkant buiten de
cirkel om makkelijker
vanaf de zijkant te kunnen spelen.

Een pointeur staat aan
de voorkant buiten de
cirkel. Meestal meer uit
slordigheid dan opzettelijk.
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VOORBEELD 1

HET FOUT UIT DE CIRKEL STAPPEN TIJDENS HET PLAATSEN

1 – Het moment van het naar
voren gaan van de arm.

2 – Het moment van loslaten waarbij
de hielen van de grond komen!

3 – De linkervoet gaat aan de
voorkant de cirkel uit. De boule is
nog ter hoogte van de spelers op
de achtergrond.

4 – De boule is nog net niet op de
grond en de voet gaat steeds verder naar voren.

5 – De boule raakt de grond en de
voet komt nu buiten de cirkel op
de grond.

De witte pijltjes geven de positie van de boule en van de steunpunten op de grond aan.
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VOORBEELD 2

HET FOUT UIT DE CIRKEL STAPPEN TIJDENS HET SCHIETEN

1 – Het moment van uithalen.

2 – Het moment van loslaten waarbij de hielen van de grond komen.

3 – De voet wordt aan de voorkant
buiten de cirkel neergezet. De boule is nog onderweg (ter hoogte van
het hek).

4 – Het tweede steunpunt – de andere voet – gaat naar voren. De
boule treft nu doel!

De witte pijltjes geven de positie van de boule en van de steunpunten op de grond aan.
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VOORBEELD 3

DE STEUNPUNTEN VAN EEN SCHUTTER ZIJN UIT BALANS

1 – De steunpunten staan te ver uit
elkaar. De romp is te ver voorovergebogen en de draaiing van de
schouders op het moment van uithalen is te veel van het goede. Bovendien zwaait de arm niet in de speelrichting naar achteren.

2 – Op het moment van het naar
voren zwaaien kantelen de schouders in een draaibeweging naar
links en omlaag. Gevolgen: een te
sterke buiging van de knie en een
hiel die wordt opgetild.

3 – Op het moment van loslaten
wordt het zwaartepunt van het
lichaam op het linkerbeen en naar
voren overgebracht. Het gevolg
daarvan is dat beide hielen worden
opgetild.

4 – Het lichaam is te veel uit balans.
In de laatste fase van het schieten
staat de speler op zijn tenen! Hij zal
een stap naar voren zetten om zijn
evenwicht terug te krijgen!
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SAMENVATTING MET ENKELE ADVIEZEN:

Bij elk kind moet u zoeken naar de beste houding – staand of gehurkt – waarbij het zich
het meest op zijn gemak voelt; tegelijkertijd moeten de volgende algemene principes
in acht worden genomen:
 De twee steunvlakken (voeten) moeten binnen de cirkel zijn en mogen daar niet buiten komen voordat de geworpen boule de grond raakt.
 Een cirkel die volgens het reglement goed rond, helemaal gesloten en regelmatig
getrokken is (liever met een stukje hout dan met de punt van de schoen!), wordt beter
gerespecteerd.
 Voor meer stabiliteit in de cirkel kan er beter geen cirkel worden getrokken op een
oneffen terrein (gaten, hobbels en stenen). Het is altijd mogelijk om wat grind dat
hindert weg te halen.
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WANNEER TE BEGINNEN MET HET AANLEREN VAN
HET STAAND OF GEHURKT SPELEN?
De instructeur heeft twee mogelijkheden:
A – Uitgaan van de constatering dat de kinderen bij alle voorgaande oefeningen uit
zichzelf staand hebben gespeeld, wat in het begin ook het meest natuurlijk is.
In dit geval moet hij beginnen zijn lessen te baseren op het staand spelen, alvorens de
kwestie van het gehurkt spelen ter sprake te brengen.
Door daarna zijn lessen op het gehurkt spelen te richten, laat hij de kinderen de voordelen van
deze manier van spelen zien, hoewel die niet de meest voor de hand liggende lijkt te zijn. Hij
kan bijvoorbeeld het but heel dichtbij leggen, wat de kinderen dwingt voorover te buigen om
hun boule minder hard te werpen. Of een plek op het terrein kiezen waar een boule die vanaf
een grotere hoogte gespeeld wordt, alle kanten op gaat.
Tijdens deze kennismakingsfase legt hij de kinderen de voordelen van deze manier van spelen uit, wat later herhaald wordt in de betreffende lessen.
B – Uitgaan van de gedachte – en dat geldt zeker voor het plaatsen – dat gehurkt
spelen tot het beste resultaat leidt en dat je er daarom beter maar meteen mee
kunt beginnen.
In dit geval begint hij dit deel van de methode met het gehurkt spelen, om pas later terug
te komen op het staand spelen.
Hij laat de kinderen nu meteen kennismaken met de nadelen van het staand spelen en wijst ze
op het belang van het gehurkt plaatsen.
Als hij terugkomt op het staand spelen, moet hij de kinderen leren begrijpen dat die manier
van spelen soms nodig is. Hij kan de kinderen bijvoorbeeld in een cirkel zetten en het but zeer
ver weg werpen. Of hun vragen om een ver weg liggende boule weg te spelen. Als de kinderen zien dat dit niet lukt, zullen ze snappen dat ze moeten gaan staan om meer kracht te
kunnen geven.
In de hier voorgestelde methode wordt vastgehouden aan de eerste mogelijkheid, omdat die
het best lijkt samen te hangen met het begin van de cursus waar de kinderen uit zichzelf staand
zijn gaan spelen.
In ieder geval moet de instructeur van begin af aan blijven hameren op de basisprincipes die in de inleiding al aangeroerd zijn en hier nog eens herhaald worden:
 EEN STABIELE HOUDING IS VAN HET ALLERGROOTSTE BELANG VOOR HET WERPEN VAN DE
BOULE.
De instructeur moet voor ieder kind uitzoeken wat zijn meest
geschikte houding is, staand of gehurkt, daarbij rekening houdend met de algemene aanwijzingen die voor iedereen gelden.
 DE BOULES MOETEN ONDERHANDS GESPEELD
WORDEN.
Op het eerste gezicht lijkt het voor de hand te liggen om
kinderen met een open hand te laten spelen, omdat die
manier de meest geschikte lijkt om een boule vast te
houden. De instructeur moet ze echter duidelijk maken
dat ze de kracht en de richting beter kunnen controle-
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ren door onderhands te spelen. Hij laat ze eerst uit zichzelf en op hun eigen manier spelen en
wijst ze wel op de nadelen die dat met zich meebrengt. Pas daarna legt hij uit waarom het beter is om de boule vast te houden dan in de hand te hebben liggen.
 DE ROL VAN DE ARMZWAAI IS ESSENTIEEL.
Het samenspel van de omvang van de zwaai naar achteren en de snelheid
waarmee de arm weer naar voren gaat, bepaalt de lengte en de kracht
van de worp: dat noemen we de armzwaai. De instructeur moet de kinderen er zelf laten achterkomen dat hoe verder en hoger de arm naar
achteren beweegt, des te gemakkelijker de worp zal zijn en des te minder kracht er nodig is om de boule op een grote afstand te werpen. Hij
moet uitleggen waarom dat zo is en er nauwlettend op toezien dat de kinderen de beweging goed uitvoeren.
 DE BOULE VERLAAT DE HAND VIA DE VINGERTOPPEN.
Laat de kinderen goed zien dat als de boule zomaar wordt
losgelaten, deze geen enkele dynamiek mee krijgt onderweg naar het but. Laat zien dat de boule als een dood ding
op de grond valt als de hand in één beweging open zou
gaan. Leg uit dat de boule pas optimaal profijt van de armzwaai heeft wanneer de boule de
hand via de vingertoppen verlaat.
In dit stadium van de cursus kunt u de kinderen er op wijzen dat schieten doorgaans staand
gebeurt en plaatsen gehurkt. Als die vraag gesteld wordt, kunt u antwoorden dat er slechts
zelden gehurkt wordt geschoten en dat staand plaatsen, en dat komt nog het meest voor, alleen wordt gedaan in zeer bijzondere gevallen die later besproken zullen worden.
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HET STAAND SPELEN
Nadat de instructeur de kinderen een aantal worpen heeft laten doen zonder hen daarbij te
helpen, begint hij met het corrigeren van hun houding door aanwijzingen te geven die nodig
zijn voor een zo goed mogelijke beweging. Vervolgens wordt verdergegaan met een aantal
praktijkoefeningen.

TER HERINNERING:
De stand van de voeten in de cirkel moet gebaseerd zijn op een van de klassieke houdingen
die we in het overzicht op pagina 56 hebben gezien.

DE BEWEGING (zie het overzicht hieronder):
De beweging van de armzwaai moet in harmonie zijn met het lichaam en zeker niet stijf. Het is
nuttig om op de volgende bewegingsfasen van elkaar te onderscheiden:
 De werparm bevindt zich vóór het lichaam, de elleboog ertegenaan.
 De hand die de boule vasthoudt draait om zijn as op hetzelfde moment dat de arm zich
spant en naar achteren zwaait en de verticale as van het lichaam passeert. Dat is het
moment van het uithalen!
 De arm komt snel genoeg naar voren om het voordeel van de uithaal niet kwijt te raken.
Tijdens de gehele zwaai blijft de arm gestrekt, maar niet stijf, en bij het naar voren gaan
is de handpalm naar achteren gericht; de duim scheert langs de broek. De hand scheert
langs het dijbeen dat helpt bij het richting geven; vandaar het belang van de stand van
de voeten in de werpcirkel.
 De andere arm moet de beweging op een vloeiende manier volgen en eraan meedoen
door als contragewicht te dienen, dat om het evenwicht goed te bewaren.
 Op de gewenste hoogte aangekomen, opent de hand zich en laat de boule los via de
vingertoppen en niet door die zomaar uit de hand te laten vallen.
 De ogen blijven al die tijd gericht op het voorwerp of de plek waarop gemikt wordt.
 De benen doen mee met de beweging – de knieën mogen wat buigen – maar de hakken mogen niet van de grond loskomen.

HET VASTHOUDEN VAN DE BOULE IN DE HAND

Het vasthouden van de boule

Tijdens de zwaai

Tijdens het loslaten…
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DE ZWAAIBEWEGING

De voorbereiding Het draaien van
de pols halverwege het naar
achteren gaan

De arm gaat voorbij
de lichaamsas

Halverwege het
naar voren gaan

Het loslaten

De instructeur moet er op blijven hameren dat door het samenspel van de grootte van de
achterwaartse armzwaai en de snelheid waarmee de arm weer naar voren gaat de boule
meer of minder ver zal worden geworpen, meer of minder hard of meer of minder hoog.
Door een ruime beweging kan een boule zonder te forceren hoger of verder worden geworpen. Let er op dat de beweging bij een kind door vermoeidheid altijd kleiner en schokkerig zal
worden.

SAMENVATTEND:
Om in de loop van de lessen de beoogde doelstellingen te halen, moet de instructeur het
volgende doen:
 De kinderen leren hoe ze de boule goed moeten vasthouden en in het bijzonder wijzen
op de rol van de vingers en de duim.
 De stand van de voeten in de werpcirkel corrigeren en helpen bij het vinden van ieders
beste stand.
 Zonodig de werpbeweging voordoen door die in stukjes op te delen, daarna langzaam
uit te voeren en laten zien dat de boule de hand via de toppen van de vingers wordt
losgelaten.
 Op het belang wijzen van het onderhands spelen en van het ruim naar achteren zwaaien
in de speelrichting.
 De kinderen aanleren dat ze niet op de rand van de cirkel mogen staan en pas uit de
cirkel mogen stappen als de boule op de grond gekomen is.
We zijn echter pas aan het begin van de lessen en u moet er genoegen mee nemen alleen de
allergrootste fouten die de kinderen blijven maken te verbeteren. Ieder kind moet trouwens
zijn eigen stijl kunnen ontwikkelen; u moet er voor zorgen dat hun beweging natuurlijk en
spontaan blijft, op voorwaarde dat die beweging aan bepaalde duidelijk omschreven regels
voldoet.
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 OEFENING
De instructeur laat de kinderen meerdere malen een boule werpen, staand in de cirkel.
 De kinderen staan op een rijtje, buiten het speelvak.
 Leg een werpcirkel op de grond en twee stokken op 3 en 5 m (de afstand kan al naar
gelang de bodemgesteldheid variëren). De stokken kunnen ook vervangen worden
door twee kalkstrepen, wat het voordeel heeft dat de boules verder kunnen rollen en
niet voortdurend teruggelegd hoeven te worden.
 Ieder kind komt om beurt in de werpcirkel om 3 boules tussen de twee stokken of strepen te werpen.
Het is niet de bedoeling de oefening moeilijk te maken: het gaat slechts om het repeteren van
de werpbeweging.
Wijze van opstellen:
Vóór het spelen


Na het spelen



 TOEPASSING VAN HET BASISSPEL
De instructeur kan ook gebruik maken van het basisspel (zie pagina 47), waarbij hij de kinderen staand laat spelen.
Hij kan daarbij terugkomen op de in de eerdere lessen behandelde basisbegrippen en vooral
ook de aanwijzingen te herhalen die betrekking hebben op de stand van de voeten in de cirkel, het vasthouden van de boule in de hand, de armzwaai, het onderhands spelen en het loslaten van de boule.
Laat de kinderen een tête-à-têtepartijtjes tegen elkaar spelen, met in iedere werpronde verschillende tegenstanders.
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HET GEHURKT SPELEN
Nadat de instructeur de kinderen al eerder heeft gewezen op het belang van het gehurkt spelen, moet hij er op blijven hameren dat dit de beste houding in de werpcirkel is voor een grote
nauwkeurigheid. In deze houding wordt het meest geplaatst: het is dus van het grootste belang
dat de spelers zich snel op hun gemak voelen bij deze wijze van spelen.
Zorg ervoor dat de kinderen een stabiel en gemakkelijk op hun hurken zitten in de werpcirkel
en dat ze hun boules in deze houding leren werpen.
Waar moet u dus altijd naar streven?

 Een stabiele houding in de cirkel
DE STAND VAN DE VOETEN BIJ HET GEHURKT SPELEN

Bij aanvang:
De hakken vrijwel gesloten, de voeten in
de 'geef-achtstand', de voet aan de kant van
de werparm in de speelrichting

In hurkhouding:
De hakken los van de grond, het dijbeen
aan de kant van de werparm is horizontaal

Om een stabiele houding in de cirkel te krijgen, worden de voeten niet in precies dezelfde
stand gezet als bij het staand spelen. Het zoeken naar een goed evenwicht is van het allergrootste belang.

OPMERKINGEN:
Het is het moeilijker om op de punten van de voeten goed in evenwicht te blijven. Daarvoor is
een goede coördinatie van het buigen en een goede spierspanning nodig. De instructeur moet
daar meteen heel goed op letten om te voorkomen dat beginnende spelers min of meer uit
zichzelf bepaalde houdingen gaan aannemen.
Hier volgen enkele voorbeelden:
 Een te hoge houding van de beginneling die zich vaak onhandig voelt omdat hij proble-
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men heeft met de zwaaibeweging. Angst om de grond te raken of omdat hij bang is zijn
evenwicht te verliezen. Dat is vaak het geval bij meisjes of bij kinderen die te zwaar zijn.
Dring niet aan als het niet meteen lukt, maar probeer het liever in meerdere stappen.
 Een neiging om de knieën te veel te spreiden, wat hindert om in de juiste richting te
werpen. Blijf er op letten dat het dijbeen aan de kant van de werparm in de speelrichting
wijst (de knie wijst naar het but!) en dat, om de zwaai makkelijker te maken, het zwaartepunt van het lichaam zich meer aan de kant van de werparm bevindt.
 De voet aan de kant van de werparm bevindt zich ten opzichte van de andere voet
naar achteren in plaats van naar voren. De oorzaak kan te maken hebben met een voorkeurskant: het kind steunt bij voorkeur op de voet aan de tegenovergestelde kant van de
werparm. Het kan ook zijn dat de knie omlaag wijst om de werparm niet te hinderen.
OPMERKING: De instructeur kan spelers die geen goed evenwicht of te weinig spierspanning
hebben de eerste tijd halfgebogen laten spelen en pas daarna met volledig gebogen knieën. Dat
maakt het makkelijker om stabiel te blijven en om de arm aan het einde van de worp goed te
strekken (bijvoorbeeld bij het aanleren van de portee).

 De boule goed in de hand vasthouden

Het vasthouden van de boule…

Bij het loslaten….
Tijdens de zwaaibeweging…

 Onderhands spelen en een effectieve armzwaai

De uitgangshouding

Het draaien van de
pols halverwege

De arm gaat voorbij
de lichaamsas

Het loslaten

Voorbeeld van de vier fasen van de technische beweging van een speelster
Nadat de instructeur is teruggekomen op het belang van het gehurkt spelen, moet hij laten
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zien hoe de spelers in de cirkel staan, dat beschrijven en uitleggen en de werpbeweging
voordoen.
In die houding kunnen er meerdere nuances in stijl voorkomen. Toch is er maar één goede
manier (het dijbeen aan de kant van de werparm moet horizontaal zijn) als de speler niet het
risico wil lopen dat zijn hand de grond raakt tijdens de armzwaai of uit balans raakt tijdens het
werpen, waardoor hij ieder gevoel van afstand en richting kwijt zou raken.
 Je speelt op je hurken om minder hoog, minder hard of korter te spelen dan wanneer je,
op meer natuurlijk lijkende manier, staand speelt. De instructeur blijft de kinderen er
voortdurend op wijzen dat ze de goede houding moeten aannemen: de dijbenen horizontaal, het bovenlijf net als de schouders recht, de arm die als tegenwicht dient eventueel gestrekt in het verlengde van de schouders om het evenwicht te bewaren en de hakken los
van de grond.
De manier van werpen verschilt nauwelijks van het staand spelen, maar de zwaai naar achteren is minder belangrijk omdat er immers minder hard gespeeld hoeft te worden.
Merk op: Om op grote afstanden te plaatsen, is het beter staand te spelen.

 OEFENINGEN
 Om de kinderen goed vertrouwd te maken met deze houding, kan de instructeur in het
begin gebruik maken van het pedagogische basisspel (zie pagina 47) door de kinderen al hun boules gehurkt te laten spelen. Hij kan van de gelegenheid gebruik maken om terug te komen op alle basisbegrippen en op wat het spelreglement voorschrijft, maar ook op enkele tactische aspecten. Hij moet echter vooral letten op de
houding in de cirkel en op de manier van werpen, want dat zijn de onderwerpen waar
het nu over gaat.
 Het gaat erom de kinderen de werpbeweging gehurkt in de werpcirkel meerdere malen te laten oefenen.
 De kinderen staan in groepjes van 2 of 3 achter elkaar buiten het speelvak.
 Voor iedere groep ligt een cirkel op de grond.
 Op 2 en 4 m van de cirkel bevinden zich twee stokken.
De kinderen moeten om de beurt in de cirkel komen en 3 boules tussen de stokken spelen.
Laat ze de stokken na iedere worp weer recht leggen (als alternatief kunnen ook kalkstrepen
gebruikt worden).
En opnieuw, het gaat er het in deze oefening alleen om dat de kinderen stabiel in de cirkel
zitten, dat ze onderhands spelen en dat de boule via de vingertoppen wordt losgelaten.
POSITIES tijdens de oefening:

 

Vóór het spelen

Na het spelen
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HET SPELEN VAN EEN BOULE
ALGEMENE REGELS
De instructeur moet van begin af aan blijven benadrukken waarom hij het spelen van een boule in vier fasen opdeelt. Hij legt de kinderen ook uit dat ze niet mogen spelen zonder na te
denken en dat er zinvolle regels bestaan van discipline en fair-play die in acht moeten worden
genomen. Bovendien wijst hij hen erop dat de tijd van voorbereiding en concentratie bij het
petanque – net als bij alle andere sporten waarbij de actie snel en kort is – hard nodig en relatief lang is. Eerst wordt de situatie in ogenschouw genomen, dan worden de risico's van de te
ondernemen actie ingeschat, vervolgens wordt een beslissing genomen en pas daarna wordt
er echt gespeeld…
Dat is ook het moment om het accent te leggen op het sportieve karakter van het petanque. Het
is een vaardigheids- en precisiespel, waarbij oplettendheid, nadenken en toewijding onmisbaar zijn: je mag nooit zomaar een boule 'smijten'.
Het onder de loep nemen van de vier fasen biedt de instructeur gelegenheid om ruimer aandacht te besteden aan het reglement; hij komt daarbij weer terug op de principes die te maken
hebben met de voorbereiding op de worp.
De instructeur beschrijft de vier fasen als volgt:
 In de eerste fase staan de spelers die de worp moeten analyseren vlak bij het but. Ze
observeren de situatie, maken een berekening en nemen een beslissing. Degene die
moet spelen bestudeert het terrein, loopt alleen naar de cirkel, terwijl de anderen opzij
van het spel gaan staan.
De tegenstanders bevinden zich eveneens opzij van het spel; ze praten niet en maken
geen gebaren.
 In de tweede fase neemt de speler die gaat werpen een korte pauze achter de cirkel
en hij begint zich mentaal op zijn spel voor te bereiden. De andere spelers staan aan
weerskanten van het but, de tegenstanders op een redelijke afstand daarvan of achter
de werpcirkel (2 meter). Ze blijven rustig en observeren het spel.
De speler gaat de cirkel in.
 In de derde fase neemt de speler zijn houding aan en concentreert zich, terwijl de anderen niet meer praten en bewegen (en kijken de speler zeker niet meer openlijk in
het gezicht aan!).
 In de vierde fase voert de speler zijn worp uit. Hij gaat de cirkel niet uit voordat zijn actie is afgelopen. Te vaak zie een speler nog tijdens het werpen de cirkel uitstappen, of
als de boule nog in de lucht is. De andere spelers bewegen zich ook niet in de richting
van het but.
Het is zonneklaar dat, in bepaalde gevallen, een, twee of zelfs drie fasen kunnen worden overgeslagen. Na een mislukte poging kan een speler een tweede boule spelen zonder uit de cirkel te gaan, maar het is altijd beter dat hij weet zich te 'hernemen'. De instructeur moet hem
leren dat hij zich niet mag haasten en zijn boules niet zonder nadenken mag spelen.
OPMERKING: Hoewel het nodig is de kinderen te leren geduldig en bedachtzaam te zijn, moet u
er ook op toezien dat ze hun natuurlijke spontaniteit niet geheel verliezen. Want ze mogen niet het
gevoel hebben dat ze hun tijd verspillen of aanwijzingen uitvoeren waar ze het nut niet van snappen, alleen maar klakkeloos een volwassene nabootsend.
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 VOORBEELD VAN HET SCHIETEN VAN EEN BOULE
 1e FASE:
Observatie van het spel en berekening alvorens een beslissing te nemen (in samenspel
met de medespelers):
het nemen van de beslissing om vervolgens naar de cirkel te lopen

 2e FASE:
Voorbereiding door het spel te bekijken, het doelwit te lokaliseren en de speelafstand in
te schatten alvorens in de cirkel stappen:
DOEL:



fysieke ontspanning
mentale voorbereiding

Korte pauze
Handelingen
Kiezen van de manier van werpen

In de cirkel stappen

 3e FASE:
Voorbereiding en concentratie voor de eigenlijke worp:
In de
cirkel
stappen

Aannemen van de houding (en stabiele houding zoeken)
Richten en taxeren
Concentreren en ademhalen

 4e FASE:
Uitvoering van de werpbeweging

BELANGRIJK:
De vier fasen behoren binnen ten hoogste één minuut te worden uitgevoerd.
De kinderen zullen vaak geneigd te zijn dat te snel te doen. De volgende oefeningen hebben
als doel hun de noodzaak van de voorbereiding te laten merken en hun haast te leren beheersen.
De kinderen moeten er op gewezen worden dat de derde fase de fase is waar het om gaat:
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het moment van het richten en de concentratie voor de eigenlijke worp.

 HET PLAATSEN VAN EEN BOULE
De voorbereiding tot het plaatsen van een boule verschilt ten opzichte van het schieten van
een boule voornamelijk op de volgende punten:
 De tweede fase, waarin het onderzoek van het terrein en de bepaling van de donnee
van het allergrootste belang zijn.
 De derde fase, waarin het accent komt te liggen op het in het vizier nemen van de
plek die als donnee is gekozen.

 OEFENINGEN
De instructeur laat de kinderen meerdere malen de gehele procudure van het spelen van een
boule repeteren opdat ze zich alle automatismen eigen maken. Hij moet er op letten dat ze het
spel goed observeren, achter de werpcirkel gaan staan alvorens erin te stappen, zich goed
concentreren, hun boule op de juiste wijze werpen en pas uit de cirkel stappen als de boule op
de grond neerkomt.
Het pedagogische basisspel kan weer gebruikt worden, waarbij u er op moet toezien dat de
kinderen de eerder vermelde regels naleven en de gekregen aanwijzingen nakomen.
U kunt ze ook laten oefenen door ze partijtjes volgens de regels te laten spelen.
BELANGRIJK:
Met deze laatste les zijn we aan het eind gekomen van het algemene verkenning van het
leerproces van het petanque.
We hebben vooral gezien hoe de basisbewegingen moeten worden uitgevoerd. Het is
noodzakelijk om die te beheersen om te kunnen oefenen met de grootst mogelijke kans op
resultaat. We hebben ook gekeken naar de basisbegrippen van het spel.
Het is dus van het allergrootste belang dat de kinderen zich die basisbegrippen hebben eigen
gemaakt alvorens met het onderricht verder te gaan. Want als ze hierin te kort schieten, zal dat
nadelige gevolgen hebben voor het aanleren van de meer verfijnde technieken en de
toepassingen daarvan. Het gevaar kan zijn dat de vooruitgang van de kinderen op het spel
wordt gezet en dat ze de stof die hun in de loop van de volgende lessen wordt bijgebracht niet
goed zullen opnemen.
De instructeur mag dus niet aarzelen om zonodig terug te komen op bepaalde zaken die de
kinderen niet goed hebben opgepikt en die nog eens te behandelen. Of bepaalde acties die
steeds slecht worden uitgevoerd, laten herhalen.
Want de steeds diepergaande bestudering van de technieken van het petanque kan alleen
geschieden op een solide basis.

Hoofdstuk 5
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VOORBEELDEN VAN DE UITGANGSPOSITIE

De voorbereiding, de concentratie
en een goede balans.

De werparm in de speelrichting. Het zwaartepunt van het lichaam
bevindt zich boven het
rechterbeen.

Het uithalen van de arm en
de stand van de rechtervoet
in de speelrichting om de
voorwaartse armbeweging
niet te hinderen.

Enkele Franse topspelers, van boven naar beneden : Angélique Colombet, Michel Loy en
Christian Fazzino.
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DE PRINCIPES VAN HET PLAATSEN
ALGEMENE PRINCIPES VAN DE ACTIE
De instructeur zal allereerst dit simpele uitgangspunt nog eens herhalen:

 PLAATSEN IS DE SPELHANDELING WAARBIJ GEPROBEERD WORDT EEN BOULE ZO
DICHT MOGELIJK BIJ HET BUT TE BRENGEN.

We hebben er al op gewezen dat er op twee manieren kan worden geplaatst, de twee basishoudingen: staand of gehurkt in de werpcirkel. Voor alle duidelijkheid nog maar eens, wanneer de afstand tot het but groot is en wanneer het terrein zich niet leent om te rollen, wordt in
het algemeen staand gespeeld. Wanneer het but dichtbij de werpcirkel is en het terrein zich
leent om te rollen, wordt er meestal op de hurken gespeeld. Daar komt nog eens bij dat er
verschillende werptechnieken zijn, waarbij rekening moet worden gehouden met de afstand
en de terreingesteldheid, maar ook met de ligging van de boules op het terrein die als obstakels in de weg kunnen liggen en omzeild moeten worden.
Van begin af aan moeten beginnelingen bewust worden gemaakt van de keuze van een techniek die rekening houdt met al deze factoren. Daarom moeten de spelsituaties gevarieerd
worden, opdat de kinderen hun technische bagage kunnen vergroten en om te voorkomen dat
ze terugvallen op een stereotiepe oplossing.

BELANGRIJK:
In de wetenschap dat kinderen het plaatsen minder spectaculair vinden dan het schieten, dus
minder motiverend om aan te leren en te doen, moet de instructeur erop wijzen hoe belangrijk de rol van de pointeur is door het grote technische en tactische belang van het plaatsen
aan te tonen.

DE GRONDBEGINSELEN
Bij de eerste pogingen valt regelmatig te zien dat kinderen onbewust effect aan hun boule geven, dat wil zeggen dat ze hun boules werpen met een lichte zijwaartse draaiing. U kunt dat
makkelijk zien aan de kromme baan van de boules na het neerkomen op de grond. Er zijn
meerdere oorzaken voor. De belangrijkste kan zijn dat de boule niet goed wordt vastgehouden en zijwaarts wordt losgelaten. Daarom moet u er van begin af aan op blijven hameren
dat de boule die geplaatst gaat worden op de klassieke manier wordt losgelaten om een
'natuurlijke' worp en een recht traject te bewerkstelligen:
 Op het moment van loslaten wijst de handpalm naar de grond en de duim naar buiten, omdat de taak daarvan – de boule vasthouden – afgelopen is; de vingers blijven tegen elkaar aan rondom de boule; vervolgens gaat de hand open, worden de vingers
gestrekt, rolt de boule onder de hand en wordt via de vingertoppen losgelaten.
Er kan ook nog een andere oorzaak zijn waardoor de worp ontregeld wordt: dat heeft te maken
met de boules die tijdens de les gebruikt worden. Te zware of te grote boules maken het loslaten niet makkelijker. Fouten komen daardoor des te meer uit, doordat dergelijke boules moeilijker onder controle te krijgen zijn. Er moet dus voor goed lesmateriaal gezorgd worden.
Ook andere grondbeginselen moeten, zoals we op de volgende pagina zullen zien, herhaald en nageleefd worden.

78

DE TECHNIEK VAN HET PLAATSEN

 DE GOUDEN REGEL VAN DE GOEDE POINTEUR
 Hij moet de plek waar de boule neerkomt – de donnee – kunnen kiezen om
niet zomaar ergens bij toeval neer te komen.
Om dat te doen, moet hij:
 Weten hoe hij het terrein moet onderzoeken voordat hij gaat spelen. Hij moet
de bijzonderheden ervan kennen en de mogelijke consequenteis voor het af te
leggen traject. Daarom moet de beginneling geleerd worden om de cirkel
uit te gaan en naar het but en terug te lopen.
Bovendien is het nodig dat:
 Hij de afstand tussen de donnee en het but weet te schatten, en die goed in zijn
hoofd opslaat.
 Voordat hij speelt, over de volgende punten nadenkt:
 De toe te passen beginselen: de kracht en de hoogte van de worp die
nodig zijn voor de uitvoering ervan.
 De uiterst belangrijke rol van de armzwaai, waarvan het resultaat van de
worp afhangt.
 De manier van het loslaten van de boule.

OPMERKINGEN:
De instructeur zal met kracht de neiging van sommige kinderen moeten onderdrukken om
'spectaculaire trajecten' uit te proberen die niet van pas komen.
Eenvoud en stiptheid zijn de sleutels tot succes en de neiging van sommigen om indruk te
willen maken door een techniek die zij net geleerd hebben in alle voorkomende situaties toe
te passen, moet bij beginnelingen onderdrukt worden. Je komt bijvoorbeeld spelers tegen die
systematisch hun boules van grote hoogte laten neerploffen of met effect spelen. Dat is een
teken dat ze proberen zich te 'bewijzen'.
Op dezelfde manier zullen sommigen er moeite mee hebben andere technieken aan te nemen,
omdat ze behoefte hebben aan zekerheid. Ze gebruiken slechts die technieken die ze het best
beheersen uit angst het fout te doen. Dit soort psychologische aspecten mag in het leerproces
niet verwaarloosd worden, want ze maken vaak veel duidelijk over de persoonlijke motivaties.
Door ondervinding tijdens de lessen zal het belang ervan voor u duidelijk worden.
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DE TECHNIEK VAN HET PLAATSEN
(schematisch overzicht)

 Rollend of glijdend plaatsen – laten vallen, laten rollen en laten wegspatten of
'keilen'

Gehurkt

Half voorovergebogen

 Plaatsen door middel van de hoge of lage demi-portee

Hoog
Staand

 Plaatsen door middel van de portee

Hoog en lang (1)

Hoog en kort (2)

Laag
Gehurkt
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HET ROLLEND OF GLIJDEND PLAATSEN
Voor het rollend of glijdend plaatsen zijn, afhankelijk van het terrein, drie technieken bruikbaar:

A – Plaatsen door de boule te laten vallen
Deze techniek wordt zelden toegepast, alleen wanneer het terrein afloopt. De boule wordt vlak
voor de speler losgelaten en alleen als gevolg van de helling van het terrein rolt de boule naar
het but. Of zelfs er voorbij, want er bestaat geen enkele techniek die een boule op een helling
tot stilstand laat komen; alleen obstakels kunnen als stootblokken dienen.

B – Plaatsen door de boule te laten glijden of rollen
De eenvoudigste en meest gangbare techniek. De boule moet op een natuurlijke wijze naar
het but rollen, de uithaal van de arm en de gegeven impuls of kracht – de snelheid waarmee
de arm weer naar voren gaat – zijn voldoende om de boule het traject tussen de plek van
neerkomen op de grond en het but te laten afleggen.
De boule komt nauwelijks van de grond, zijn traject begint op minder dan drie meter van de
rand van de werpcirkel.

C – Plaatsen door de boule te laten 'keilen'
Deze techniek wordt tamelijk veel toegepast op terreinen met puntige steentjes die in de
grond vastzitten. Op dit soort terreinen bestaat het risico dat de boule vastloopt of in een baan
terechtkomt die haaks staat op de rechte lijn naar het but. De boule moet, binnen drie meter
van de cirkelrand, met een 'stoot' worden geworpen. Dankzij dat extra zetje vanuit de pols
(door die te buigen en te strekken), 'keilt' de boule naar het but, ondanks het horten en stoten
dat veroorzaakt wordt door de obstakels op de grond.
In de loop van de lessen moet de instructeur er in het bijzonder op toezien dat de kinderen een
goede houding in de cirkel hebben, overeenkomstig de aanwijzingen die gegeven zijn in het
kader van de eerste kennismaking. Hij zal ze zowel staand als gehurkt laten spelen om de capaciteiten van de kinderen te kunnen beoordelen.
De instructeur kan ook gebruikmaken van het basisspel (zie pagina 47) door de kinderen al
hun boules volgens de geleerde methode te laten spelen en ze de drie bovengenoemde technieken te laten toepassen.

 OEFENINGEN
Organisatie van het materiaal:
Plaats een laag hek of span een touw op 2 of 3 m afstand van de cirkel. Leg een stok of trek een
lijn op 2 of 3 m afstand van het hek.

Stok of lijn die verplaatst kan worden

DE TECHNIEK VAN HET PLAATSEN

81

Bij deze oefening is de terreinkeuze belangrijk. Het terrein moet glad en vlak zijn, en voor het
laten vallen van de boule als het kan lichtjes aflopen.
De boule moet onder het touw of het hek door worden geworpen dat zich dichtbij de cirkel
bevindt en dat naar behoefte verplaatst kan worden.
 Bij het laten vallen, moet de boule stil komen te liggen vóór een stok, die bij het gehurkt spelen op een afstand van ongeveer 3 m ligt en bij het rechtop spelen op ongeveer 4 m.
 Bij het rollend spelen, moet de boule eindigen bij een stok, die bij het gehurkt spelen
op een afstand van 5 à 6 m ligt en bij het rechtop spelen op ongeveer 6 à 7 m.
 Bij het laten wegspatten of keilen, moet de boule eindigen bij een stok, die bij het gehurkt spelen op een afstand van 6 à 7 m ligt en bij het rechtop spelen op ongeveer 8 à 9
m.

 OEFENSPELLETJES VOOR HET ROLLEND PLAATSEN
A  DE BAAN

1e lijn
Rechthoek die in de lengterichting kan worden verplaatst

De boule moet vóór de eerste lijn op 1,5 m van de cirkel op de grond komen en in een baan
gespeeld worden die gevormd wordt door twee evenwijdige lijnen. De worp is goed als de
boule stil komt te liggen in de kleine rechthoek, die, om de moeilijkheidsgraad te verhogen of
te verlagen, verder of wat dichterbij is neergelegd (of getrokken).
De smalle baan en de ligging van de cirkel maken het nog moeilijker. Iedere speler speelt om
de beurt 1, 2 of 3 boules en krijgt voor iedere gelukte worp 1 punt. Winnaar is degene die na
een van tevoren vastgesteld aantal beurten het hoogste aantal punten heeft behaald.

B  DE MUUR
Lijn op ongeveer 2 cm achter de blokjes

1e lijn

Verlieslijn

Op het eind van de baan zijn 4 blokjes naast elkaar geplaatst die een muur vormen. Met 3 boules moeten zo veel mogelijk blokjes verplaatst worden. Blokjes die met de eerste of tweede
boule verplaatst zijn, worden niet weggehaald.
De boules moeten vóór de eerste lijn op de grond komen, maar mogen de achterste lijn niet
passeren. Elk verplaatst blokje telt als punt en ook een blokje dat de lijn erachter net raakt, telt
als punt. Winnaar is de speler met de hoogste score na een van tevoren vastgesteld aantal
beurten.
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C  DE KEGELS
Een variant op de baan en de muur. Het gaat om de controle van de richting en van de kracht
van de worp.

Op ongeveer 3, 4, 5 en 6 m zijn blokjes neergelegd (de blokjes kunnen ook vervangen worden
door stukken plastic buis met een minimumdoorsnee van 10 cm en een lengte van 15 cm, die
rechtop kunnen worden neergezet of in de lengterichting van het spel neergelegd). Het doel
van het spel is om de blokjes te raken of in de buizen te spelen, en dat op steeds oplopende
afstand. De boule moet vóór de eerste lijn op 1,5 m van de cirkel op de grond komen. Om te
voorkomen dat het werpen uitmondt in schieten, is de worp niet geldig als het geraakte obstakel de lijn passeert die getrokken is op 30 cm daarachter.
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HET PLAATSEN DOOR MIDDEL VAN DE DEMI-PORTEE
De meest natuurlijke manier van werpen: de boule gaat meer of minder hoog van de grond,
komt ongeveer halverwege de cirkel en het but neer, verliest vaart door het contact met de
grond en houdt net genoeg kracht over om tot aan het but te rollen.
Zowel staand of gehurkt is het de meest toegepaste manier van spelen. De boule komt neer
tussen de 3 en 5 m van de werpcirkel, afhankelijk van de ligging van het but en de bodemgesteldheid.
Uitgaande van een min of meer vaste plek van neerkomen (de donnee) bestaan er twee varianten:
 De lage demi-portee; deze wordt gebruikt wanneer het terrein niet geschikt is om te
rollen (ruw oppervlak). De boule wordt rechtstreeks op de donnee geworpen.
 De hoge demi-portee; deze wordt gebruikt wanneer het terrein geschikt is om te
rollen (glad oppervlak). In dit geval moet de boule hoog genoeg gespeeld worden
alvorens op de donnee neer te komen. Door de hogere boog in de lucht heeft de
boule na het neerkomen relatief weinig horizontale snelheid.
Als afgeleide hiervan zijn er twee subvarianten te onderscheiden, waarbij rekening wordt gehouden met een meer variabele plek van neerkomen (de donnee bevindt zich immers nooit
exact halverwege de cirkel en het but):
 Op een gladder terrein, kan een wat dichterbij gelegen donnee worden gekozen en
moet de boule dientengevolge wat lager worden gespeeld.
 Op een ruwer terrein, kan een wat verder weg gelegen donnee worden gekozen en
moet de boule dientengevolge wat hoger worden gespeeld.

 OEFENINGEN
De boule moet over een touw worden geworpen dat tussen twee staanders is gespannen. De
plaats en de hoogte van het touw kunnen variëren, al naar gelang de plek waar een stok is
neergelegd (of een lijn is getrokken), waarvóór de boule moet stoppen. De hoogte van het
touw is verstelbaar.
Verstelbare hoogte

Stok of lijn die verplaats kan worden

Het is belangrijk dat de instructeur, afhankelijk van de bodemgesteldheid, de afstand en de
hoogte goed inschat, om te kunnen uitlegen waarom er meer of minder hoog moet worden
gespeeld.
De oefening wordt eerst staand uitgevoerd en daarna gehurkt.
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De instructeur kan weer gebruik maken van het basisspel (pagina 47) met als opdracht dat
alle boules met een demi-portee moeten worden gespeeld.
OPMERKING: De les kan worden afgesloten met een beetje ontspanning door één-tegen-éénpartijtjes te spelen die niet langer duren dan enkele werpronden. De boules mogen alleen gespeeld worden volgens een van de al behandelde technieken.

 OEFENSPELLETJES VOOR DE DEMI-PORTEE
 HET WERPEN IN EEN CIRKEL
Donnee van 50 cm Ø






Achterlijn

Iedere speler heeft 3 boules ter beschikking.
Iedere boule die in de cirkel valt en de achterlijn niet passeert, telt als punt.
Er wordt net zolang gespeeld totdat één of meer spelers 13 punten hebben behaald.
Al naar gelang de vorderingen kan de cirkel groter of kleiner worden gemaakt of de
donnee worden verplaatst als die door de inslagen van de boules beschadigd is.

 DE HOOGSTE SCORE





Iedere speler werpt net zolang totdat het hem lukt een boule in de cirkel te laten vallen.
De speler met het hoogste aantal gelukte worpen is de winnaar.
Als één of meer spelers erin slagen 13 punten te behalen, worden zij tot allemaal winnaar uitgeroepen.

 DE ETAPPEWEDSTRIJD
Donnees van 50 cm Ø, vanaf 3 m van de werpcirkel achter en dichtbij elkaar geplaatst






De spelers moeten om de beurt in alle cirkels werpen.
Na iedere goede worp kunnen ze door naar de volgende cirkel, bij een misser moeten
ze op hun beurt wachten en verder gaan waar ze gebleven waren.
Er moet heen en weer gespeeld worden; in de meest ver gelegen cirkel moet tweemaal
gespeeld worden: eenmaal heen en eenmaal terug.
Winnaar is de speler die als eerste alle cirkels heen en weer heeft gehaald.
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HET PLAATSEN DOOR MIDDEL VAN DE PORTEE
De instructeur moet heel duidelijk maken dat het om een zeer bijzondere techniek gaat, waarbij de boule hoog en ver moet worden geworpen om, na te zijn neergekomen, nog slechts een
heel kort traject over de grond zal afleggen.
Hij zal er ook op moeten wijzen dat het vlakbij het but 'planten' van een boule op een strand
(los zand) of op een terrein dat doordrenkt is met water (modder) – terreinen die volslagen
ongeschikt zijn voor wedstrijden – niets te maken heeft met het werpen van een portee, maar
eigenlijk een gewone manier van spelen is, die bij wijze van uitzondering mogelijk is als gevolg van de speciale terreinomstandigheden. Eigenlijk zou deze manier van spelen niet aangeleerd moeten worden, ook al blijkt die wel eens nodig te zijn.
Om een portee uit te voeren, is het nodig om met twee factoren rekening te houden:
 De boule legt geen lang traject meer af over de grond, maar gaat zeer hoog de lucht in
om bijna loodrecht neer te komen.
 De boule draait in de tegengestelde richting van zijn natuurlijke baan om zijn as (tegeneffect).
Dankzij deze twee effecten zal de boule vrijwel meteen stil komen te liggen bij het contact met
de grond. De instructeur kan een beginneling zijn boules aanvankelijk zonder tegeneffect laten spelen, om te voorkomen dat de boules bij de eerste uitvoeringen te veel worden tegengehouden ('de boule in de hand houden').
Er bestaan twee varianten:
 De halflange of halfhoge portee, waarbij de boule 2 of 3 m vóór het but neerkomt, afhankelijk van de afstand tussen de cirkel en het but.
 De lange of hoge portee, waarbij de boule dichtbij het but neerkomt, in sommige bijzondere gevallen zelfs ter hoogte ervan.

 OEFENINGEN
De boule moet voorbij de stok (of de getrokken lijn) neerkomen en moet stil komen te liggen
in de cirkel die op de grond is getekend.
Cirkel van ongeveer 50 cm Ø

Stok of lijn die verplaatst kan worden

Indien nodig kan er wat extra zand worden aangebracht of de grond flink nat gemaakt worden
om de boules makkelijker te laten afremmen. Aan de andere kant is het niet nodig om het touw
te gebruiken. Niet alleen omdat de boules een stuk hoger dan het touw moeten worden ge-
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worpen, maar vooral ook omdat iedere speler, op basis van zijn natuurlijke aanleg, moet leren
hoe zijn boule 'af te wikkelen' door het buigen en strekken van de pols en de vingers. Hij zal
zijn worp moeten leren 'aanvoelen'.
De instructeur kan de kinderen de halflange portee op korte afstand (ongeveer 7 m) laten oefenen door de stok op 2 m van de doelcirkel te leggen en de lange portee door de stok bijna
aan de rand daarvan te leggen.
Beide oefeningen moeten zowel staand als gehurkt worden uitgevoerd.

 OEFENSPELLETJES VOOR DE PORTEE
 DE HINDERNISWEDSTRIJD
Lijn die verlegd kan worden

Hindernis die – of touw dat – heen en weer kan worden verplaatst en in hoogte kan worden versteld

Het touw of hindernis bevindt zich op een afstand van 3, 4, 5 of 6 m van de cirkelrand en wordt
hoger gemaakt al naar gelang de afstand tot de cirkel groter wordt.





De boules moeten over het touw heen worden geworpen en vóór de lijn 2 m daarvandaan tot stilstand komen.
Iedere speler mag 3 keer werpen voor op zijn minst één geslaagde poging.
Op iedere afstand worden de spelers uitgeschakeld die er niet in slagen de opdracht
goed uit te voeren.
Winnaar is de speler die erin slaagt om de oefening op de grootste afstand goed uit te
voeren. Als er meer spelers zijn die erin slagen hun boule op 8 m goed te porteren,
eindigen ze ex aequo als winnaar.

 DE BOM OF LOB
Plek met een speciaal aangelegde donnee



De hindernis bevindt zich op 4 of 5 m van de werpcirkel en is 3 m hoog.
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Iedere speler mag 3 keer werpen en alleen de beste worp wordt genoteerd. Het gaat
erom dat de boule op zo'n manier over het touw wordt geworpen dat hij zo snel mogelijk stil komt te liggen. Het is zelfs mogelijk om de boule 'dood' te laten vallen als de bodem dat toelaat (eventueel kan er wat extra zand op de plek van de donnee worden
aangebracht).
Op de plek waar de beste boule van iedere speler tot stilstand is gekomen, wordt een
merkteken gezet.
Winnaar is degene wiens boule het dichtst bij de lijn onder het touw is geplaatst.

 DE ETAPPEWEDSTRIJD
Met fijn zand gevulde cirkels van 70 cm Ø







Op 4, 5, 6, 7 en 8 m van de werpcirkel worden 5 cirkels gelegd met fijn zand erin opdat
de boules makkelijker kunnen stoppen.
Hoewel er ditmaal geen hindernis wordt gebruikt, omdat die steeds verplaatst zou moeten worden, is het duidelijk dat de spelers hun boules hoog genoeg moeten werpen om
die in de cirkel 'dood' te laten neerkomen.
Iedere speler moet een boule werpen in elk van de cirkels en op zo'n manier dat die
'dood' blijft liggen. Na elke geslaagde poging mag de speler naar de volgende cirkel
spelen. Wanneer dat niet lukt, is de volgende speler aan de beurt, die verder gaat waar
zijn voorganger is gebleven.
Winnaar is de speler die als eerste alle afstanden heen en weer goed volbrengt. In de
verste cirkel moet dus tweemaal geworpen worden, eenmaal 'heen' en eenmaal 'terug'.

 HET BASISSPEL

In deze herhaling van het pedagogische basisspel moeten alle boules met een halfhoge portee gespeeld worden.
Om ervoor te zorgen dat ze allemaal op deze manier spelen, worden stokjes op een behoorlijke afstand neergelegd (4, 5 of 6 m), waardoor iedereen gedwongen wordt zijn boules daar
overheen te werpen.
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HET PLAATSEN MET EFFECT
De techniek van het plaatsen met effect is heel belangrijk in het petanque. Wanneer deze speciale techniek perfect beheerst wordt, is het mogelijk om te plaatsen in moeilijke situaties die
veroorzaakt worden door de ligging van andere boules.
Om de kinderen zelf te laten ontdekken dat het in bepaalde gevallen nodig is om met effect te
spelen, plaatst de instructeur wat obstakels tussen de werpcirkel en het but. Hij vraagt de kinderen hoe nu te handelen en laat ze de daarna zien dat het mogelijk is om bij het but te komen
door om de obstakels heen te spelen.

 Opgemerkt dient te worden dat kinderen vaak de neiging hebben om hun boules met effect
te spelen omdat dat spectaculairder is, of omdat ze, min of meer van nature, niet met een vlakke
hand spelen.
Ga daarom pas over tot dit onderdeel van de techniek zodra ze onomstotelijk hebben laten
zien de gewone manier van spelen onder de knie te hebben. Dat wil zeggen dat ze een boule in een rechte lijn kunnen werpen. Deze laatste techniek dienen ze allereerst te beheersen.
UITLEG (voor rechtshandigen – zie de foto's en de tekeningen hieronder en op de volgende pagina's)
Om een boule te laten 'draaien' moet, als algemene regel, de palm van de hand niet naar de
grond gericht zijn, maar gekanteld worden door de pols te draaien; voor een rechtshandige gaat dat als volgt:


Om de boule naar rechts te laten gaan, moet de handpalm naar rechts wijzen en de
duim op het moment van loslaten omlaag.



Om de boule naar links te laten gaan, moet de handpalm naar links
duim op het moment van loslaten onhoog.

De boule zal de gewenste richting aannemen op het moment dat hij op
komt.

wijzen en de
de

grond

Voor een linkshandige speler is het precies andersom!
Om de afwijking van de boule te vergroten, is het nodig om de boule al te
voordat die op de grond komt, op de manier zoals de aardbol om zijn as
hand simpelweg gekanteld zoals hierboven aangegeven. Om de boule deze
ging te geven, is het nuttig om op het moment van loslaten de vingers niet
strekken, maar ze lichtjes samengetrokken te houden. Alsof de boule op het
loslaten gekrabd wordt. Om de draaisnelheid nog meer te vergroten, is een
beweging nodig. Leer de kinderen dit pas aan, wanneer ze zich de verschilden van de handpalm en de duim eigen gemaakt hebben en hebben kun-

laten draaien
draait,
de
draaibewemeer
te
moment van
extra
polslende stannen zien wat
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de veranderingen van het traject over de grond waren. Het loslaten van de boule via de vingertoppen moet op zich immers voldoende zijn.
Bij deze klassieke methode draait de boule, in de bedoeling dat die uiteindelijk naar links afwijkt, in de lucht in de richting van de wijzers van de klok en in omgekeerde richting als de
boule naar rechts moet afwijken.

 Het is ook mogelijk om de draaibeweging te versterken – naar rechts voor een linkshandige en

naar links voor een rechtshandige – door de snelheid waarmee de pols in dezelfde richting draait
te vergroten.
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VOORBEELDEN VAN DE TECHNIEK VAN HET PLAATSEN MET EFFECT
(met details vanaf de zijkant gezien)

A – Worp om een RECHTSDRAAIEND effect aan de boule te geven

1 – De zwaai naar voren. De rug
van de hand wijst naar buiten.

2 – De arm gaat omhoog. De
draaibeweging van de pols
wordt groter. De duim wijst naar
boven.

3 – Vóór het loslaten. De boule
zal de hand via de pink verlaten.

B – Worp om een LINKSDRAAIEND effect aan de boule te geven

1 – De zwaai naar voren. De
handpalm wijst naar buiten.

2 – De draaibeweging van de
pols wordt groter. De duim wijst
naar beneden.

3 – Vóór het loslaten. De boule
zal de hand via de duim verlaten.

C – Worp om TEGENEFFECT aan de boule te geven in de SPEELRICHTING

1 – De zwaai naar voren. De rug
van de hand wijst goed in de
richting van het spel.

2 – De arm gaat omhoog. De pols
3 – Vóór het loslaten wordt de
is naar achteren gebogen
pols gestrekt om tegeneffect aan
de boule te geven.
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OVERZICHT VAN DE TECHNIEK VAN HET PLAATSEN MET EFFECT
De verschillende technieken om een boule los te laten en het gevolg voor het
traject van de boule

Schuine koers
naar links

Contact met de grond

Zijaanzicht van links van een
rechtshandige speler

De duim wijst
naar boven

Tegeneffect in de richting van het spel

Schuine koers
naar rechts

Effect waardoor de boule naar rechts gaat

Contact met de grond

Rechtlijnige koers

Contact met de grond

Effect waardoor de boule naar links gaat

De vingers worden
gestrekt na het buigen van de pols

De duim wijst
naar beneden

BELANGRIJK:
 De boules rollen in de hand en worden via de vingertoppen losgelaten.
 De bewegingen van de hand laten de boule draaien, wat het gewenste effect versterkt.
N.B.: Om de uitvoering, maar pas in tweede instantie, te verbeteren:
 De voet aan de kant van de werparm wijst tijdens de worp niet meer in de richting van het
but, maar in de richting van de donnee. Zoals onderstaande foto's laten zien, is de voet iets
naar links verschoven als de boule naar rechts moet afwijken. De punt van de voet is iets naar
rechts gedraaid als de boule naar links moet afwijken.
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VOORBEELDEN VAN DE TWEE BIJZONDERE POSITIES VAN DE VOETEN
BIJ HET PLAATSEN MET EFFECT

De pijlen geven de speelrichting aan
De voet aan de kant
van de werparm is iets
naar links gedraaid om
het spelen met effect
om de boule naar
rechts te laten gaan te
vergemakkelijken.

De voet aan de kant
van de werparm is iets
naar rechts gedraaid
om het spelen met effect om de boule naar
links te laten gaan te
vergemakkelijken.

De rechterschouder
steekt iets naar voren
in de richting van de
rechtervoet.

Het lichaamsgewicht
rust op de rechtervoet.
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 OEFENINGEN
 DE DRIE WEGEN

Er moet op drie verschillende manieren geworpen worden:
 De eerste boule moet tussen de 2 rijen blokken door.
 De tweede boule moet rechts van de blokken worden gespeeld.
 De derde boule moet links van de blokken worden gespeeld.
 De 3 boules moeten eindigen in de grote cirkel die op de grond getekend is.
Aangezien de instructeur de kinderen tot nu toe gevraagd heeft hun boules zo natuurlijk mogelijk te spelen, zal een lichte afwijking van het traject reeds als goed worden beschouwd. De
kinderen zijn immers nog maar net begonnen met het laten wegdraaien van hun boules.

 HET POINTEERTOERNOOI
Ovalen of ronde doelcirkels

Omdat de kinderen vanaf nu alle technieken kennen om een boule te werpen, kan begonnen
worden met het gebruikmaken van het pointeertapijt (gebruik bij voorkeur ovaalvormige
doelcirkels in plaats van zuiver ronde, maar laat dat afhangen van het niveau en het doel).
 In principe speelt ieder kind met 5 boules.
 Om de stof van de eerdere lessen te herhalen, kan het spel wat lastiger gemaakt
worden door de kinderen te verplichten hun boule te laten neerkomen op een precieze plek op het terrein – de donnee (die kan bijvoorbeeld met krijt worden getekend).
 Het kan nog lastiger gemaakt worden door de kinderen alle eerder geleerde worpen te laten herhalen. Daartoe worden obstakels tussen de werpcirkel en het but
geplaatst – bijvoorbeeld blokken of stokken – om de donnees te variëren of juist
verplicht te stellen en hen de daarbij behorende techniek te laten toepassen.

Hoofdstuk 6
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Voorbeeld van een wijde
zwaai of uithaal naar achteren
en een goede balans.

Voorbeeld van een wijde uithaal in de speelrichting.

Een wijde zwaai naar achteren, maar het bovenlichaam
is te sterk voorovergebogen.

Voorbeelden van het goed naar achteren uithalen bij het schieten.
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DE PRINCIPES VAN HET SCHIETEN
Hoewel het onderwerp al behandeld is in de loop van de eerdere lessen, moet de instructeur
nog eens de noodzaak aantonen van het verplaatsen van een boule van de tegenpartij. Hij legt
bijvoorbeeld een boule dichtbij het but en de kinderen vragen wat de beste methode is om
een van hun eigen boules dichterbij te krijgen.
Als ze begrijpen dat zo'n boule moet worden 'weggeduwd' of 'weggestoten', wijst hij ze op het
begrip schieten.

 HET SCHIETEN IS EEN SPELHANDELING WAARBIJ GEPROBEERD WORDT EEN
BOULE VAN DE TEGENPARTIJ DIE IN DE WEG LIGT TE VERPLAATSEN – DAT HEET
EEN BOULE 'RAKEN'.
(Of omdat de boule te dicht bij het but ligt, of simpelweg omdat die de doorgang verspert of het
zelfs onmogelijk maakt meer punten te maken.)
De instructeur laat de kinderen daarna schieten. Hij zal zien dat beginnelingen vaak de neiging hebben hun boule te hard en te laag in de richting van het doelwit te werpen. Hun eerste
schoten spontane schoten zullen lijken op een schot over de grond! In het Frans heet dat tir
à la rafle, een slepend schot. Het is de methode die ze uit zichzelf zullen gebruiken, omdat er
geen geoefende beweging voor nodig is – er is nauwelijks of geen zwaai – en ook geen controle van de boule door de vingers – het is slechts een simpel loslaten van de boule. Het is ook
een beweging die door veel ouderen gebruikt worden als ze moeite hebben hun arm voldoende hoog op te tillen.
De instructeur gaat verder door de kinderen te laten inzien dat deze methode in bepaalde gevallen onbruikbaar is:
 Door boules of obstakels tussen de schutter en het doelwit te leggen.
 Door een hobbelig terrein op te zoeken dat het onmogelijk maakt om over de grond
te schieten (zie ook het gedeelte over het aanleren van het schieten over de grond).
De instructeur praat met de kinderen over het schieten op ijzer, een voorwaarde voor precisie die per se beheerst moet worden.

Terwijl de instructeur de kinderen het schieten laat oefenen, moet hij ze op de volgende
zaken wijzen:

De gouden regels van de schutter:



De noodzaak om het doel dat geraakt moet worden te fixeren, de ogen er strak op te
richten; de blik van de schutter moet op het hart van de boule gericht zijn.
Het belang van het visualiseren van de worp – door een beroep te doen op het geheugen – met betrekking tot de kracht, de lengte en de richting van de worp.

Vervolgens legt de instructeur de nadruk op:



De uiterst belangrijke rol van de armzwaai die de kracht en de lengte van het schot
bepaalt.
De noodzaak van het loslaten van de boule door het strekken van de pols en de vingers.

Opmerkingen:
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De instructeur moet ook wijzen op de door het reglement voorgeschreven verplichting om niet
uit de werpcirkel te stappen voordat de geschoten boule de grond heeft geraakt. Dat kan het
gevolg zijn van een verstoring van het evenwicht, maar het kan ook met opzet worden gedaan.
Bij beginnelingen zie je immers vaak dat ze de neiging hebben zich tegelijk met het schot naar
voren te werpen. Dat omdat ze nog niet stevig genoeg op de grond staan of te weinig controle
hebben over de kracht van de worp. De instructeur moet ze helpen bij het bewaren en ontwikkelen van hun evenwicht en tevens moet hij degenen die 'automatisch' of 'spontaan' te vroeg uit
de cirkel stappen om snel hun schietboule op te halen of het resultaat te willen zien, tegenhouden.
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DE TECHNIEK VAN HET SCHIETEN
(Schematisch overzicht)

 SCHIETEN over de GROND (slepend schieten):
 Lang over de GROND:
De boule komt dichtbij de speler op de grond en heeft een lang en krachtig traject.

De speler staat rechtop, maar iets door de knieën gezakt en het bovenlichaam is voorovergebogen. Sommige spelers doen het gehurkt, wat logisch is, om de boule beter te laten 'doorkeilen'.
 Kort over de GROND:
De boule komt dichterbij de te raken boule op de grond en heeft een relatief kort traject. De
kracht is gemiddeld.

De speler staat rechtop, maar iets door de knieën gezakt en het bovenlichaam is voorovergebogen.

 SCHIETEN op IJZER:
De boule valt op het doelwit of er vlak voor.

De speler staat rechtop in de werpcirkel.
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HET SCHIETEN OVER DE GROND
In het algemeen is schieten over de grond een boule met kracht op enige meters vóór een of
meer boules of vóór het but werpen, in de bedoeling dat de boule dwars door het spel heen
schiet, zodat boules of het but uiteen of weg worden gedrukt. Met andere woorden, dat het
spel door elkaar wordt gegooid.
De zwaaibeweging van de arm is krachtig en snel en de boule verlaat de hand via de vingertoppen. Zodra de boule op de grond komt, moet hij een licht tegeneffect hebben. De boule
schiet als een torpedo over de grond totdat hij doel treft.

 DE BEWEGING
De uitgangshouding is gelijk aan die van het gehurkt plaatsen.
 De voetzolen steunen niet vlak op de grond, de hakken zijn omhoog.
 Het bovenlichaam is vrijwel recht, iets naar voren gebogen.
 De schouders staan loodrecht op de speelrichting.
 De elleboog van de arm die voor het evenwicht zorgt is wat omhoog.
 De ogen zijn strak op het doelwit gericht.
Wat betreft de werpbeweging, de arm moet ver naar achteren gaan en krachtig en snel naar
voren gaan. De beweging lijkt op die van het keilend plaatsen, maar dan met meer kracht.
U zult zien dat er veel kinderen zijn die alleen staand over de grond schieten. Er is immers
meer kracht nodig en daarom kan de armzwaai rechtopstaand makkelijker worden uitgevoerd
op de hurken en kan ook het evenwicht tijdens de worp beter bewaard worden. Het gevolg zal
dan vaak zijn dat het traject van de boule niet strak genoeg is: de boule komt van te hoog op
de grond neer en begint te hobbelen en te springen in plaats van strak over het terrein te
scheren.
Bij het begin van het aanleren van deze methode moet de instructeur de kinderen, afhankelijk
van hun kracht en evenwichtsvermogen, in een van de basishoudingen laten oefenen die ze
het best beheersen.

 HET LANG OVER DE GROND SCHIETEN
De boule wordt met een bepaalde kracht enkele meters vóór de speler op de grond geworpen. Het belangrijkste doel is om het spel 'open' te maken, meerdere boules te verwijderen
die op één hoop of vlakbij het but liggen.
Deze techniek wordt alleen, en met een specifieke bedoeling, in twee bijzondere gevallen
toegepast:
 Om een carreau te maken op een boule die zeer ver uit het spel moet verdwijnen.
 Om het but ver naar achteren uit het spel te schieten.
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 HET KORT OVER DE GROND SCHIETEN
Deze methode is ook een vorm van het over de grond schieten, maar verschilt van de vorige
manier door de controle van de werpkracht en door een grotere precisie bij het schieten. Dat
hangt ook van de bodemgesteldheid af en van het beoogde doel.




Als de boule zonder al te veel kracht op ongeveer 2 m voor het te raken doelwit
wordt geworpen, wordt dat doelwit nauwelijks verplaatst; in het algemeen komt de
gespeelde boule op de plaats te liggen van het doelwit als het om een boule gaat;
als het doelwit een but is, zal de gespeelde boule daar niet al te ver vandaan blijven
liggen. In het Frans spreken we van een 'raflette'.
Als de boule met meer kracht, maar nog altijd in de buurt van het doelwit, wordt
geworpen, is dat om een kuil, een bult of stenen die zich tussen de werpcirkel en
het doelwit bevinden te ontwijken; maar de bedoeling is wel degelijk om de boule
met kracht weg te schieten.

 OEFENINGEN
 LANG OVER DE GROND SCHIETEN

Het is een soort 'slachtpartij':
Met 3 boules moet op 6 boules geschoten worden die in een cirkel liggen met een diameter
van 50 cm op een afstand van 6 of 7 m van de werpcirkel. Het maakt niet echt uit waar de boule
neerkomt, als het maar binnen de 3 m vanaf de rand van de werpcirkel is.

 KORT OVER DE GROND SCHIETEN

Met 6 boules moet op 6 boules geschoten worden die verspreid op verschillende afstanden
liggen. De boule moet altijd neerkomen op de afgebakende strook grond op 2 of 3 m voor de
te raken boule.
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 PRAKTIJKSPELLETJES
 HET BESTE PERCENTAGE
Iedere speler schiet een serie van 6 boules op boules die:
1. op dezelfde afstand liggen;
2. op verschillende afstanden liggen.
Winnaar is degene die de meeste treffers produceert.

 DE GROOTSTE SERIE
Iedereen schiet op een boule die op 6 tot 7 m van de werpcirkel ligt en gaat net zolang door
totdat hij mist.
Winnaar is degene die de grootste serie maakt of 13 punten haalt.

 HET WEGSTOTEN
Doel is om een aantal boules of andere doelwitten uit een strook van 50 tot 70 cm te stoten en
hun plaats in die strook in te nemen. De doelwitten worden in het midden of aan de zijkanten
neergelegd.

 OEFENSPELLETJES VOOR HET LANG
OVER DE GROND SCHIETEN
1 = HET KEGELSPEL




Met 3 boules moeten zo veel mogelijk blokjes uit de cirkel van ongeveer 70 cm Ø
geschoten worden. Alleen de blokjes die echt uit de cirkel zijn geschoten, tellen als
punt.
Winnaar is degene die de hoogste score heeft behaald na 3, 4 of 5 beurten.
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2 = DE DRIEHOEK






Iedereen speelt met 3 boules.
Iedere boule die uit de driehoek wordt geschoten telt als punt.
De boules waarmee geschoten is, tellen niet mee, maar ze worden niet uit het spel
weggehaald.
Winnaar is degene die de hoogste score heeft behaald na 5 beurten.

3 = DE ONGELDIGE BOULE
Boule of but





Verlieslijn

Met 2 boules moet het doelwit (een boule of een but) over de verlieslijn worden geschoten.
Spelers die er niet in slagen de boule of het but ongeldig te schieten, worden uitgeschakeld.
Winnaar is degene die als laatste overblijft.

VARIANT: Hetzelfde spel, maar dan met een boule en een but die tegen elkaar aan geplakt
liggen .

 OEFENSPELLETJES VOOR HET KORT OF LANG
OVER DE GROND SCHIETEN
1 = TEGEN EEN VOORWERP AAN SPELEN
Achterlijn op plm. 1 m van de boules

Lijn kan verlegd worden
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De boule waarop gericht wordt, moet achter de lijn terechtkomen, terwijl de eigen
boule er vóór moet blijven. Het spel lijkt op het 'wegstoten', maar de worpen zijn
krachtiger. Iedereen kan zijn eigen techniek kiezen of een techniek die de instructeur opgeeft.
Als er op het but geschoten wordt, moet dat ook de achterlijn passeren. De eigen
boule mag daar niet meer dan 2 m voorbijgaan.
Iedere speler heeft de beschikking over 5 boules.
Iedere geraakte boule levert 1 punt op. Het but is 5 punten waard.
Winnaar is degene die de hoogste score haalt. Bij een gelijke stand kan er een barrage worden gehouden.

2 = HET BUT MEENEMEN






De boules en het but worden voor alle spelers op dezelfde manier neergelegd. De
bedoeling is om het but naar de witte boules te spelen.
Om de kinderen te laten zien dat de kans op slagen met deze techniek tamelijk klein
is – het is alles of niks – mag iedere speler slechts één poging wagen.
De pluspunten (witte boules) die iedere speler scoort worden bij elkaar opgeteld,
de minpunten (zwarte boules) worden daar van af getrokken.
Winnaar is degene die na 3, 4 of 5 beurten de hoogste positieve score heeft of de
kleinste negatieve.
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HET SCHIETEN OP IJZER
Zoals we gezien hebben, is het schieten over de grond in het algemeen een methode die spontaan door kinderen wordt toegepast als ze voor het eerst een boule die in de weg ligt willen
'wegstoten'. Het schieten op ijzer daarentegen vereist het aanleren van een speciale techniek.
Door de kinderen op beide manieren te laten schieten, laat de instructeur ze inzien waarom
die tweede methode noodzakelijk is. Dat doet hij door ze te laten zien dat het soms onmogelijk
is om langs de grond te schieten, bijvoorbeeld door een boule achter een andere boule of een
obstakel te leggen. Of sterker nog, door ze op een heel oneffen terrein te laten spelen.
De instructeur maakt duidelijk dat het schieten op ijzer een zeer spectaculair karakter heeft:
het is een nieuwe stap in de beheersing van het spel en de ontwikkeling van de vaardigheden.
Toch kijkt hij niet neer op het schieten over de grond, door er met nadruk op te wijzen dat iedere goede schutter, al naargelang de omstandigheden, zijn toevlucht moet kunnen nemen tot
een van beide methoden. En dat op zijn minst vanwege het beoogde resultaat.

DE BEWEGING
De houding in de cirkel:
 De voeten staan volledig binnen de werpcirkel en goed vlak op de grond. Bij
rechtshandigen kan de rechtervoet iets naar voren staan en bij linkshandigen de
linkervoet.
 Het hele lichaam moet soepel blijven. Zolang als de beweging duurt, mag geen enkel lichaamsdeel stijf zijn, de benen niet, het bovenlichaam niet en de armen niet.
 In het begin is het lichaam recht, tijdens de zwaai naar achteren buigt het bovenlichaam naar voren om tijdens de voorwaartse beweging van de arm weer omhoog te
komen.
 De schouders en het gehele lichaam wijzen in de speelrichting.
 De ogen zijn strak op het doelwit gericht.
Bij het schieten op ijzer moet de arm ver naar achteren gaan om bij de beweging terug hoog
naar voren te kunnen gaan. Deze uithaal – de zwaaibeweging naar achteren – moet groot genoeg zijn om de boule zo ver te kunnen werpen als gewenst is. Als de uithaal te kort is, zal de
zwaaibeweging niet groot genoeg zijn en zal er extra kracht moet worden gegeven om ver te
werpen. Dat zal de controle over het traject – de richting en hoogte van de worp – ernstig bemoeilijken.
Gedurende de gehele armbeweging blijft de hand in de as van het lichaam, bij het loslaten van
de boule wordt de pols gestrekt en worden ook de vingers even gestrekt. De boule verlaat de
hand via de vingertoppen, waardoor de boule een lichte draaiing meekrijgt die tegengesteld
is – tegenffect – aan zijn natuurlijke traject (dat heet 'afronden').

 OP IJZER SCHIETEN IS NIET ALLEEN EEN BOULE TEGEN EEN ANDERE AAN
WERPEN, MAAR EEN BOULE ZO WERPEN DAT DIE OP EEN ANDERE NEERKOMT.
 OM EEN BOULE WEG TE SCHIETEN, IS HET OOK MOGELIJK OM ER NET
VOOR, 'OP DE VOET', TE SCHIETEN.

106

DE TECHNIEK VAN HET SCHIETEN

 OEFENINGEN
1 = Op ijzer schieten of er vlak voor





Iedere speler schiet 6 boules op boules op 4, 5, 6, 7, 8 en 9 m.
De boules waarop geschoten wordt, liggen in cirkels van 50 cm Ø.
Een worp is geldig als de boule voor de te raken boule neerkomt, maar wel in de
cirkel. Om de oefening wat te vergemakkelijken kunnen de te raken boules wat
verder naar achteren in de cirkels worden gelegd.

2 = Zuiver 'op ijzer' schieten




Iedere speler schiet opnieuw 6 boules op boules op 4, 5, 6, 7, 8 en 9 m.
Een worp is pas geldig als de boule zuiver 'op ijzer' wordt geraakt.

 PRAKTIJKSPELLETJES
Iedereen schiet twee series van 6 boules op boules in cirkels van 50 cm Ø:
 Een eerste serie op dezelfde afstand (1);
 Een tweede serie op verschillende afstanden (2).
Winnaar is degene die het beste totaal behaalt over de 2 series.
Het spel kan wat gecompliceerder gemaakt worden door verschillende waarderingen toe te
kennen naar gelang het behaalde resultaat: een schot net ervoor, op ijzer, een carreau…
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 OEFENSPELLETJES VOOR HET OP IJZER SCHIETEN
 SCHIETTOERNOOI (1)
Cirkel van 50 cm Ø op 5, 6 en 7 m (afhankelijk van het niveau)

De doelwitten liggen op:

(1) dezelfde afstand

(2) verschillende afstanden

Boule in het midden van de cirkel






Iedere speler schiet om de beurt 5 keer.
Hij moet de boule op ijzer raken of iets ervoor (maar wel in de cirkel).
Iedere geraakte boule telt als punt.
Winnaar is degene die het beste resultaat van de serie behaalt. Spelers die gelijk zijn
geëindigd moeten een nieuwe serie schieten.

VARIANT: Hetzelfde spel maar dan op 5 verschillende afstanden.

 SCHIETTOERNOOI (2)
Cirkel van 50 cm Ø op 5, 6 en 7 m (afhankelijk van het niveau)

Boule in het midden van de cirkel




Iedere speler schiet 10 boules in 5 series van 2.
Winnaar is degene die het beste resultaat behaalt op basis van de volgende puntenwaardering:
 1 punt voor een op ijzer geraakte boule die de cirkel niet verlaat;
 2 punten voor een op ijzer geraakte boule die de cirkel verlaat;
 5 punten voor een op ijzer geraakte boule met daarbij een carreau.

Belangrijk: Iedere boule die voor het raken op de grond in de cirkel neerkomt, wordt beschouwd als een boule op ijzer.
VARIANT: Hetzelfde spel maar dan 10 boules op verschillende afstanden.
OPMERKING: U kunt ook het begrip 'blijver' introduceren Dat wil zeggen, op zo'n manier
schieten dat de schietboule dicht in de buurt van de geraakte boule blijft (maximaal 1 m van
de geraakte boule). Dat kan eventueel een extra punt opleveren.
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BIJZONDERE PRECISIESCHOTEN
In dit deel behandelt de instructeur met de kinderen een aantal zeer verfijnde technieken. Hij
deot dat niet meteen, maar pas nadat ze de principes van het schieten op ijzer onder de knie
hebben gekregen en hun basisvaardigheden voldoende groot zijn geworden.
Het gaat er niet alleen om de kinderen te laten zien hoe ze moeten handelen in moeilijke situaties die ze in de loop van een partij kunnen tegenkomen, maar ook om ze te leren wat er moet
gebeuren in bepaalde duidelijk omschreven situaties: een boule pal voor een andere, drie
boules op een rij, boules die tegen elkaar aangeplakt liggen, de kans op een klots. De instructeur laat het aan de kinderen zien door demonstraties in de vorm van minipetanque op 1 m van
de werpcirkel.

DE 'VERSTOPTE' BOULE
2 boules op een onderlinge afstand
van plm. 10 cm

De voorste boule behoort tot het team van de schutter

DOEL: De bedoeling is de kinderen een boule te leren raken die vlak achter een boule ligt
van zijn eigen team (dus 'verstopt'). Het is makkelijk om te laten zien dat dit met een schot over
de grond onmogelijk is en dat een goede armzwaai nog meer dan bij een gewoon schot vereist is om de boule voldoende te kunnen 'optillen' (er moet dus geprobeerd worden met een
wat hogere boog te schieten en zeker niet strak; schieten met een 'hupje').

OEFENING


Leg 2 boules met een tussenruimte van 10 à 15 cm achter elkaar op 4 of 5 m van de
werpcirkel (afhankelijk van de verkregen vaardigheid) en herhaal nog eens dat het
erom gaat de achterste boule te schieten zonder de voorste te raken.



Iedere speler heeft 2 boules en de volgorde van spelen doet er niet toe.



Spelers die missen zijn uitgeschakeld en na iedere ronde worden de boules een meter verder van de werpcirkel gelegd. Als geen enkele speler op een bepaalde afstand raakt, beginnen ze opnieuw op dezelfde plek.



De partij gaat door zolang er nog twee of meer spelers zijn met 0, 1 of 2 treffers.
Winnaar is degene die als de enige overblijft die geraakt heeft.
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ANDERE VOORBEELDEN VAN BIJZONDERE SITUATIES
Laat de kinderen er gaandeweg kennis mee maken, afhankelijk van een geschikte gelegenheid en het bereikte vaardigheidsniveau.
De boules worden zo neergelegd dat er een bijzondere precisie voor nodig is om het schot te
doen lukken of een bepaalde manier van raken om het gewenste resultaat te bereiken. Het is
de taak van de instructeur om de kinderen er zelf achter te laten komen wat er in een bepaalde
situatie moet gebeuren, om ze daarna op de beste oplossing te wijzen. Alle oefeningen kunnen
in wedstrijdvorm worden georganiseerd.

TWEE BOULES NAAST ELKAAR (1)
Tussen beide boules is een ruimte van 2 cm. De instructeur laat zien dat de boule waarop gemikt wordt (eerst de rechtse en dan de linkse) goed in het midden moet worden geraakt om te
voorkomen dat de andere zou bewegen. Want als de boule aan de binnenkant zou worden geraakt, loop je het risico dat ze allebei wegspatten. En als de boule aan de buitenkant wordt
geraakt, zal die tegen de andere op klotsen, wat des te gunstiger is voor die boule naarmate
die verder uit het midden wordt geraakt.

TWEE BOULES ACHTER ELKAAR MET ENIGE TUSSENRUIMTE (2)
Nadat de instructeur de kinderen heeft laten oefenen hoe een 'verstopte' boule te raken, laat hij
de kinderen zien dat het ook mogelijk is alleen de voorste boule weg te halen door die aan de
zijkant, 'op het oor' te raken.
De ruimte tussen de twee boules en de afstand zijn afhankelijk van de ervaring en het bereikte
niveau.

DRIE BOULES NAAST ELKAAR (3)
Dezelfde uitleg als bij de eerste opdracht, waarbij het er nu om gaat de middelste boule weg
te schieten zonder de andere twee te raken.

DRIE BOULES OP EEN RIJTJE MET TUSSENRUIMTES (4)
De boules liggen 10 à 15 cm van elkaar en worden op verschillende afstanden gelegd, afhankelijk van de vaardigheid van de spelers. Deze oefening kan ook gebruikt worden om het
schieten met een 'hupje' nog eens te herhalen of het schieten op de voorste boule. Daarna legt
de instructeur uit dat, om alleen de middelste boule te raken, deze vol op ijzer moet worden
geraakt en aan de zijkant om een klots op de achterste boule te voorkomen. Duidelijk zal zijn
dat schieten over de grond nu volstrekt onmogelijk is. Dezelfde oefeningen kunnen worden
gedaan als bij het schieten van een verstopte boule (zie vorige pagina), door geleidelijk aan
de afstand te vergroten.

TWEE BOULES TEGEN ELKAAR AAN GEPLAKT (5)
a) Twee boules achter elkaar: de instructeur laat zien dat, om alleen de achterste weg te halen, de voorste boule goed in het midden moet worden geraakt, terwijl, om ze allebei te la-
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ten wegspatten, juist aan de zijkant moet worden geraakt.
b) Twee boules tegen elkaar aan: de instructeur legt de kinderen uit dat het mogelijk is om
slechts een van beide boules (de achterste) weg te halen door goed de zijkant van de andere te raken (moeilijk!).

DRIE BOULES OP EEN RIJTJE TEGEN ELKAAR AAN GEPLAKT (6)
De boules mogen ook enkele millimeters uit elkaar liggen. De instructeur laat de kinderen zien
dat door de eerste boule goed recht te raken deze en ook de achterste zullen verdwijnen, terwijl de boule in het midden daarentegen op zijn plaats blijf. De voorste boule zal verder of
minder ver weg gaan afhankelijk van de manier hoe het schot is uitgevoerd.
OPMERKING: In alle gevallen wijst de instructeur op de verschillende mogelijkheden van
schieten – over de grond of op ijzer – en iedere keer moet hij de voor- en nadelen van beide
manieren benadrukken.

SITUATIES DIE OM EEN BIJZONDERE MANIER VAN SCHIETEN VRAGEN
(De donkere boules moeten weggeschoten worden)

1

2

3

4

5a

5b

6

De pijltjes geven de plek aan waar de te verwijderen boule geraakt moet worden.
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DE TACTIEK IN DE PRAKTIJK
WAT IS TACTIEK?
Het lijkt ons van belang om enkele regels extra te wijden aan de tactische aspecten van het
spel om al wat in de voorgaande hoofdstukken besproken is te combineren en om nog wat
andere verfijningen te verschaffen die de instructeur kunnen helpen bij het op een logische
manier opzetten van de lessen.
We hebben het al eens benadrukt, het is niet mogelijk om het geheel van de methode aan de
kinderen voor te leggen, noch om ze het meest simpele partijtje te laten betwisten, zonder met
hen over tactiek gesproken te hebben. Maar is er sprake van tactiek als er een vijandige boule
geschoten wordt die naar onze smaak te dichtbij het but ligt? Is het tactiek als iemand op zijn
beurt liever plaatst wanneer de tegenstander het punt heeft op 50 of 80 cm van het but? En
wordt er van een speciale tactiek gebruik gemaakt als een speler een hinderlijke boule van de
tegenpartij probeert te raken, terwijl zijn team nog 3 of meer boules te spelen heeft en de tegenpartij geen enkele meer?
Men kan deze acties kwalificeren als 'algehele eenvoudige tactiek', maar is dat niet een beetje te bondig gezegd? Waarschijnlijk niet, als iedere keuze voor een actie beschouwd kan worden als tactiek. En het behoort tot de taak van de instructeur om de kinderen te helpen bij het
leren maken van deze logische en vooral slimme keuzen uit een groot scala van mogelijkheden. Meteen vanaf de eerste technische lessen moet er, zoals we al eerder hebben gezegd,
goed gewezen worden op het begrip van het in de praktijk brengen ervan: het is de spelsituatie die aangeeft in welke richting moet worden gezocht naar de meest geschikte technische oplossing of oplossingen. De instructeur moet zijn best doen om de eerste stappen in
het leerproces van het spel te illustreren met eenvoudige situaties die duidelijke keuzemogelijkheden bieden. Bij iedere nieuwe stap op het gebied van de tactiek zullen steeds complexere tactische situaties worden gecreëerd of situaties die een perfecte technische beheersing
vergen.

HOE MOET DE TACTIEK SPECIFIEK WORDEN AANGEPAKT
EN HET BELANG ERVAN AANGETOOND?
Wanneer het duidelijk is dat de kinderen over een werkelijk voldoende beheersing van de
verschillende worpen beschikken en een behoorlijk percentage van slagen hebben bereikt,
kan begonnen worden meerdere lessen aan de tactiek te wijden. De beste manier om dat te
doen is door het geven van commentaar tijdens een partij (spel met een thema of opdracht).
Ook kunnen relevante spelsituaties gereproduceerd worden. Tijdens die theoretische oefeningen moet echter ook gewezen worden op de algemene tactische regels.
 De instructeur moet de kinderen de volgende algemene regels duidelijk proberen te
maken:


Alle werpronden zijn van belang, de eerste net zoals de laatste. Kinderen zijn geneigd
om dat te verwaarlozen. Het gaat erom dat er geen boule verspild mag worden door onbezonnen risico's te nemen vanuit de gedachte: we zijn nog lang niet bij de 13! De eerste werpronden zijn ook observatieronden, die iets zeggen over de krachtsverhoudingen
en ze kunnen veel duidelijk maken over de te nemen tactische keuzes.



Een goede tactische keuze kan het aantal punten vergroten of daarentegen de schade
tot een minimum beperken.
Ook al strijden de spelers niet gelijktijdig tegen elkaar, een partij petanque is een strijd
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die boule voor boule verloopt, werpronde voor werpronde, punt voor punt, met als doel
als eerste het 13e punt te behalen. Iedere boule 'telt' en kan 'meewegen' voor het winnen een werpronde of zelfs een partij.
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DE PRINCIPES VAN DE TACTIEK
Eerst moeten enkele regels, die op gezond verstand gebaseerd zijn, uitgelegd worden.

 ER BESTAAT EEN NAUW VERBAND TUSSEN HET TECHNISCHE KUNNEN EN
DE TE VOLGEN TACTIEK.
EERST EN VOORAL: Het is beter om te plaatsen en het punt van de tegenpartij terug te winnen
dan te schieten en te missen, zelfs als dat 'het spel' was. Met andere woorden, als er volgens de
situatie op de grond en het aantal nog te spelen boules geschoten zou moeten worden.
De gehele werpronde moet gestreefd worden naar het volgende ideaal:

 IEDERE BOULE DIE GESPEELD WORDT, HETZIJ DOOR TE SCHIETEN OF
DOOR TE PLAATSEN, MOET ALS RESULTAAT HEBBEN DAT DE TEGENSTANDER MOET SPELEN.
VAN DOORSLAGGEVEND BELANG: Het petanque is een sport waarbij het er om gaat het einde
van de werpronde te bereiken met nog boules te spelen, terwijl de tegenstander er geen meer
heeft: dit zijn de boules waar punten mee gemaakt worden!
De gehele werpronde moet dus gestreefd worden op een zodanige manier te spelen, DOOR
TE SCHIETEN OF TE PLAATSEN, dat DE TEGENSTANDER GEDWONGEN WORDT OM TE SPELEN, en liefst ZO SNEL MOGELIJK (het meest ideaal zou zijn als dat al met één gespeelde boule zou lukken).
Aan het einde van de werpronde moet het team dat nog een of meer boules te spelen heeft,
zich toeleggen om het volgende technische ideaal te bereiken:

 IEDERE EXTRA BOULE DIE GESPEELD WORDT, MOET ÉÉN OF MEER PUNTEN EXTRA OPLEVEREN, HETZIJ DOOR TE PLAATSEN OF DOOR TE SCHIETEN.
BELANGRIJK: Het is niet de moeite waard om het voordeel te veroveren als daardoor de
kans op het maken van punten verknoeid wordt.
Schieten is niet per definitie hetzelfde als aanvallen en plaatsen niet per definitie hetzelfde als
verdedigen: het is mogelijk te SCHIETEN OM TE VERDEDIGEN (de score van de tegenpartij
beperken) of te PLAATSEN OM AAN TE VALLEN (een boulevoordeel omzetten in extra punten).

Laatste algemene en simpele regel:

 WANNEER JE ZIET AANKOMEN DAT ER MEERDERE MALEN GESPEELD
MOET WORDEN, SCHIET DAN EERST OM PAS DAARNA TE PLAATSEN.
In het moderne petanque is schieten het snelste en meest probate middel om de tegenstander
te laten spelen (in de wetenschap natuurlijk dat een carreau het beste antwoord is), want als er
eerst een boule gespeeld wordt zonder dat het punt wordt teruggewonnen, kan die boule lelijk in de weg liggen als er door hetzelfde team daarna alsnog geschoten moet worden.
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A = HET TEMPOVOORDEEL
 EEN TEAM HEEFT TEMPOVOORDEEL – OF IS IN HET VOORDEEL – ALS DE
TEGENSTANDER HET PUNT HEEFT, MAAR ZELF EEN BOULE MÉÉR TE SPELEN HEEFT.
Het voordeel kan enkel- of meervoudig zijn (wanneer een team meerdere boules dan zijn tegenstander te spelen heeft).
DIT IS GEEN GELIJKHEID zoals vaak gedacht wordt, want als een team met dit voordeel, hoe
klein ook, het einde van de werpronde bereikt, heeft het doorgaans alle mogelijkheden om
een of meer punten te maken!
Om dit onderdeel van ons spel te illustreren is er slechts één mogelijkheid:

 LAAT DE KINDEREN ZIEN DAT ER THEORETISCH GEEN VERDEDIGING MOGELIJK IS ALS JE ALS EERSTE MOET SPELEN.
Laat als voorbeeld een kind als eerste met één boule spelen in een werpronde van een tête-àtête, op een zanderig stuk grond op 5 à 6 m van de cirkel. U bent zijn tegenstander. Vanzelfsprekend moet u dan foutloos spelen: als het kind slecht plaatst, wint u het punt terug, als het
goed plaatst, schiet u zijn boule weg en houdt daarbij op zijn minst het punt 'over' (uw boule
blijft dichter bij het but dan de geraakte boule). Indien u zichzelf niet in staat acht om deze demonstratie te geven, maak dan gebruik van het minipetanquespel of creëer situaties door boules met de hand neer te leggen (zie het praktijkspel 'de mand met boules' verderop). Laat het
kind als eerste spelen en toon de meedogenloze waarheid van het tempovoordeel aan:
 Bij een gelijk aantal te spelen boules (één tegen één) in het begin van het spel moet de
speler die als eerste speelt zich voegen naar het spel van zijn tegenstander.
Vervolgens legt u tijdens een partijtje minipetanque in tête-à-têtevorm en met elk 3 boules de
hele theorie uit:
 Het tempovoordeel is in principe1 punt waard.
 Ieder boulevoordeel met daarnaast tempovoordeel is ook (althans in theorie) 1 punt waard.
 In geval van temponadeel, zelfs als dat enkelvoudig is, levert een speciale geslaagde actie
(een carreau of een alsnog op punt gespeelde boule) niet per se winst in de werpronde op.
 In geval van zelfs maar een enkelvoudig tempovoordeel, vergroot iedere speciale actie
(een carreau of een op punt gespeelde boule) het voordeel om uiteindelijk extra punten te
kunnen scoren.

B = DE WERPRONDE
Een werpronde valt in vier goed te onderscheiden delen op te splitsen:
1 – Het uitwerpen van het but. Dat moet tot eigen voordeel worden benut. Het voorrecht om
het but uit te werpen vermindert de handicap van het temponadeel.
2 – Het spelen van de eerste boule. Na het uitwerpen van het but moet de eerste boule altijd
geplaatst worden. Die boule is van het allergrootste belang, want door zijn ligging kan die de
tegenstander uitnodigen om te plaatsen, en misschien verliest die het punt wel, of te schieten
met de mogelijkheid dat er gemist wordt… Hoe dan ook, de tegenstander zal moeten spelen,
maar sommige situaties zijn lastiger dan andere! Het spelen van de eerste boule is als de openingszet bij het schaken. Veel tactici die heel zeker zijn van hun technische kunnen plaatsen
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hun boule met opzet op een bepaalde plek, bijvoorbeeld niet te dicht bij het but, in de veronderstelling dat zijn actie de tegenstander zal dwingen om te plaatsen. Maar doorgaans zal
een speler zijn uiterste best doen om zo dicht mogelijk bij het but te plaatsen.
3 – De werkelijke strijd. Het gevecht tussen de twee teams terwijl ze allebei nog boules te
spelen hebben. De fase van het spel waarbij beide teams het einde van de werpronde proberen te bereiken met nog boules te spelen en de tegenpartij geen enkele meer. Hier speelt alles zich af: iedere gespeelde boule moet als resultaat hebben dat de tegenpartij op zijn minst
één keer moet spelen en als het even kan vaker (ideaal om het voordeel terug te winnen).
4 – Het einde van de werpronde. Nu gaat het er om het behaalde voordeel in winst om te zetten. Het team dat geen boule meer te spelen heeft, moet toekijken, moet het allemaal lijdzaam
ondergaan… terwijl de tegenpartij punten maakt!

C = DE PARTIJ
Er zijn twee soorten partijen: de partij op een open en vrij terrein en de partij in een afgezet
vak met de daarbij behorende specifieke regels (zie het Internationaal Spelreglement van de
NJBB).
De kinderen moet alles leren wat met de wedstrijdsport te maken heeft:
 Kennis van het spelreglement en de bijzondere gevallen in afgebakende vakken of banen.
 Het markeren van boules en het but.
 Het meten van afstanden en punten.
 Het ritme van de partij.
 De rusttijd tussen iedere partij, bijvoorbeeld in de Nationale Competitie.
 Het weer op gang komen 5 of 10 minuten voor de volgende partij.
 Het specifieke spel in afgebakende vakken of banen, de verlieslijn, buts en boules die
verplaatst worden naar een naburige baan, enzovoort.
 Het verschil tussen het spelen in triplette, doublette of tête-à-tête (individueel).
 De wisseling van rol in de loop van het spel – tireur, pointeur.
 Het mentale aspect: een uitgelaten stemming of moedeloosheid. Aan geen van beide
mag je toegeven: je hebt pas gewonnen als je 13 punten hebt en pas verloren als de tegenpartij er 13 heeft.
 Het uiterlijke en morele gedrag. De plaats waar je tijdens de partij moet staan en wat
gezegd en gedaan moet worden. Het petanque is een sport waarbij de boules het moeten doen, niet de woorden…
Voor wat betreft de eigenlijke tactiek kan een partij petanque als volgt worden samengevat:
 Je mag niet toegeven aan 'metaalkoorts', dat wil zeggen een aandrang om alleen
maar te willen schieten; daarentegen mag je ook geen blijk geven van overdreven angst.
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VOOR EEN OPTIMAAL RESULTAAT:
 VOER DIE ACTIE UIT DIE DE MEESTE KANS VAN SLAGEN HEEFT.
 MET EEN AANZIENLIJK VOORDEEL MOET ER GESCHOTEN WORDEN.
 MET EEN AANZIENLIJK NADEEL MOET ER GEPLAATST WORDEN.1
Als het niet lukt om de tegenstander te laten spelen, of als het niet lukt om aan het eind van de
werpronde, als de tegenpartij geen boules meer heeft, met de nog te spelen boules extra punten te maken, dan heeft dat niets met tactiek te maken maar wel met het feit dat je dan niet
goed genoeg speelt en de tegenpartij beter is! Het enige wat je dan te doen staat, het lukt je
immers niet om eerder dan de tegenpartij het 13e punt te maken, is vrede te hebben met waartoe je in staat bent en meer en intensiever te gaan trainen!

1

Topspelers zullen in zo'n situatie liever schieten om daardoor het aantal verliespunten binnen de perken te houden.
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TACTISCHE OEFENINGEN EN PRAKTIJKSPELLETJES
 DE 'SUDDEN DEATH'
Door loting worden de indeling en volgorde van tête-à-têtepartijtjes met slechts één boule per
speler bepaald. Zodra de partijen zijn vastgesteld, tossen de kinderen (met een munt of door
een but in een hand te verstoppen) wie het but mag werpen. Degene die het but uitwerpt, kiest
een terrein en de partij begint. De partij is afgelopen wanneer de werpronde voorbij is. De
volgende partijen worden geloot tussen de winnaars en er wordt verder gegaan als in een echt
toernooi. Hierdoor kunnen de kinderen kennismaken met begrippen als loten, tossen, cadragepartijen, directe eliminatie of rechtstreekse uitschakeling en alles wat bij onze sport hoort.
Maar ook met:
 het belang van tempovoordeel;
 de motivatie van de speler die als eerste speelt om zijn boule zo dicht mogelijk bij het
but te plaatsen;
 enzovoort…
Het nut van dit soort spelletjes – miniwerpronden, minipartijtjes, minitoernooitjes – is duidelijk.
Ze dienen als demonstratie en om de kinderen te motiveren. De 'sudden death', het onmiddellijke verlies, is onherroepelijk, het overkomt de kinderen heel snel.

 HET MINIPETANQUE
Dit spel dient slechts als demonstratie. Blijf er niet te lang bij stilstaan. Daarentegen kunnen de
kinderen wel kennis nemen van alle aspecten van de tactiek, althans als het ze lukt technisch
foutloos te spelen.
Er wordt in tête-à-tête, in doublettes of triplettes gespeeld op een zeer geringe afstand (ongeveer 1,5 tot 2 m), waardoor alle acties met een goede kans van slagen uitgeprobeerd kunnen
worden.
Er bestaan ook varianten op 3 tot 10 m die echter af te raden zijn.

 DE PARTIJ MET COMMENTAAR
Formeer 2 teams met alle aanwezige spelers. Er wordt een gewone partij in triplettes gespeeld
door na iedere werpronde van beide teams 1 speler te wisselen. Alle spelers doen mee aan de
discussie en aan de keuze welke actie moet worden ondernomen. Door dit spel zal duidelijk
worden hoe moeilijk het is om het gezamenlijk eens te worden en dat het soms beter kan zijn
om voor een andere oplossing te kiezen, want het gaat er vooral om gaat dat de actie lukt.

 DE MAND MET BOULES
Dit spel heeft tot doel het door de kinderen bereikte technische niveau in te schatten. De kinderen formeren één enkel team dat tegen de instructeur speelt. De kinderen spelen als triplette en na iedere werpronde worden 1, 2 of 3 spelers gewisseld zodat ze allemaal aan de beurt
komen.
De kinderen spelen hun boules normaal, maar de instructeur legt zijn boules, die hij in een
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mand meeneemt, met de hand in het spel. Op die manier speelt hij de 'advocaat van de duivel'
en kan hij naar eigen inzicht de kinderen meer of minder in problemen brengen door speciale
'acties' (een biberon, een boule tegen een andere aan, een boule 'binnen brengen' door die op
te spelen, enzovoort). Ook kan hij simpelweg het voordeel houden of dat juist weggeven om
de reacties van de kinderen te observeren en te analyseren en te zien hoe ze zich uit een moeilijke situatie weten te redden of juist profiteren van een voordeelsituatie.

 13-0 OF HET 'FANNYSPEL'
Een ideale mogelijkheid om de kinderen te beoordelen.
 Laat de kinderen met 12 boules spelen die makkelijk uit elkaar te houden zijn (bijvoorbeeld 6 boules met groeven en 6 gladde, of 6 glanzende boules en 6 licht verroeste; de
boules kunnen ook met krijt of viltstift gemerkt worden). Er is ook een but nodig en een
flink muntstuk.
 Alle kinderen spelen één voor één en om de beurt.
 Iedere speler moet, nadat hij een werpcirkel getekend heeft, het but op een bepaalde
afstand uitwerpen en, zoveel mogelijk want dat is lang niet even gemakkelijk, alle 12
boules afwisselend voor beide 'teams' spelen. Als alle worpen lukken, heeft hij 13 keer
gespeeld.
 De speler werpt het but bijvoorbeeld op 6 m uit; de worp is goed als het but tussen de
5,5 en 6,5 m komt te liggen en de speler krijgt 1 punt. Het but wordt nu door het muntstuk vervangen, omdat het but anders verplaatst zou kunnen worden.
 De speler legt zijn 12 boules aan weerszijden van de werpcirkel, 6 aan de ene en 6 aan
de andere kant. Hij kiest welk team als eerste speelt en plaatst de eerste boule. Als het
hem lukt om die op minder dan 1 m van het but/muntstuk te plaatsen, krijgt hij een
tweede punt.
 De speler moet nu voor het 'andere team' spelen en heeft de keuze om te schieten of te
plaatsen, maar hij moet hoe dan ook het punt terugwinnen om het derde punt te krijgen.
Enzovoort, net zolang totdat de werpronde is afgelopen (wat een sterk staaltje is!) of hij
er niet in slaagt een punt terug te winnen.
OP DEZE MANIER KAN DE VORM VAN DE DAG BEOORDEELD WORDEN, VAN 0 TOT
13 PUNTEN.
OPMERKINGEN:
Al naargelang het technische niveau van de kinderen, vooral als ze pas begonnen zijn, kan
worden afgesproken om carreaus niet mee te tellen, maar het is beter om een terrein te kiezen
waar de kans op een carreau niet al te groot is. Op die manier wordt het een streven naar een
vrijwel niet te bereiken perfectie, zowel wat betreft het schieten als het plaatsen… waarbij het
eeuwige dilemma van onze sport, de keuze om te schieten of te plaatsen, centraal staat. Maar
wat maakt het uit, als de worp die je probeert uit te voeren maar lukt!
Uitgekookte kinderen zullen door krijgen dat de mogelijkheid om vooruit te kunnen kijken
tegengesteld is aan een echte partij: aangezien je in dit spel bij de volgende worp immers je
eigen tegenstander bent, zou het wel eens slim kunnen zijn om het die niet al te lastig te maken
en je spel daaraan aan te passen. Het is goed om hierover na te denken, want is het doel van
ons spel niet om díe worp uit te voeren die de meeste kans van slagen heeft en die het de tegenpartij zo lastig mogelijk maakt? Dat moet altijd de belangrijkste intentie zijn van iedere
speler.
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HET VERRICHTEN VAN EEN METING
HET MARKEREN VAN VOORWERPEN EN HET METEN VAN PUNTEN
 HET MARKEREN VAN BOULES EN BUT
Het but

De instructeur moet de kinderen eerst duidelijk maken dat het beom de boules en het but te markeren. terwijl hij ze er tevens op wijst dat
reglement dat voorschrijft. Hij laat ze daarom een werpronde spelen,
bij hij de gespeelde boules of het but per ongeluk verplaatst – bijvoorbeeld met de voet – of door een boule die uit een ander spel
komt. Hij laat zien dat markeren noodzakelijk is om de boules of het
but op hun plaats terug te leggen en om iedere onenigheid te voorkomen. Als er niets gemarkeerd is, moeten de boules en het but op de plaats
blijven liggen waar ze terechtgekomen zijn.

langrijk is
het spelwaar-

De boule

BASISREGEL: Het eerste voorwerp dat gemarkeerd moet worden is het but, meteen nadat het is uitgeworpen. Vervolgens moet ook iedere gespeelde boule gemarkeerd worden. Een boule die is verplaatst door een geplaatste of geschoten boule, moet op zijn
nieuwe plek worden gemarkeerd.
De instructeur moet laten zien dat het markeren of aankruisen van een voorwerp het beste kan
worden gedaan met behulp van een stokje met een scherpe punt of een spijker en liever niet
met een vinger (met andere voorwerpen is het niet gemakkelijk om goed op de grond te tekenen). Teken twee lijnen van elk ongeveer 10 cm lengte, loodrecht op elkaar en die elkaar zouden kruisen op het punt waar het voorwerp de grond raakt. De lijnen moeten goed recht zijn
en in het verlengde van de as of middellijn van het voorwerp zijn getrokken (zie bijgaande
tekening). Niet te diep en niet te breed, omdat anders het terrein te veel veranderd zou worden en de baan van andere boules verstoord.
Het hangt van de wijze van markeren af hoe nauwkeurig een boule of een but op hun plek
kunnen worden terugggelegd wanneer ze opgeraapt of per ongeluk verplaatst zijn.

 EEN VOORWERP OPRAPEN EN TERUGLEGGEN
Soms is het noodzakelijk om een boule tijdelijk weg te halen om een punt te kunnen meten. Als
dat op het einde van een werpronde is, is dat geen probleem, de boule wordt gewoon weggenomen. Maar als de werpronde nog niet afgelopen is, moet de boule exact worden teruggelegd op de plek waar hij lag.

?

De in de weg liggende boule mag worden opgeraapt
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De boule die weggehaald moet worden, wordt zoals eerder gezegd gemarkeerd en dan:
1. Tik met een andere boule boven op de kop van de boule die moet worden weggehaald en
zorg ervoor dat dit precies in de loodrechte as geschiedt.
2. Neem de boule tussen duim en wijsvinger en til hem verticaal op zonder hem te laten rollen. Het eerder gegeven tikje dient om een klein kuiltje in de grond te maken op de plek
waar de boule lag. Nu kan er wel precies gemeten worden, terwijl dat daarnet nog onmogelijk was. Vergeet niet de andere twee boules ook aan te kruisen voordat er gemeten
wordt.
3. Als de meting klaar is, pak dan de weggehaalde boule weer tussen duim en wijsvinger en
leg hem heel voorzichtig in zijn 'kuiltje' terug.

 HET METEN VAN PUNTEN
Door enkele boules op gelijke afstanden van het but te leggen, laat de instructeur de kinderen
de noodzaak inzien om meetinstrumenten te gebruiken, omdat een meting met het oog alleen
niet toereikend is. Verderop zullen we echter het belang zien om afstanden met het blote oog
te schatten.
Let op dat het sinds enkele jaren niet meer toegestaan is om met de voeten te meten, een in
vooral Zuid-Frankrijk indertijd vaak gebruikte methode!
Er zijn twee soorten te meten punten:


Punten op korte afstand – over het algemeen op minder dan 50 cm, een afstand die
geschikt is voor uitschuifbare meters – die verricht kunnen worden door één enkele
speler. In het bijzondere geval van kinderen, en boven de 50 cm, kan er beter door
twee personen gemeten worden.



Punten op grote afstand waarvoor twee spelers nodig zijn: de een helpt om de meter tegen de te meten boule aan te houden, de andere verricht de werkelijke meting
en heeft zijn oog loodrecht boven het but door er goed recht boven te zitten of te
hurken.

Bij iedere manier van meten moet(en) de speler(s) op de hurken zitten tussen de boule of
het but of ter hoogte er van. Soms is het nodig een knie op de grond te zetten om de maatstreepjes beter te kunnen aflezen.
Er zijn ook twee soorten metingen:
1 = De globale meting of meting bij benadering
Als de meting goed wordt uitgevoerd, kan een verschil van 1 of 2 mm worden
vastgesteld. Er kunnen twee niet-buigzame takjes worden gebruikt, een touwtje
dat niet uitrekt, of liever een rolmaat met een metalen lint.

Globale metingen: met een meetlint…
…of met behulp van twee takjes tegen elkaar
aan
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2 = De precisiemeting
De precisiemeting maakt een exacte vergelijking mogelijk en vereist bijzondere apparaten en
een nauwgezette werkwijze. Het kan worden gedaan met twee niet-buigzame takjes, maar beter nog met een opvouwbare meter met een verschuifbaar uiteinde (schuifduimstok) of een
telescopische pen.

Schuifduimstok
Telescopische pen
Geschikt voor zeer nauwkeurige metingen
3 = Punten heel dicht bij het but
Om punten te meten die dicht bij het but liggen, kan het
nuttig zijn om gebruik te maken van een steekpasser (indien er geen ander apparaten voorhanden
zijn, kan een strootje van dienst zijn). Dat kan nodig
zijn als het gebruik van een rolmaat of schuifduimstok gevaar oplevert om een boule of het but te bewegen. Door op deze wijze te meten, kan exact het verschil
tussen twee boules worden vastgesteld en is het soms zelfs
Het kompas
niet nodig om een in de weg liggende boule tijdelijk weg te
halen.
N.B Het is ook mogelijk om de schuifduimstok als steekpasser te gebruiken door die in
een V- of Y-vorm te vouwen; het uitschuifbare gedeelte wordt dan niet gebruikt. Verder
zijn er ook speciale rolmaten verkrijgbaar die over een minipasser beschikken.
4 = Ver verwijderde punten
Vergelijk de afstanden, indien de boules erg ver van het but afliggen, eerst met het blote oog.
Als het toch nodig blijkt om te meten en een rolmaat van 2 of 3 m niet voldoende is, kan tamelijk nauwkeurig gemeten worden door dat in meerdere stappen te doen en een markeringstreepje op de grond te tekenen op de plek waar het lint ophoudt. Dezelfde methode kan
worden toegepast om de minimum- of maximumafstand van het uitgeworpen but te meten of
wanneer een but zich verplaatst heeft (bij een afstand van meer dan 20 m van de werpcirkel is
het but ongeldig). Bij officiële toernooien heeft de scheidsrechter in principe een meetlint van
10 ter beschikking.
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 OEFENINGEN





Confronteer de kinderen met problemen die zich bij het meten kunnen voordoen door
boules ver van het but te leggen en daarna steeds dichterbij.
Maak het ze daarna lastiger door ze te verplichten boules weg te nemen.
Zet situaties in elkaar waarbij de verschillen minimaal zijn en vraag de kinderen er een
uitspraak over te doen. Kaart daarbij ook de mogelijkheid aan van gelijke afstanden
waarbij geen punt wordt toegewezen.
Vraag aan de kinderen een but neer te leggen op de minimumafstand en op de maximumafstand. Leg ze vervolgens uit hoe ze die afstand moeten meten: vanaf de buitenkant van de werpcirkel tot aan de voorkant van het but.

OPMERKINGEN: De instructeur komt er al snel achter dat de kinderen, als er gemeten moet
worden, zich allemaal rond het but verdringen om mee te kijken en te controleren of het allemaal goed gaat. Daardoor ontstaat het risico dat degenen die bezig zijn met de meting gehinderd worden, hetzij fysiek, hetzij doordat er bijvoorbeeld een schaduw ontstaat (zie onderstaande foto's).

Niet zo…

…maar zo!

Wijs de kinderen erop dat iemand van het team dat als laatste gespeeld heeft, moet meten en
laat de anderen op afstand blijven door slechts 2 of maximaal 3 spelers in de buurt te laten.
Mocht er twijfel zijn of er correct gemeten is, dan moet de instructeur duidelijk maken dat de
tegenstander een meting altijd kan controleren door zelf nog eens te meten of de scheidsrechter er bij te roepen als er onzekerheid of een verschil van mening is. Dat moet echter een uitzondering blijven. In alle gevallen moet de instructeur ervoor zorgen dat de spelers zich niet
agressief gedragen!

METEN MET HET BLOTE OOG
Het oog maakt zich snel vertrouwd met de verschillende posities van de boules op het terrein.
Met enige ervaring is het mogelijk om kleine verschillen waar te nemen.
Laat de kinderen de gewoonte aannemen eerst met het blote oog te meten. Dat kan op twee
manieren (zie de volgende pagina).
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Stand van de voeten
1

2

Plaats de gesloten voeten ter hoogte van de twee te meten boules (1) of ter hoogte van het but
(2). Door de twee tussenruimtes met elkaar te vergelijken, kan meestal een verschil worden
waargenomen. Sommigen doen dat door een denkbeeldige loodlijn te trekken (1 en 2), anderen door de hoeken van de driehoek boule-but-boule met elkaar te vergelijken of te zien of
deze driehoek al dan niet gelijkbenig is (3 en 4), enzovoort. Maar waar het om gaat is dat het
menselijk oog van nature in staat is om zelfs zeer kleine verschillen waar te nemen.

3

4

5

Als twee boules aan verschillende kanten van het but liggen (5), ga dan net zover achteruit
totdat beide boules zich in het gezichtsveld bevinden.
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HET ORGANISEREN VAN EEN TOERNOOI
Petanquetoernooien (althans voor wedstrijdspelers) en kampioenschappen worden volgens
twee formules of wedstrijdsystemen georganiseerd:
Volgens directe of rechtstreekse eliminatie (of uitschakeling).
Door middel van Franse poules (in de beginfase van het toernooi), gevolgd door directe eliminatie voor de in de poules gekwalificeerde equipes.

In beide gevallen worden alle partijen door loting vastgesteld.
Andere aangepaste vormen kunnen worden toegepast voor recreatieve doeleinden (recreatiespelers) of andere categorieën (bijvoorbeeld jeugd). Hierover later meer.

1 = RECHTSTREEKSE ELIMINATIE of DIRECT AFVALSYSTEEM
Volgens dit systeem komen de equipes vanaf de eerste partij tegen elkaar uit, waarbij de verliezer uitgeschakeld wordt. Na iedere ronde blijft dus de helft van het aantal deelnemers 'in de
race'.1 Opdat er uiteindelijk één winnaar moet zijn, moet er zo snel mogelijk een aantal equipes overblijven dat gelijk is aan een macht van 2, dat wil zeggen, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256,
enzovoort.2 Om het aantal equipes terug te brengen tot een van die aantallen, zijn er twee oplossingen:
1. Het toepassen van een cadrage na de eerste of tweede ronde. Het dubbele aantal van het
aantal equipes dat geëlimineerd moet worden, moet spelen voor een plaats in de volgende
ronde, de overige equipes worden rechtstreeks geplaatst.
Om het aantal equipes dat geëlimineerd moet worden vast te stellen, wordt het verschil berekend tussen het aantal ingeschreven of nog in de race zijnde equipes en de eerstvolgende macht van 2 meteen daaronder. Die macht van 2 is dus het getal tot waaraan het aantal
gekwalificeerde equipes moet worden teruggebracht.
 VOORBEELD: Stel, er zijn nog 45 equipes in de race, dat aantal moet dus worden teruggebracht tot 32. Dat betekent dat tweemaal 13 (= 45 – 32) equipes een cadragepartij zullen
moeten spelen, oftewel 26. De overige 19 equipes (= 45 – 26) krijgen een 'vrijloting' en gaan
rechtstreeks door naar de volgende ronde. 19 vrijlotingen plus 13 cadragewinnaars levert
32 teams op.
 IN FORMULEVORM: A is het aantal equipes dat nog in de race is, m is de macht van 2
om het toernooi normaal te kunnen vervolgen.
Het aantal te elimineren equipes is A – m, zodat 2 (A – m) teams een cadragepartij zullen
moeten spelen.
2. Vermeerder het aantal equipes dat in de race is met een zodanig aantal 'virtuele equipes'
om de eerstvolgende macht van 2 boven het aantal werkelijke equipes te verkrijgen. De
equipes die het nummer van een virtuele equipe als tegenstander trekken, krijgen een vrijloting en zijn geplaatst voor de volgende ronde. Zorg er wel voor dat virtuele equipes niet
tegen elkaar kunnen uitkomen.
1

Het is altijd mogelijk om voor de uitgeschakelde equipes een troosttoernooi of een of meer complementaires te
organiseren. Voor meer bijzonderheden, en ook voor verschillende wijzen van loting en wedstrijdsystemen, zie de
handleiding 'Wedstrijdsystemen Petanque', uitgegeven door de NJBB, vert.
2
Het komt helaas nog wel eens voor dat toernooien eindigen met drie finalisten, of dat er op het allerlaatste moment
nog een cadrage moet worden ingelast…
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 IN FORMULEVORM: A (het aantal werkelijke equipes) + X (het aantal virtuele equipes)
= de ideale macht van 2 voor het juiste verdere verloop van het toernooi.
N.B. Over het algemeen wordt de eerste methode gebruikt als het getal A dichter bij een lagere macht van 2 ligt, en de tweede methode als A dichter bij een hogere macht van 2 ligt.
In feite is er geen verschil tussen beide methoden, het resultaat blijft immers gelijk.

2 = FRANSE POULES gevolgd door DIRECTE ELIMINATIE
De formule die wordt toegepast bij de Wereldkampioenschappen en de Franse kampioenschappen, bij veel Franse 'Nationaux' (de belangrijkste Franse toptoernooien) en bij sommige
toptoernooien in Nederland. Bovendien worden Franse poules, maar dan over meerdere ronden en niet gevolgd door een afvalsysteem, ook toegepast bij de Nationale Beker van de NJBB.
Let wel dat in Frankrijk zelf nooit over 'Franse poules' wordt gesproken doch uitsluitend over
'poules' of 'poules van vier' (poules de quatre).


De equipes worden door loting in poules van 4 geplaatst. Voor de eerste partij treffen ze
elkaar op basis van de volgorde van loten: dus over het algemeen 1 tegen 2 en 3 tegen 4.



In de tweede partij spelen de winnaars tegen de winnaars en de verliezers tegen de verliezers.



De winnaar van de winnaarspartij is geplaatst voor de volgende ronde, terwijl de verliezers
van de verliezerspartij uitgeschakeld is.



De twee andere equipes (met dus elk één gewonnen partij) ontmoeten elkaar in een barragepartij, waarvan alleen de winnaar geplaatst wordt voor de volgende ronde.

Als het aantal equipes niet gelijk is aan een veelvoud van 4, worden er poules van drie equipes
geformeerd, doch nooit van twee. Om te weten hoeveel poules van drie er gemaakt moeten
worden, bepaal dan het eerste veelvoud van 4 dat net boven het aantal equipes ligt. Als dat
laatste getal door 4 wordt gedeeld, levert dat het totale aantal poules op. Het verschil van dat
veelvoud van 4 en het aantal equipes levert het totale aantal poules van drie equipes op
(maximaal 3!).
 VOORBEELD: Er zijn bijvoorbeeld 77 ingeschreven equipes. Het eerstvolgende veelvoud
van 4 is 80.
80 : 4 = 20 poules in totaal.
80 – 77 = 3 poules van drie equipes.
Dus: 17 poules van 4 equipes en 3 poules van 3 equipes.
Na de poules wordt verder gegaan met het systeem van directe eliminatie.1

 OEFENINGEN
Laat de kinderen meerdere lotingen verrichten door ze verschillende aantallen equipes op te
geven.
Laat ze wedstrijdschema's bijhouden.

1

Net als bij het direct afvalsysteem kunnen voor de uitgeschakelde equipes troosttoernooien en/of complementaires worden georganiseerd, vert.
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VOORBEELD VAN EEN WEDSTRIJDSCHEMA

ANDERE WEDSTRIJDSYSTEMEN
(Bruikbaar om jonge spelers of volwassenen – bijvoorbeeld recreatiespelers – die gedurende
een dag of een namiddag 'actief willen recreëren' aangenaam bezig te houden)

HET TOERNOOI MET VOORGELOTE PARTIJEN
 Een toernooi waarbij alle equipes een gelijk aantal partijen spelen, minimaal 4. Alle partijen
worden, al dan niet van tevoren, door loting vastgesteld, waarbij er moet worden opgelet dat
twee equipes elkaar niet tweemaal of meer ontmoeten. Dat kan bijvoorbeeld door middel van
tevoren vastgestelde speelschema's of ook door twee evenwijdig schuivende balken of kolommen met nummers. Na 4, 5 of 6 partijen wordt een klassement opgemaakt op basis van het
aantal gewonnen partijen en, indien nodig, het saldo (verschil van gescoorde voor- en tegenpunten). Het is een wedstrijdsysteem dat geschikt is voor een namiddag, met als voordeel dat
iedereen kan blijven doorspelen, omdat er immers geen equipes geëlimineerd worden.
De partijen kunnen ook op tijd worden gespeeld indien het toernooi voor een bepaalde tijd
afgelopen moet zijn.
Dezelfde formule kan gebruikt worden zonder klassement of door ex aequo toe te staan.

DE HALVE COMPETITIE (lijkt op het rondje op pagina 50)
 Alle equipes komen eenmaal tegen elkaar uit. Het gaat om echte partijen die binnen een bepaalde tijd worden gespeeld en eventueel op tijd. Het is een bruikbaar systeem voor kinderen
indien er slechts één dag beschikbaar is het aantal equipes beperkt is (10 tot 16). De eindstand
kan worden opgemaakt op basis van het aantal gewonnen partijen, het onderlinge resultaat en
het saldo.
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DE MÊLEE
 De mêleeformule (van het Franse à la mêlée)1 stamt uit de klassieke oudheid van het jeu de
boules. De equipes worden door loting uit alle deelnemers samengesteld: tête-à-tête (individueel), doublettes of triplettes of, indien nodig bij een niet-ideaal aantal deelnemers, combinaties daarvan. Afhankelijk van het aantal deelnemers kan er volgens een van bovenstaande
wedstrijdsystemen worden gespeeld.

HET VRIENDSCHAPPELIJKE PARTIJTJE
 Dit hoofdstuk kan niet worden afgesloten zonder iets over trainingspartijtjes of vriendschappelijke partijtjes te zeggen. Er is niet per se een ideaal aantal spelers voor nodig om klassieke
equipes te formeren. Bij vrije partijtjes is het gebruikelijk om equipes van zo goed mogelijk
gelijke sterkte samen te stellen. De spelers worden op grond van hun capaciteiten ingedeeld,
zonodig rekening houdend met hun plaats in het team: pointeur, tireur of milieu. Na een eerste
partij rouleren de spelers als de teams niet evenwichtig genoeg samengesteld blijken te zijn.
Maar houdt daarbij wel rekening met het feit dat een partij tussen twee equipes met dezelfde
spelers de ene keer heel anders uit kan pakken dan de andere keer! Wees ook voorzichtig met
het inschatten van de aanwezige capaciteiten en zorg er voor dat er niemand gekwetst wordt.
Met kinderen moet worden opgepast dat er door de samenstelling van de equipes geen clanvorming ontstaat, bijvoorbeeld doordat vriendjes of de wat betere kinderen het liefst met elkaar willen spelen.

1

In Nederland ook wel 'husselen' of 'bal in de zak' genoemd, vert.
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DE MOGELIJKE SAMENSTELLINGEN VAN EQUIPES
In deze tabel wordt een aantal organisatiemogelijkheden gegeven afhankelijk van het
aantal spelers en het gewenste doel.
SAMENSTELLING AANTAL BOULES
van de
per
Aantal
EQUIPES
SPELER
spelers
Equipe Equipe Equipe Equipe
1
2
1
2
1

2

3

–

1 speler

–

–

–

1 speler

3 of 4
boules
of
meer…

3 of 4
boules
of
meer…

2 spelers 1 speler

2 of 3
boules

4 of 6
boules

a
2 spelers 2 spelers 3 boules 3 boules
4 of
b
3 spelers 1 speler 2 boules 6 boules
5

3 spelers 2 spelers 2 boules 3 boules

6

3 spelers 3 spelers 2 boules 2 boules

a 2 spelers 2 spelers 3 boules
7 en
2 of 3
b 2 spelers 1 speler
boules
a 2 spelers 2 spelers 3 boules
8 en
b 2 spelers 2 spelers 3 boules
a 3 spelers 2 spelers 2 boules
9 en
b 2 spelers 2 spelers 3 boules
a 3 spelers 3 spelers 2 boules
10 en
b 2 spelers 2 spelers 3 boules
11
of meer

3 boules
4 of 6
boules
3 boules
3 boules
3 boules
3 boules

OPMERKINGEN

Een speler alleen met boules, buts en
andere voorwerpen kan alle elders in dit
boek beschreven spelvormen beoefenen.
Het klassieke tête-à-tête wordt volgens
het reglement met drie boules gespeeld.
In het Frans 'faire les mains' genoemd,
één speler tegen 2 of 3 andere. De speler
die alleen speelt heeft een licht voordeel
t.o.v. de anderen. Iedereen speelt een
keer alleen. In een klassieke partij beschikt iedere equipe over 6 boules.
Een klassieke partij met 3 boules per
speler.
Wordt weinig toegepast, in het Frans heet
het 'vauclusienne'. Bij officiële wedstrijden niet toegestaan.
Zeer licht voordeel voor het doublette.
Na iedere partij wordt gerouleerd om
verschillende equipes te formeren.
De meest klassieke spelvorm van het petanque.
Door twee partijen te organiseren is dit
de enige manier om iedereen te laten
spelen. Uiteraard moet er gerouleerd
worden.
Formeer twee doublettepartijen, maar
niet één tête-à-tête met één triplettepartij.
9 is ook op te splitsen in 6 en 3, maar op
deze manier is het beter.

2 boules Het zou niet logisch zijn om partijen te
organiseren van 3 tegen 2!
3 boules
Deel het aantal spelers door 2 om op een
van bovenstaande situaties uit te komen.
REGEL: laat nooit een speler op de 'bank'
achter!

Hoofdstuk 10
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HET PETANQUEJARGON
Het petanque is van origine een Frans spel en het ligt dan ook voor de hand dat veel uitdrukkingen die specifiek zijn voor ons spel Frans getint of sterker nog honderd procent Frans zijn.
Neem bijvoorbeeld de termen pointeur, tireur en milieu. De Nederlandse equivalenten daarvan, plaatser, schutter en middenman (of -vrouw!), doen bijna geforceerd aan. Hoewel het petanque pas sinds de jaren zestig van de vorige eeuw zijn intrede in ons land heeft gedaan, zijn
er geleidelijk aan steeds meer Nederlandse termen en uitdrukkingen ontstaan ter vervanging
of aanvulling van de oorspronkelijke Franse. Desalniettemin blijft het nuttig een aantal van die
Franse uitdrukkingen te kennen, al was het alleen maar om tijdens een partij petanque in de
vakantie in Frankrijk, bijvoorbeeld ergens op een camping of in een echt toernooi, enigszins
beslagen ten ijs te kunnen komen. Om die reden is de woordenlijst uit het oorspronkelijke
boek La pétanque – Les bases de l'inititation ook opgenomen in de Nederlandse vertaling
ervan.
De lijst heeft zeker niet de pretentie volledig te zijn. Het gaat om woorden en uitdrukkingen
die in het alledaagse Frans weliswaar ook bestaan, maar in de wereld van het petanque een
geheel andere betekenis hebben of een geheel ander gevoel uitdrukken. Typisch folkloristische termen of uitdrukkingen die tot het 'slang' of het 'argot' behoren, zijn niet opgenomen
in deze lijst.
Tussen haakjes wordt achter iedere Franse term de Nederlandse vertaling vermeld.
ARRONDIR (rond maken, afronden): door een polsbeweging tijdens het schieten een draaiende beweging aan de boule geven (tegeneffect), waardoor er een grotere kans bestaat op
een carreau.1 Ook: faire un carreau, een carreau maken of schieten.
ASSOMMER (doodslaan, neerslaan): een boule hoog in de lucht werpen, opdat die op de
grond neerploft en vervolgens nauwelijks verder rolt.
ATTAQUER (aanvallen): schieten wanneer je in het voordeel bent met de bedoeling dat net zo
lang te doen totdat de tegenstanders geen boules meer hebben. Ook: jouer l'attaque, op de
aanval spelen.
BALAYER (bezemen, wegvegen): een door het spelreglement verboden handeling die tot
doel heeft een deel van het terrein zo glad mogelijk te maken door alle obstakels weg te halen.
BALANCIER (slinger van een klok): de complete armzwaai van een tireur, vanaf het naar achteren bewegen, het uithalen, tot en met het loslaten van de boule.
BLESSER (verwonden, kwetsen): een geraakte boule niet voldoende verplaatsen.
BUT (doel, mikpunt): houten balletje waar je zo dichtbij mogelijk dient te komen.
CADRAGE(S) (afstelling, het passend maken): partijen of ronde in een toernooi om het aantal
equipes terug te brengen tot een macht van 2.
CADRE (lijst, kader): een stuk terrein (of speelvak) dat is afgezet door verlieslijnen, waarbuiten boules en buts ongeldig worden. Jeu cadré: een afzonderlijk speelterrein (of baan) in het
speelvak dat is afgebakend door lijnen; het but moet aan het begin van iedere werpronde binnen deze lijnen worden uitgeworpen. Boules of het but die in de loop van de werpronde buiten
deze lijnen terechtkomen, blijven gewoon geldig!

1

Overigens bestrijdt Robert Bruno in zijn boek Les secrets de la pétanque et du jeu provençal (De geheimen van
het petanque en het jeu provençal) deze opvatting, vert.
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CASQUETTE (pet): een casquette maken, op de kop (van de boule) schieten, een boule aan de
bovenkant raken met als gevolg dat die nauwelijks van zijn plaats komt.
CARREAU (tegel, plavuis): wordt gezegd als de schietboule de plaats inneemt van de geraakte boule. Komt van de Franse uitdrukking rester sur le carreau, dood blijven liggen.
CERCLE DE LANCER (werpcirkel): de op de grond getekende cirkel van waaruit de spelers
hun boules moeten werpen.
COCHONNET (varkentje): andere naam voor het but. In het zuiden van Frankrijk wordt eerder de term bouchon (klein balletje) gebruikt.
CONTRE (klots bij het biljarten): als na een gelukt schot de schietboule of de geraakte boule
met kracht tegen een andere aan vliegt.
DEMARQUER (minder waard maken): bij het spelen een – eigen – boule die op punt ligt zodanig raken dat die daarna niet meer op punt ligt.
DEVANT DE BOULE (vóór de boule): een boule pal voor een andere, bij voorkeur van de tegenpartij, plaatsen zodat die er tegenaan geplakt lijkt te liggen; het meest ideaal is dat wanneer de eigen boule daardoor dichter bij het but komt te liggen.
DONNÉ of DONNÉE (gegeven): plek op het terrein waar de boule bij het plaatsen moet neerkomen (in het Nederlands donnee).
DOUBLETTE (stel, koppel, paar): een equipe of team bestaande uit twee spelers.
ECLATER (uiteenbarsten, ontploffen): bij een gelukt schot met kracht in één klap meerdere
boules verwijderen.
EFFET (uitwerking, effect, gevolg): draaibeweging die een boule gekregen heeft om te bewerkstelligen dat de boule na het neerkomen op de grond van richting verandert, naar links of
naar rechts. Effect geven, met effect spelen.
ELIMINATION DIRECTE (rechtstreekse eliminatie, uitschakeling): wedstrijdsysteem waarbij
iedere verloren partij onmiddellijk uitschakeling van verdere deelname betekent.
EMBOUCHONNER (aan de mond zetten): een boule pal tegen het but aan plaatsen.
ENVOYER (verzenden, versturen, maar ook gooien of werpen): synoniem van porter (onder
andere een bepaald bereik hebben, stijgen, dragen, meevoeren), een boule door de lucht
werpen, al dan niet hoog. In tegenstelling tot het rollen over de grond.
FAIRE PASSER (laten passeren, laten voorbijgaan): als bij een gelukt schot de geraakte boule
verder van het but komt te liggen dan de schietboule.
FER (ijzer, staal): tirer au fer, op ijzer schieten, direct op de boule waarop gemikt is zonder
eerst de grond te raken, of hooguit enkele centimeters voor de boule.
FIL (draad): passer au fil, (er) rakelings langs gaan (langs een lijn, een boule of het but).
FUSER (losbarsten, smelten, sissend uiteenspatten): als een boule plotseling snelheid krijgt bij
het neerkomen op de grond, meestal als gevolg van een hard voorwerp; fusée betekent onder
andere raket of vuurpijl. Vrij vertaald: de boule spat weg, wordt weggekeild.
GRATONNER: als een boule op zijn weg over de grond afgeremd wordt door allerlei onge-
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rechtigheden zoals kleine steentjes (gratons), kleine takjes en dergelijke…
INTERDIT (verboden): het terrein dat zich buiten het toegestane speelvak (zie cadre) bevindt
en waar boules en buts ongeldig worden; ook: verboden of niet-toegestaan terrein.
LUNETTE (bril, verrekijker): twee boules die zij aan zij liggen. Met één schot kunnen ze allebei verwijderd worden.
MAIN (hand): main ouvert (open hand), spelen met de hand onder de boule, de handpalm
naar boven gericht; jouer sous main (onderhands spelen): de normale manier van spelen
waarbij de boule zich onder de hand bevindt, de vingers houden de boule tegen de handpalm
aan die naar beneden gericht is; lever la main, le bras (de hand, de arm optillen), hoog genoeg schieten om een boule te raken die achter een andere verstopt ligt (boule à la sautée)
zonder de voorste te raken.
MARQUE (merkteken): 1. de score, de stand; 2. tekens op de grond om de ligging van de
boules of het but te 'markeren' of aan te kruisen.
MÈNE: werpronde; tijdspanne van de partij waarin alle spelers van beide equipes hun boules
spelen. Een werpronde die aan de gang is, wordt geannuleerd als het but ongeldig wordt.
MONTER (klimmen, stijgen, opstijgen): monter une boule, een boule de lucht in laten gaan
om een portee werpen.
MORDRE (bijten, overschrijden): met minstens één voet over de rand van de werpcirkel
staan.
NUL (nul, nietig): er wordt geen punt gescoord als twee boules van twee tegengestelde equipes op gelijke afstand van het but liggen.
NOYÉ(E) (verdronken): synoniem van perdu(e) (verloren), een ongeldig geworden boule of
but na het verlaten van het toegestane terrein.
OREILLE (oor): tirer sur l'oreille, op het oor schieten, een boule aan de zijkant raken.
PALET (speelschijf): gelukt schot waarbij de schietboule in de buurt blijft liggen van de plek
waar de treffer plaatsvond.
PARTIE (partij): de tijd die nodig is voor een van de equipes om 13 punten te maken.
PÉTANQUE (petanque): boulespel dat afkomstig is uit Zuid-Frankrijk, de naam stamt af van
pés tanqúes, dat wil zeggen gesloten voeten.
PERDU(E) (verloren): ieder voorwerp dat het toegestane terrein verlaat.
PIÈCE (stuk, geldstuk, munt): faire la pièce, tossen om te bepalen welke equipe als eerste het
but mag werpen.
PLOMBER (in het lood brengen, vaststampen): synoniem van porter.
POINTER (markeren, richten): proberen om een boule zo dicht mogelijk bij het but te krijgen,
plaatsen.
PORTÉE (reikwijdte, bereik): actie om een boule hoog en tamelijk dicht bij het but te werpen,
opdat de boule niet ver doorrolt na het neerkomen op de grond. Demi-portée: de meest voorkomende manier van spelen waarbij de boule halfhoog en op een variabele afstand tussen de
cirkel en het but wordt geworpen. In het Nederlands schrijven we portee en demi-portee.
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POULE (kip; in de sport: groep): groep van drie of vier equipes van wie er slechts twee gekwalificeerd worden voor het verdere vervolg van het toernooi; in het Nederlands spreken we
in dit geval over een 'Franse poule'. In ons land kan een poule ook een competitiepoule zijn,
doorgaans met zestien equipes die elkaar gedurende drie zondagen eenmaal treffen.
RACLER of RAMASSER (schrapen, raspen): een boule raken door eerst tamelijk ver daarvoor
op de grond te komen.
RAFLE (van rafler, afristen): manier van schieten waarbij de boule ver voor het te raken object
op de grond neerkomt. Tir à la rafle: schieten over de grond.
RENTRER (naar binnen gaan, binnenbrengen): door te plaatsen een boule op te stoten die
daardoor dichterbij het but komt te liggen.
ROND (cirkel, kring, ring): andere naam voor de werpcirkel.
SAUTÉE (van sauter, springen): tir à la sautée, een boule schieten die vlak achter een andere
verstopt ligt zonder de voorste te raken; schieten met een 'hupje' of met een 'boogje'.
SÈCHE (vrouwelijk van sec, droog): frapper une boule séche, een boule wegschieten zonder
een andere die daar vlakbij ligt te raken of ertegenaan te klotsen, hetgeen bijna niet te voorkomen is.
TENIR (houden, vasthouden): het punt hebben.
TÊTE-À-TÊTE (ontmoeting of gesprek onder vier ogen): partij tussen slechts twee spelers,
één tegen één.
TIRER (trekken, schieten): proberen met de eigen boule een andere te raken om die uit het
spel te jagen; hiervan afgeleid: tir au fer (schot op ijzer), tir à la rafle (schot over de grond).
TRIPLETTE (drietal): een equipe of team bestaande uit drie spelers.
TROU (gat, kuil): faire un trou (letterlijk een gat maken, een gat in de lucht schieten), missen
bij het schieten.
TRUQUÉE (getrukeerd, vervalst): wordt gezegd van een boule waarmee gefraudeerd of geknoeid is, bijvoorbeeld gevuld met kwik om een remmend effect te bewerkstelligen, wat ten
strengste verboden is.

