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NOOT VAN DE VERTALER 
 
Mijn allereerste ontmoetingen met Otello vonden kort achtereen plaats in de zomer 
van 1983 in het Parc Borély te Marseille, het boulemekka bij uitstek. De eerste keer 
was tijdens het allergrootste petanquefestijn ter wereld, L’International à Pétanque La 
Marseillaise, de tweede enkele weken later tijdens het nauwelijks minder indrukwek-
kende concours Le Provençal (jeu provençal oftewel la longue, het lange spel – zie ook 
hoofdstuk 17: ‘De geschiedenis van het jeu de boules’). 
 Ik scheen Otello weinig geluk te hebben gebracht, want beide keren trof ik hem 
aan tijdens een partij die hij op het punt stond te verliezen. Toch waren zijn prestaties 
dat jaar niet gering: verlies in de achtste finale van het allergrootste jeu-provençal-
toernooi ter wereld – want dat is Le Provençal met zijn meer dan vijftienhonderd 
deelnemende triplettes – is voorwaar geen schande. Integendeel zelfs, het organise-
rende en gelijknamige dagblad Le Provençal1 kon geen woorden en foto’s genoeg vin-
den om de verrichtingen van de oude meester en zijn teamgenoten te beschrijven. 
Zelfs een gedicht van een anoniem gebleven auteur was voor de gelegenheid aan 
hem opgedragen! Otello was dan ook een speler met een welhaast legendarische 
naam. In een nu al ver verleden wist hij Le Provençal driemaal op zijn naam te schrij-
ven: in 1951, 1955 en 1958. 
 In 1983 drong hij dus, zoals gezegd, door tot de laatste zestien van het toernooi, 
tezamen met zijn vaste medespeler in het longue, de vrijwel even legendarische Jean 
Tricon, beter bekend als Le Japonais (overleden in 1990). Toch had Otello me enkele 
maanden tevoren nog geschreven dat de jaren van de grote prestaties – hij was toen 
63 – helaas voorbij waren. ‘L’âge des grands exploits est hélas révolu’, zo schreef hij let-
terlijk. Maar zoals zo vaak, en zeker in het jeu de boules, klasse verloochent zich zel-
den. 
 Een jaar later, in augustus 1984, was Otello, op uitnodiging van de NJBB, in Ne-
derland. Op het Nationaal Sportcentrum Papendal was een trainingsweekend onder 
zijn leiding georganiseerd waaraan een twintigtal Nederlandse toppers aan deelna-
men, onder wie de drie teams die een maand later zouden deelnemen aan het we-
reldkampioenschap in Rotterdam. Tijdens dat weekend ontving Otello uit handen 
van de vertaler het eerste exemplaar van Volle zon over het petanque. 
 Sindsdien heb ik tot vrijwel aan zijn overlijden in 2005 contact met hem gehou-
den. Al was het alleen maar om jaarlijks rond de feestdagen nieuwjaarwensen met 
elkaar uit te wisselen. 
 Hoewel bijna iedereen in de grote boulesfamilie hem onder de naam Otello ken-
de, was dat niet zijn werkelijke naam. Die luidde: Robert Tovatelli. Maar de inder-
daad van het gelijknamige toneelstuk van Shakespeare afkomstige bijnaam was na 
1950 een begrip geworden op de boulodromes in geheel Frankrijk. Otello: de dichter 
van het petanque, de intellectueel, de strateeg, de stylist. En ook al zei hij van zichzelf 
- bescheiden als hij altijd is gebleven – ‘Je suis un homme sans grand bagage (ik ben een 
man zonder al te veel inhoud) en ik kan u alleen maar iets over het jeu de boules ver-
tellen’, in Frankrijk werd hij een grand Monsieur des Boules genoemd. En dat is een 
niet geringe eer. Iedereen, beginneling of gevorderde speler, die zich door deze 

                                                 
1
 Het concours Le Provençal werd voor het eerst gehouden in 1908 als Le Petit Provençal. In 2002 werd de 

naam gewijzigd in Le Provençal 13. 
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grootmeester wegwijs heeft laten maken in het zo fascinerende boulesspel mag zich 
gelukkig prijzen. 
 Waaronder ook schrijver dezes… 
 
Jac Verheul  
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VOORWOORD BIJ DE ZESDE EN DIGITALE UITGAVE 
 
 Meer dan derig jaar na de eerste papieren uitgave van de Nederlandse vertaling 
van Plein soleil sur la pétanque heeft u nu de zesde en digitale uitgave van Volle Zon 
over het petanque voor ogen. 
 Sinds 1984, het jaar van de allereerste uitgave, heeft het boek zijn weg weten te 
vinden naar bijna 3000 lezers. Voorwaar een bewijs dat de Nederlandse boulelief-
hebbers zich wel degelijk vertrouwd wensen te maken met de finesses van het spel. 
En wie beter dan een groot kampioen en didacticus van nature als Otello weet een 
ruim veertigjarige ervaring zo boeiend op zijn lezers over te brengen. Ook de NJBB, 
de Nederlandse Jeu de Boules Bond, heeft dat onderkend door Volle zon over het pe-
tanque op te nemen in het cursuspakket van de opleiding petanquetrainer (cursus 
PT). 
 Ten opzichte van de eerste druk uit 1984 heeft het boek een complete metamorfo-
se ondergaan. Was die eerste editie nog een beknopte vertaling, de uitgaven van 1989 
en daarna volgden het oorspronkelijke boek van Otello vrijwel in zijn geheel op de 
voet. Uit de Franse versie zijn slechts de hoofdstukken over het jeu provençal, over het 
spelen om geld (de zogenaamde parties d’intérêts - niet te verwarren met toernooien 
om geldprijzen) en over getrukeerde boules weggelaten. En wel om de simpele reden 
dat deze onderwerpen mij voor ons land als minder relevant voorkwamen. 
In de uitgaven vanaf 1989 zijn tevens de korte anekdotes opgenomen die ook in het 
oorspronkelijke boek van Otello voorkwamen. In dit verband verwijs ik de Neder-
landse lezer graag naar twee andere boeken van Otello, te weten Les histoires humo-
ristiques de la pétanque, deel 1 en 2. Het hoofdstuk met korte verhalen wordt afgeslo-
ten met een waar gebeurde anekdote, die ik graag wil opdragen aan mijn oude 
vriend en leermeester. 
 Bij de bewerking van het boek van Otello heb ik de vrijheid genomen ook te put-
ten uit eigen ervaring en in het bijzonder gebruik te maken van wat ik indertijd heb 
opgestoken van Jamal Kania, een Marokkaanse topspeler die in het begin van de ja-
ren '80 van de vorige eeuw enige jaren in ons land heeft vertoefd. En dat in alle be-
scheidenheid uiteraard, want waar Otello zegt (zie de hierna volgende ‘Waarschu-
wing vooraf’): ‘Ik heb niets zelf bedacht maar uitsluitend doorgegeven wat ik in de 
loop der jaren heb opgestoken’, geldt dat zeker voor ondergetekende. De bovenbe-
doelde aanvullingen betreffen voornamelijk raadgevingen op technisch en tactisch 
gebied en zijn vooral terug te vinden in de hoofdstukken 1, 2, 6 en 7. 
 Nieuw in de uitgave van 1993 - en dat met het oog op de vele honderden nieuwe 
spelers die jaarlijks tot de gelederen van de NJBB toetreden - was de toevoeging van 
een hoofdstuk over de geschiedenis van het jeu de boules van de hand van de verta-
ler. Een hoofdstuk dat ook is opgenomen in het boekje Petanque in een notendop, even-
eens van de hand van de vertaler. 
 Ik hoop dat met deze digitale uitgave van Volle zon over het petanque opnieuw 
wordt voorzien in een grote behoefte in petanquespelend Nederland. 
 
Jac Verheul, voorjaar 2016  
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WAARSCHUWING VOORAF 
 
Een goed musicus zal nooit de fout maken u van te voren te vertellen wat hij gaat 
spelen. Hij weet dat u het stuk al bij de eerste maten zult herkennen. Een beginneling 
daarentegen zal bang zijn dat zijn optreden al te povertjes zal uitvallen. Uit voorzorg 
zal hij daarom eerst een toelichting geven over de aard en de naam van het werk dat 
hij gaat vertolken. Dat geldt ook voor mij. Alvorens van start te gaan, moet ik zo eer-
lijk zijn u het een en ander nader te verduidelijken. 
 Ik ben iemand die over geen enkele intellectuele kennis beschikt, maar die u toch 
graag iets zou willen vertellen over het boulespel. Buiten deze specialiteit kan ik u 
niets bijbrengen. Sommige schrijvers hebben iets te melden, ik kan alleen maar heel 
bescheiden toegeven dat ik bij hen niet eens in de schaduw kan staan. In dit boek zult 
u volstrekt niets intellectueels tegenkomen en in dat opzicht zal het lezen ervan u tot 
rust stemmen. Ik wil u simpelweg deelgenoot maken van wat ik gedurende de veer-
tig jaar dat ik het boulesspel heb gespeeld (Otello was vijftig toen hij in 1970 Plein So-
leil sur la pétanque schreef, Vert.), heb geleerd en opgetekend. 
 
Ik ben zo vrij om voor de vele beginnende en zelfs ervaren spelers de achtergronden 
van een spel te belichten dat op het eerste gezicht zo simpel lijkt, maar in werkelijk-
heid een aaneenschakeling is van moeizaam aan te leren subtiliteiten. 
Het eerste min of meer technische deel van het boek licht een tipje van de sluier op 
hoe u het beste kunt spelen. Daarnaast ben ik zo vrij geweest er verscheidene tips aan 
toe te voegen en ik meen in dat opzicht recht van spreken te hebben. In alle beschei-
denheid overigens, want het is helemaal geen persoonlijke verdienste: ik heb niets 
zelf bedacht maar uitsluitend datgene doorgegeven wat ik zelf in de loop der jaren 
heb opgestoken en genoteerd. 
 
Ter compensatie van al deze droge stof heb ik ook enkele anekdotes verzameld om u 
te amuseren en kennis te laten maken met dat kleurrijke en schilderachtige boule-
wereldje en al zijn randverschijnselen. In de hoop u door het vertellen ervan een 
beetje te laten glimlachen. En met dat doel voor ogen heb ik een bonte verzameling 
doodsimpele zielen ten tonele laten verschijnen. Een heel eenvoudig volkje, temid-
den waarvan ik geboren en getogen ben. Sommige van mijn helden hebben van 
slechts heel weinig zaken kaas gegeten, en ik nauwelijks meer dan zij. 
 Buiten het boulespel is onze kennis een beetje te hooi en te gras: een beetje van al-
les en nog wat dus. In de grote ongecompliceerdheid van die samenleving heb ik 
echter sterk ontwikkelde menselijke trekjes bespeurd, of gemeend te bespeuren. 
 Bovendien bleek dat wereldje vaak de bron te zijn van een soort eerstegraads pu-
re en aardse humor. Ik heb geprobeerd u daar een beetje aan te laten ruiken. 
 Ik weet niet of u er zich mee zult kunnen vermaken. Maar u zult er hoe dan ook 
niet slechter van worden, omdat uw kennis van het boulespel er door zal toenemen. 
En als u ook maar één klein beetje petanque speelt, zult u daar baat bij kunnen heb-
ben. Wat dat betreft kunt u me vertrouwen… 
 
Otello  
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1. VOOR DE BEGINNENDE SPELERS 
 
In dit hoofdstuk zullen de eerste beginselen van het boulespel besproken worden. 
Misschien lijkt het voor reeds lang door de wol geverfde spelers allemaal wat kinder-
lijk, maar in de loop der jaren heeft onze steeds groter wordende boulefamilie zich 
uitgebreid met een grote schare nieuwe spelers die overal vandaan komen. En speci-
aal voor al deze nieuwkomers is dit hoofdstuk geschreven en wordt het spel uitge-
legd met gebruikmaking van tamelijk specifieke uitdrukkingen die eigen zijn aan het 
boulespel (in het bijzonder afkomstig uit het zuiden van Frankrijk; daarom zal indien 
nodig soms ook worden teruggegrepen op de oorspronkelijke Franse uitdrukkingen, 
Vert.). Voor beginnende spelers zijn ook tal van adviezen opgenomen. Adviezen 
waarbij, en dat is algemeen bekend, iedere beginneling baat zal hebben. 
 
De boules 
 Dat zijn de ballen, de knikkers, het materiaal. Het gewicht van een boule mag va-
riëren tussen de 650 en 800 gram, de diameter tussen de 70,5 en 80 millimeter. 
Een goede speler kiest zijn boules met zorg voor wat betreft grootte en gewicht. Als 
je kunt zeggen: ‘Ik speel met 73-710’, laat je merken dat je er bij hoort. Door je op die 
manier uit te drukken, zal iedereen er van uit gaan dat je al een hele tijd petanque 
speelt. 
 
Het but 
 In Frankrijk zijn daar allerlei benamingen voor: bouchon (afgeleid van het woord 
bocha, wat boule betekent), cochonnet (varkentje), gari, petit (kleintje), lé, bois (hout), 
ministre, boubou, pitchou, enzovoort. Al naar gelang de plaats of de streek. Bij onze 
zuiderburen in België wordt ook wel van het ‘doelkogeltje’ of het ‘mikballetje’ gesp-
roken. Het maakt allemaal niet zoveel uit, als je er maar voor zorgt altijd een reserve-
exemplaar bij de hand hebben. 
 
Het team of de equipe 
 Petanque kan op drie manieren worden gespeeld: één speler tegen één (tête-à-
tête), twee tegen twee of drie tegen drie. Een equipe of team bestaande uit twee spe-
lers heet een doublette, een uit drie spelers triplette. 
 In een tête-à-tête en een partij tussen doublettes beschikken de spelers elk over 
drie boules. In een partij tussen triplettes over twee boules. 
 In een triplette zijn afzonderlijke posten met afzonderlijke taken te onderschei-
den: de eerste plaatser (pointeur), de tweede of middelste speler (milieu) en tenslotte 
de schutter (tireur). 
 In een doublette komt die middelste post uiteraard niet voor. 
 
De werpronde of mène 
 De werpronde begint met het werpen van het but (of eigenlijk met het trekken 
van de werpcirkel) en eindigt als beide teams al hun boules gespeeld hebben. Na af-
loop van iedere werpronde worden de gemaakte punten duidelijk door één van bei-
de teams gemeld. Vervolgens wordt er een nieuwe cirkel getrokken rondom de plek 
waar het but lag en kan er een nieuwe werpronde van start gaan. 
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De wijze van spelen 
 Het team dat de toss gewonnen heeft (en daarmee ook het but) bepaalt de plek 
waar de cirkel wordt getrokken. Vanuit deze cirkel wordt het but uitgeworpen. De 
cirkel moet minimaal een doorsnede hebben van 35 centimeter en maximaal van 50. 
De spelers van beide teams komen in de loop van de partij in deze cirkel te staan 
wanneer zij aan de beurt zijn. 
 De voeten dienen gesloten te zijn, het woord petanque is immers een samentrek-
king van de woorden pieds tanqués, oftewel: de voeten gesloten. Beide voeten dienen 
net zo lang op de grond en binnen de cirkel te blijven totdat de gespeelde boule op 
de grond is neergekomen. Dat is nu eenmaal verplicht volgens het spelreglement en 
je moet er een goede gewoonte van maken dat van begin af aan goed te doen. Een 
eenmaal aangeleerde foutieve gewoonte is slechts met veel moeite weer af te leren. 
Eén van de spelers van het team dat de toss heeft gewonnen werpt het but uit tussen 
de zes en tien meter en beide teams moeten het er over eens zijn dat het but goed ligt. 
Vervolgens plaatst de pointeur van het team dat het but heeft uitgegooid zijn eerste 
boule. 
 Plaatsen of pointeren wil niets anders zeggen dan je boule zo dicht mogelijk bij 
het but proberen te krijgen. Vervolgens neemt de pointeur van de tegenpartij plaats 
in de cirkel met de bedoeling beter te gooien dan jij. Dichter bij het but dus. Als jouw 
boule na die twee worpen het dichtst bij het but ligt, heb jij het punt. Of anders ge-
zegd, ‘je ligt op punt’. Of nog simpeler, ‘je ligt’. In dat geval moet je tegenstander spe-
len en als hij erin slaagt het punt te winnen, ben jij weer aan de beurt. 
 Op dat moment zijn er twee mogelijkheden. Je kunt proberen een betere boule te 
plaatsen, maar als dat erg moeilijk blijkt te zijn, kun je ook proberen de andere boule 
te verwijderen door die met jouw boule te raken. Weg te schieten dus. 
Het team dat op punt ligt, dwingt het andere dus tot spelen, net zolang totdat dat 
team geen boules meer heeft.  
 Vervolgens speelt het team dat nog wel boules heeft – nog in de hand heeft, 
wordt ook wel gezegd – zijn resterende boules en probeert daarmee – door te plaat-
sen of te schieten – extra punten te maken. Alle boules van één en hetzelfde team die 
op het einde van een werpronde beter liggen dan de beste boule van de tegenstander 
tellen allemaal als punt. Dat houdt dus in dat er in een werpronde ten minste één en 
ten hoogste zes punten gemaakt kunnen worden. Met dien verstande, dat slechts één 
van beide teams kan scoren en het is dus dat team dat de werpronde gewonnen 
heeft. 
 Soms is het nodig om te meten als boules van verschillende equipes vrijwel even 
ver van het but liggen of lijken te liggen. 
De werpronde is afgelopen zodra het but opnieuw uitgeworpen is. 
 
De partij 
 Het team dat de werpronde wint, krijgt, zoals gezegd, één of meer punten. Het 
team dat als eerste het totaal van dertien punten behaalt, heeft gewonnen. Een partij 
bestaat dus uit meerdere werpronden. Hoeveel, dat hangt altijd van het spelverloop 
af. Voilà, het petanquespel in een notendop. Simpeler kan het nauwelijks. Maar pas 
op! In tegenstelling tot wat het spreekwoord zegt, lijkt het in het begin allemaal zo 
gemakkelijk. In de praktijk zal de uitvoering een stuk lastiger blijken te zijn. 
 Daarom allereerst een belangrijke raad: besteed in het begin veel zorg en aan-
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dacht aan je manier van spelen. Na verloop van tijd is het vreselijk moeilijk om een 
slechte manier van spelen die je in het begin hebt aangeleerd kwijt te raken. Neem 
dus van meet af aan de goede gewoonten aan, later zul je er alleen maar baat bij heb-
ben. Daarom ook de volgende technische adviezen. 
 
De houding van het lichaam 
 De beste positie is met de hakken vrijwel tegen elkaar en de punten van de voeten 
iets uit elkaar Als je dit in het begin niet meteen goed doet en je voeten zomaar wille-
keurig neerzet, zul je daar later voortdurend last van blijven houden. Ook hier geldt 
weer dat een eenmaal aangeleerde slechte gewoonte moeilijk af te leren is. Bij rechts-
handigen wijst de rechtervoet naar het but, bij linkshandigen is dat de linkervoet. 
 Het lichaam moet recht en verticaal zijn en niet, zoals beginnelingen vaak doen, 
sterk naar voren gebogen en bijna in een rechte hoek. Het lichaam dient een stabiel 
onderstel te zijn. Alleen op die manier kun je je de precisie eigen maken die vereist is 
voor de kleine krachtsinspanning die je moet leveren bij het werpen van een boule. 
 Rechtopstaand heb je bovendien een beter overzicht van het terrein: steentjes, 
graspolletjes, takjes of andere oneffenheden. In het bijzonder geldt dat indien je don-
nee (de plek waar de boule moet neerkomen - zie ook het ABC verderop in dit boek) 
tamelijk ver van de werpcirkel verwijderd is. 
 Is de donnee dichterbij of speel je op kortere afstand, bijvoorbeeld zo’n zes tot ze-
ven meter, dan kun je je knieën net zover buigen totdat je zitvlak op de hakken komt 
te rusten. Gehurkt dus. Ook als je op deze manier speelt, dient je bovenlichaam recht, 
dus verticaal te blijven. Maar zeker niet stijf en gespannen. 
 
Het werpen van de boule 
 Een zeer belangrijk punt is het werpen van de boule. Van begin af aan moet je je-
zelf aanleren dat goed doen. Dat wil zeggen, zonder effect, goed in balans en de bou-
le goed vol in de hand. Speel ook altijd onderhands, want dat is de enig juiste en ge-
schikte manier van werpen. De boule mag zich niet tussen de vingertoppen bevinden 
of halverwege de hand, maar moet daarentegen goed omsloten in de handpalm lig-
gen. De hand moet de boule voor de helft omvatten en de vingers moeten goed ge-
strekt en losjes tegen elkaar aan de kromming van de boule volgen. Ze mogen niet 
verkrampt of samengetrokken zijn. Ze mogen ook niet meer dan ongeveer één milli-
meter uit elkaar zijn. De middelvinger wijst in de richting van het but. 
 De duim heeft niet als taak de boule te leiden tijdens het spelen, doch dient 
slechts om de boule aan de zijkant op te sluiten en zo te voorkomen dat deze uit de 
hand zou vallen. De duim moet verder lichtjes gebogen zijn zodat het topje de wijs-
vinger juist ter hoogte van het tweede kootje raakt. 
 De hand als geheel bevindt zich volledig in het verlengde van de onderarm. 
 De armzwaai die het eigenlijke werpen vooraf gaat, dient zonder draaibeweging 
te worden uitgevoerd, noch van de onderarm, noch van de hand. Een dergelijke wij-
ze van spelen - met effect gooien of de boule bewerken (travailler) - dien je pas na 
maandenlange oefening toe te passen. In de tussentijd moet je recht en zonder effect 
spelen, op een gewone en natuurlijke wijze. Heel wat goede spelers hebben zichzelf 
een grote handicap bezorgd door deze basisregel niet na te leven op het moment dat 
zij met spelen zijn begonnen. 
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Een toelichting zal dat duidelijk maken. 
 
Stel dat je de boule werpt met een linkse draaibeweging van de hand, dat wil zeggen 
dat de handpalm op het moment van loslaten naar links wijst. In de lucht beschrijft 
de boule aanvankelijk nog een rechte baan. Na het neerkomen op de grond zal de 
boule echter naar links beginnen te bewegen en uiteindelijk aan de linkerzijde van 
het but tot stilstand komen. 
 Om deze vaste afwijking naar links te corrigeren, zul je automatisch minder recht 
spelen en een donnee zoeken die verder naar buiten ligt, meer naar rechts dus. Het is 
tamelijk onlogisch om een langere weg te kiezen als er een rechte voorhanden is. De 
kortste weg van Amsterdam naar Maastricht gaat immers óók niet via Middelburg... 
 Een goede manier om jezelf te controleren of je inderdaad recht en zonder effect 
gespeeld hebt, is om de boule vlak na het werpen over je hand na te kijken en erop te 
letten of je middelvinger in de richting van het but wijst en je hand goed vlak geble-
ven is. De arm en de hand moeten de boule dus als het ware nawijzen. 
 Let er op ook, en dat is veel gemakkelijker; dat de armbeweging vloeiend en zon-
der schokken verloopt. De armzwaai mag nergens onderbroken worden. Van belang 
is verder ook dat de boule de hand altijd verlaat via de vingers en de vingertoppen. 
Met je vingertoppen heb je dus het laatste contact met de boule. Daardoor heb je 
meer controle over de juiste afstand en de goede richting van de te spelen boule. 
 Gooi ook niet, zoals sommige spelers doen, vanuit de pols. Dat wil zeggen, met 
een korte stootbeweging van de pols en zonder armzwaai naar achteren. De arm-
zwaai moet dus ruim, soepel, harmonieus en regelmatig zijn en vanuit de schouder 
komen. Door tegelijkertijd je knieën een beetje te buigen, maak je het jezelf nog ge-
makkelijker. 
 Maar pas op: de uiterst geringe krachtsinspanning die nodig is om een boule te 
spelen, dient uitsluitend uit de arm te komen en mag niet vergezeld gaan van onge-
controleerde bewegingen van het lichaam. Omdat al die bewegingen zo onregelma-
tig zijn, is het moeilijk de kracht ervan in te schatten die vrijkomt bij het werpen van 
je boule. Dergelijke bewegingen kunnen je balans ernstig verstoren, wat weer tot ge-
volg heeft dat je slecht gaat spelen. Neem daarom de goede gewoonte aan om geen 
ronddraaiende of heupwiegende bewegingen in de cirkel te maken. Het petan-
quespel wordt met de arm gespeeld en niet met het lichaam! 
 
De spelregels 
 Om je kennis van het spel te vervolmaken en je rechten en plichten beter te leren 
kennen, is het noodzakelijk het officiële spelreglement goed te lezen en van buiten te 
kennen. Bestudeer het regelmatig en intensief en vergelijk het voortdurend met spel-
situaties die je hebt meegemaakt, om op die manier een juist en weloverwogen te 
kunnen oordelen in mogelijke conflictsituaties. Dit om oeverloze, weinig fraaie en 
mogelijk schadelijke discussies te voorkomen. 
 Probeer ook zoveel mogelijk de termen en uitdrukkingen te leren die bij het pe-
tanquespel in zwang zijn. Aangezien wij in het Nederlands op dat gebied spijtig ge-
noeg nog maar over een zeer geringe woordenschat beschikken, is het nuttig en te-
vens vermakelijk om kennis te nemen van en vertrouwd te raken met het specifieke 
Provençaalse petanquejargon dat aan het eind van dit boek is opgenomen.  



11 

 

2. DE TACTIEK VAN HET SPEL 
 
Afgezien van de eerste boule die altijd geplaatst wordt, doet zich bij iedere te spelen 
boule een alternatief voor: plaatsen of schieten? Vaak is het spelverloop duidelijk en 
ligt de keuze die je moet maken voor de hand. Soms echter kan het nogal eens ver-
warrend zijn en zul je moeten nadenken en met je teamgenoten overleggen wat het 
meest gewenst is. Met andere woorden, er zal een tactiek bepaald moeten worden. 
 De keuze van een juiste tactiek is het moeilijkste van het petanquespel en dat 
geldt zelfs voor de meeste gevorderde spelers. Alleen een goed tacticus of spelbepa-
ler, en die zijn er maar heel weinig, zal bijna altijd de goede oplossing kiezen. Een 
slecht spelbepaler zal zich daarentegen vaak vergissen en daarmee tegen het belang 
van zijn team ingaan. 
 Er zijn briljante spelers die over een rampzalig tactisch inzicht beschikken. On-
danks hun persoonlijke vaardigheden winnen ze slechts zelden. Ze spelen uitslui-
tend met hun handen en niet met hun hoofd. 
 Hoewel petanque in de eerste plaats een behendigheidsspel is (de lichamelijke 
bedrevenheid dus, het juiste plaatsen en schieten, kortom de techniek) zijn het tege-
lijkertijd niet uitsluitend die lichamelijke vaardigheden die de basis vormen om goed 
te spelen. De wijze waarop je profijt weet te trekken van je eigen middelen en moge-
lijkheden is immers net zo belangrijk als die spelvaardigheid zelf. Of anders gezegd, 
het is van het allergrootste belang dat je tijdens een partij ook met je hoofd weet te 
spelen. Het nadenken en overwegen tijdens het spel, het gevoel voor het juiste mo-
ment, het begrip en het spelinzicht – kortom, je spelintelligentie – zijn minstens zo 
belangrijk als je technische vaardigheden. 
 Natuurlijk, de techniek zal altijd de basis blijven vormen. Zonder een goede tech-
niek is er geen juiste tactiek mogelijk. Een goede tactiek is niet anders dan het zo effi-
ciënt mogelijk benutten van je technische vaardigheden met als uiteindelijk doel het 
winnen van de partij. 
 Bij de keuzes die gemaakt moeten worden ten aanzien van het bepalen van de 
juiste tactiek en binnen de vele factoren waar rekening mee gehouden moet worden, 
komt het uiteindelijk altijd op die éne keus aan: moet er geschoten of geplaatst wor-
den? Om die keuze zo weloverwogen mogelijk te maken, volgt nu een opsomming 
van een aantal maatstaven die tot een weldoordachte beslissing kunnen leiden. 
 

 In de eerste plaats, en dat vóór alles, de speler die aan de beurt is en waartoe 
deze zich in staat voelt. 

 De vaardigheden en zwakheden van je medespelers maar ook die van je te-
genstanders. 

 De afstand waarop gespeeld wordt. 

 De gesteldheid van het terrein. 

 De beoordeling en inschatting van het punt dat ligt en de situatie in de werp-
ronde. 

 Je eigen sterkte. 

 Het moment in de partij (hoewel Otello dit punt op deze plaats niet met zoveel 
woorden noemt – later heeft hij het er impliciet wel over – dient het toch aan 
dit lijstje te worden toegevoegd, Vert.). 
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Een toelichting op bovenstaande opsomming zal het nodige verduidelijken. 
 
De speler die aan de beurt is 
 Wanneer twee medespelers het niet met elkaar eens zijn – de één wil schieten en 
de ander plaatsen – is het soms heel moeilijk om vast te stellen wie van hen gelijk 
heeft. Zeker van tevoren. 
 Achteraf daarentegen is het soms heel duidelijk, zelfs wanneer er een foute beslis-
sing werd genomen die wonderbaarlijk goed afliep. Bijvoorbeeld in het geval van 
een uitzonderlijk moeilijke worp die bij hoge uitzondering lukte. In de regel misluk-
ken negenennegentig op de honderd van dit soort worpen. 
 Om terug te komen op het verschil van mening tussen twee medespelers, door-
gaans is het juister om de uiteindelijke keus over te laten aan degene die moet spelen. 
Dat wat je het liefst en dus met volle overtuiging doet, lukt meestal ook. Iets wat je 
met tegenzin moet doen, leidt zelden tot succes. Als je iemand min of meer dwingt 
om te schieten terwijl hijzelf wil plaatsen, zal hij zo goed als zeker falen. 
 
De kennis van de bekwaamheden en zwakheden van alle spelers 
 In de eerste plaats geldt dat ten aanzien van je medespelers. Wanneer deze beter 
schieten dan plaatsen, stem dan je tactiek af op het schieten en val dan eerder en va-
ker aan. In het omgekeerde geval moet je de nadruk op het plaatsen leggen. Het is 
daarom van essentieel belang dat iedereen de capaciteiten en mogelijkheden van zijn 
medespelers goed kent. En niet te vergeten natuurlijk ook hun beperkingen! 
 Tegelijkertijd, en dat maakt het extra gecompliceerd, moet je ook rekening hou-
den met de capaciteiten en tekortkomingen van je tegenstanders. Als zij slecht schie-
ten, probeer hen dan daartoe te dwingen. 
 Als zij daarentegen zowat alles raken, probeer hen dan tot plaatsen te verleiden. 
 Ah, sommigen zullen nu verbaasd uitroepen: ‘Ho, wacht even, Otello! De tegen-
standers doen wat ze zelf willen en niet wat ik van hen verlang!’. Natuurlijk, op zich 
is dat juist, maar toch kan jouw tactiek van invloed zijn op die van je tegenstanders. 
Als je hen wilt laten schieten (vooropgesteld dat zij dat slecht doen), moet je veel en 
goed plaatsen, ook op tamelijk goede punten. Als je je tegenstanders wilt laten plaat-
sen, val dan aan, en meteen van begin af aan, zelfs op bastaardpunten (ogenschijnlijk 
zwakke punten). Met andere woorden, je moet plaatsen om je tegenstanders te laten 
schieten en schieten om hen te laten plaatsen. Maar je moet dat wel goed doen, want 
met missers en slecht geplaatste boules zul je hen nooit je wil kunnen opleggen... 
 Voor wat betreft het einde van een werpronde mag er geen enkele twijfel bestaan. 
Als de laatste nog te spelen boules in handen zijn van de tireur, probeer hem dan te 
laten plaatsen (door zelf te schieten dus). Gaat het om de pointeur, dwing hem dan 
tot schieten (door zelf te plaatsen). Je moet de ander altijd dwingen dat te doen waar 
hij het minst goed in is. 
 
De speelafstand 
 Het ligt voor de hand dat het spel op zes meter gemakkelijker is dan op tien me-
ter. Daarom kun je in het algemeen stellen dat je op kortere afstanden eerder moet 
schieten en op langere juist omgekeerd, dus eerder moet plaatsen. 
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De terreingesteldheid 
 Er zijn terreinen die zeer geschikt zijn om te schieten en andere om te plaatsen. 
Maar wat voor de een goed is, kan voor een ander slecht zijn. Als je pointeur bijvoor-
beeld moeite heeft om goede donnees te vinden, verlang dan niet te veel van hem en 
schiet wat meer. Als het terrein daarentegen lastig is om te schieten – de grond is bij-
voorbeeld verend of leemachtig of bezaaid met veel keien – moet je het accent in de 
richting van het plaatsen verleggen. Zoek dus altijd een manier van spelen die, reke-
ning houdend met het terrein, het gemakkelijkst uit te voeren is. 
 
De taxatie van het punt dat ligt en de situatie in de werpronde 
 Je zou dit kunnen vergelijken met de diagnose van een arts. Alvorens te schieten 
of te plaatsen moet je een exact idee hebben van de waarde van het punt dat ligt. Is 
het een goed of een slecht punt of misschien wel een bastaardpunt (point bâtard of 
point de l’Anglais)? 
 Als een punt, rekening houdend met het terrein en de capaciteiten van je poin-
teur, moeilijk te winnen lijkt, moet je schieten. Zelfs als het om een zogenaamd bas-
taardpunt gaat. Juist dit soort matig lijkende boules zijn vaak heel moeilijk op hun 
juiste waarde in te schatten. Ze lijken gemakkelijk te winnen, maar de praktijk wijst 
anders uit: ze kosten vaak veel boules, ze ‘vreten’ ze als het ware. 
 Het op de juiste waarde inschatten van een punt is vooral een kwestie van erva-
ring, maar je moet daarbij ook steeds rekening houden met de sterkte van je pointeur. 
Voor slechte spelers lijken bijna alle punten goed, omdat ze voor hen moeilijk te 
winnen zijn. 
 Als de dichtst bij het but liggende boule getaxeerd is, moeten ook de volgende 
boules ingeschat worden. Welke ligt er als tweede, als derde, enzovoort? Zijn ze van 
jouw team of van je tegenstander? Je moet tot een beslissing zien te komen door de 
algehele situatie en de onderlinge posities van de boules zo goed mogelijk in te schat-
ten. 
 Verder moet je altijd vooruitlopen op de situatie die kan ontstaan nadat je ge-
speeld hebt. Voorzie het verdere verloop van de werpronde en ga de verschillende 
mogelijkheden na die redelijkerwijs te verwachten zijn. Zoek ook steeds naar een 
manier van spelen die je tegenstander de meeste last zal bezorgen. 
 
Je eigen speelsterkte 
 Bij het overzien van de ingewikkeldheid van de voorgaande beschouwingen is 
nog geen rekening gehouden met een volgende complicatie: heb je wel een juist idee 
van je eigen kracht? Aan de ene kant mag je je nooit sterker voelen dan je in werke-
lijkheid bent, maar aan de andere kant mag je ook geen minderwaardigheidscomplex 
hebben. Twee fouten die tot regelrechte rampen kunnen leiden. 
 In het eerste geval, zelfoverschatting, zou je je kunnen laten verleiden tot een spel 
dat je niet aankunt, dat je pet te boven gaat. Bijvoorbeeld te vaak schieten, waardoor 
je aangestoken zou kunnen worden door de beruchte maladie du fer, oftewel metaal-
koorts, een vorm van overdreven schietzucht. Speel altijd naar vermogen, je kunt 
immers geen grotere passen maken dan je benen lang zijn. Het zou in een catastrofe 
kunnen eindigen. 
 Als je aan de tweede fout lijdt, een minderwaardigheidscomplex, zul je je bij 
voorbaat als een verliezer gedragen, zul je moreel te kort komen (in wielertermen: je 
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hebt geen ‘moraal’). Je speelt dan zonder bezieling, zonder overtuigingskracht. Er zit 
geen vuur in je spel, geen leven, het is zo dood als een pier. En in gelaten afwachting 
van je nederlaag zal je spel volledig uitgeblust raken. 
 Probeer beide fouten te vermijden. Toets voortdurend je eigen capaciteiten aan 
die van je medespelers en tegenstanders. Speel altijd op een manier die afgestemd is 
op je eigen mogelijkheden (en uiteraard ook onmogelijkheden!). Uiteindelijk, en daar 
gaat het immers om, zul je er alleen maar baat bij hebben. 
 
Het moment in de partij of de verschillende fasen van een partij 
 Omdat dit punt door Otello niet expliciet en met zoveel woorden wordt genoemd 
en behandeld, wordt hier in het kort weergegeven wat Christian Marty hierover in 
zijn boek Pétanque heeft gezegd. 
 Teneinde de belangrijkste facetten van de te volgen tactiek goed te kunnen be-
spreken, is het noodzakelijk de partij in een drietal afzonderlijke fasen te verdelen. 
Deze verschillende fasen zijn te onderscheiden naar verschil in waarde en belang. 
 De eerste fase (zie ook hoofdstuk 4 dat handelt over het begin van de partij) is de 
beginfase van de partij en loopt van 0 tot en met 7 punten. Verderop zullen we zien 
dat ook dit deel op zijn beurt weer in twee aparte fasen uiteenvalt: de periode van de 
waarneming en die van de voortgang van het spel. 
 De tweede fase is het middengedeelte van het spel en omvat de punten 8 en 9. In 
deze fase komt de partij in het voordeel van het ene of het andere team. 
 De derde fase tenslotte is de eindfase, die echter volledig bepaald wordt door 
beide voorafgaande fasen. De eindfase lijkt weliswaar de belangrijkste, maar is in fei-
te het resultaat en de vrucht van de voorbereidingen die eraan vooraf zijn gegaan. De 
eindfase van de partij omvat de punten 10 tot en met 13. 
 

 De eerste fase, van 0 tot en met 7 punten 
Het eerste deel ervan bestaat uit de eerste werpronde. 
 De eerste werpronde is, net als bij het boksen, een observatieronde. In deze ronde 
vinden de eerste slagenwisselingen plaats. Tegelijkertijd, en dat is heel belangrijk, is 
het de ronde waarin alles zich duidelijk begint af te tekenen en vorm gaat krijgen. 
 Let zorgvuldig op je tegenstanders en registreer op welke afstand zij spelen en 
welk terrein zij kiezen. Let op hun algehele tekortkomingen en of zij al dan niet met 
effect spelen. Let op hun wijze van rollen en hoe zij hun portees en demi-portees 
werpen (hierover later meer). Hoe is het met hun schieten gesteld en wat voor een 
tactiek voeren zij uit? Enzovoort, enzovoort. 
 Vervolgens begint de eigenlijke partij, dus het tweede gedeelte van deze fase. In 
dit gedeelte dient altijd aanvallend te worden gespeeld, echter zonder al te grote en 
overdreven risico’s te nemen om onverantwoord grote slagen binnen te willen halen. 
Alle methoden kunnen worden toegepast om van deze fase in de tweede, het mid-
dengedeelte van de partij, te komen. Een doel dat je eerder dan je tegenstander moet 
zien te bereiken, en liefst met een zo gunstig mogelijke score. 
 

 De tweede fase, het keerpunt, de punten 8 en 9 
Op dit punt aangekomen zijn er twee mogelijkheden: 

a. je staat voor (bijvoorbeeld 8-1, 8-5, 9-7, enzovoort) en je werpt het but uit; 
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b. de tegenpartij is aan de leiding en heeft het but in handen. 
 Voor beide situaties is er een verschillende tactiek nodig, dit echter zonder de al-
gemene tactiek uit het oog te verliezen. 
 In geval a dient er verdedigend en meer behoudend gespeeld te worden en in ge-
val b juist aanvallend. 
 

ad a. Een defensieve, verdedigende tactiek: 
Laat nooit een kans voor je tegenstander liggen, waardoor hij een grote slag zou 
kunnen maken. Probeer geen grote en al te riskante slagen binnen te halen, één 
gemiste worp kan alles weer bederven! Wees tevreden met een kleine score, want 
je bent al aan de leiding. Behoud en consolideer die voorsprong want een Franse 
uitdrukking voor dit soort gevallen zegt: Mieux tenir, que courir, oftewel: ‘Beter 
één vogel in de hand, dan tien in de lucht’. 

 
ad b. Een offensieve, aanvallende tactiek: 

Verander van tactiek zodra je erin geslaagd bent het but te veroveren. Wissel van 
posities in het team en verander van terrein. Probeer zo veel mogelijk grote scores 
te maken, want je hebt een achterstand goed te maken. 

 

 De derde fase, het einde van de partij, van 10 tot 13 punten 
Op het eind van de partij is er geen sprake meer van aanvallend of verdedigend spe-
len. Je moet de juiste en meest eenvoudige worpen toepassen met als enige doel te 
scoren. Probeer, wanneer het vrijwel zeker is dat je het punt zult winnen, alles te 
doen om de partij in één klap uit te maken. Het maakt immers niet veel uit of je op elf 
of twaalf punten staat, veel spelers vergeten dat vaak. Voer altijd díe worp uit, die de 
meeste kans van slagen heeft om je eerder te doen finishen dan je tegenstander. 
Zeker als de strijd gelijk opgaat en de score bijvoorbeeld 11-10 of 9-10 is. Sta je daar-
entegen ruim voor, bijvoorbeeld een stand van 10-2 of 11-3, dan is het doorgaans ver-
standiger om te consolideren, meer behoudend te spelen dus, en geen al te grote risi-
co’s te nemen. 
 Als je poging om de partij in één klap uit te maken mislukt is en mogelijk zelfs tot 
verlies in de partij zou kunnen leiden, is de speler met nog slechts één boule in de 
hand de enige die over je lot beschikt. In dergelijke situaties moet je dus over stalen 
zenuwen beschikken. 
 Houd bij al het bovenstaande ook steeds één belangrijke punt voor ogen: een par-
tij is pas bij het dertiende punt gewonnen. Dat geldt in de eerste plaats voor je eigen 
team, maar net zo goed voor je tegenstanders! 
 
Verschillende soorten worpen 
 Voordat je welke worp dan ook uitvoert, moet je je steeds een aantal zaken afvra-
gen, zoals: 

 hoe is de spelsituatie? 

 wie bevindt zich in de voordeelsituatie, rekening houdend ook met de 
stand? 

 hoeveel boules heb je zelf nog te spelen en hoeveel de tegenpartij? 

 wat kan er gebeuren als je een boule plaatst of schiet? 
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 Alvorens enkele soorten worpen nader onder de loupe te nemen, allereerst een 
korte uitleg wat er bedoeld wordt met de voordeelsituatie en wat met de nadeelsitua-
tie: 
 
De voordeelsituatie doet zich tijdens een partij voor wanneer je op punt ligt en 
meer boules te spelen hebt dan je tegenstander. De nadeelsituatie doet zich in het 
omgekeerde geval voor. 
 
De eenvoudige worp 
 Een eenvoudige worp wordt ingeschat op een kans van slagen van 75 tot 85 pro-
cent en wordt vooral toegepast in de voordeelsituatie. Het gaat daarbij om het uit-
voeren van een tactiek die simpel van opzet is. Je moet in dit geval altijd gemakkelij-
ke worpen proberen, die vrijwel zeker zullen lukken. Profiteer van een voordelige si-
tuatie, maar altijd op een zo eenvoudig mogelijke wijze. 
 Om meer punten bij te maken, moet je altijd – althans in de voordeelsituatie – de 
meest gemakkelijke manier proberen. Indien je in zo’n geval moet schieten, kies dan 
altijd voor een eenvoudige en gemakkelijke methode, bijvoorbeeld door langs de 
grond te schieten (à la raclette, à la raspaille, à la rafle). 
 Alvorens welke worp dan ook uit te voeren, moet je altijd een oplossing weten te 
vinden voor de problemen die in een werpronde fataal zouden kunnen worden. 
 
De moeilijke inhaalworp 
 De moeilijke inhaalworp (coup fort) wordt toegepast in een nadeelsituatie. De te-
genstander is aan de leiding en bevindt zich in de voordeelsituatie. Op zo’n moment 
kun je een geforceerde worp proberen, bijvoorbeeld een schot op het but of het op-
spelen van één of meer boules of zelfs het but. Of proberen met één schot twee boules 
in één klap op te ruimen door op de zijkant van één van deze twee boules te mikken. 
 Een moeilijke inhaalworp dient altijd ontspannen en zonder angst te worden uit-
gevoerd, omdat je, gezien je forse achterstand, immers niets te verliezen hebt. 
 
In het voorafgaande zijn de criteria besproken die je kunnen helpen bij het bepalen 
van een juiste tactiek. Daarbij echter enkele kanttekeningen. Er bestaan de nodige 
misvattingen en vooringenomenheden, waaronder enkele populaire gezegden, die 
zonder meer van de hand gewezen en vermeden dienen te worden. Daarnaast zijn er 
ook enkele principes die je in acht moet nemen. 
 

  Ondanks alles wat er over gezegd en geschreven wordt, hangt de uit te voeren 
tactiek vooral af van de karakters van de spelers zelf. In het boulespel zie je aan de 
ene kant soms heel angstige en voorzichtige spelers (de angsthazen) en aan de ande-
re kant spelers die letterlijk alles aandurven en daarbij vaak grote risico’s nemen (de 
waaghalzen). 
 Voorzichtige en angstvallige spelers zullen zich nooit bloot geven en geen enkel 
risico nemen. Ze plaatsen voortdurend en hopen op toevallige en gelukkige caram-
bolages (bon bec). Ze blokkeren het spel en metselen het voortdurend dicht, te verge-
lijken met het catenacciovoetbal. 
 De allesdurvers daarentegen sluiten hun ogen voor ieder gevaar en nemen vaak 
ongekend grote risico’s. Het resultaat is veelal een groot aantal verliespunten. Zo nu 
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en dan hebben ze wel eens succes, maar de eindafrekening blijkt vaak zeer pijnlijk te 
zijn. 
 Hoed je voor bovengenoemde extremen. Zoals zo vaak ligt ook hier de waarheid 
in het midden. Soms moeten er wel eens risico’s worden genomen, maar op andere 
momenten moet er juist behoedzaam worden gespeeld en moet het spel gesloten 
worden. Maar overdrijf nooit. Het spel  
laat niet met zich spotten. En alle oude spelers zullen het bevestigen: ‘Als je een loop-
je met het spel neemt, zal het spel ook een loopje met jou nemen.’ 
 Een meer dan veertigjarige ervaring (van Otello, Vert.) heeft dat reeds meerdere 
malen aangetoond. 
 Probeer ook de volgende veel gemaakte fout te vermijden. Veel spelers lijken ge-
obsedeerd door de gedachte dat zij ten koste van alles moeten scoren. Of, met andere 
woorden, de werpronde dienen te winnen. Een obsessie die soms al hun gedachten 
benevelt en verduistert. Vaak gaan zij, als ze merken dat de werpronde verloren 
dreigt te gaan, over tot een uiterst gewaagd en riskant spel. Met alle mogelijke ramp-
zalige gevolgen van dien, want één desastreus verlopen werpronde zou je wel eens je 
op het uiteindelijke verlies van de partij kunnen komen te staan. 
 Probeer daarom altijd, als een werpronde slecht dreigt te verlopen – door pech of 
slecht spel – de schade zoveel mogelijk te beperken. Hol niet als een blindeman en 
tegen iedere prijs achter de punten aan. Het resultaat zal bijna altijd averechts zijn. 
Het is veel verstandiger om in dergelijke situaties de schade tot een minimum trach-
ten te beperken. Je kunt beter twee of drie niet van vitaal belang zijnde punten ver-
liezen, dan je wanhopig vastklampen aan de idee-fixe dat je de werpronde met alle 
geweld moet winnen. 
 
   Een andere misvatting is de volgende. Er zijn theoretici en strategen die je, aan 
de hand van schema’s en situatieschetsen, een opsomming geven wat het spel zou 
gebieden. Of, met andere woorden, wat je volgens de ligging van de boules en het 
but op het terrein zou moeten doen. Dat je in het ene geval moet schieten en in het 
andere juist plaatsen. Laat je niet in de war brengen door dergelijke pseudo-
wetenschappelijke uiteenzettingen die geen enkele rekening houden met de psycho-
logische omstandigheden en de ambiance van de partij of met de gemoedstoestand 
van de spelers. En ook niet met dat wat je van de voorafgaande werpronden hebt 
opgestoken. 
 Iedere speler weet dat het psychologische klimaat gedurende een partij grote 
schommelingen kan ondergaan. Schommelingen die in de loop van de partij diep 
kunnen ingrijpen in de geestesgesteldheid van de spelers en het gevolg zijn van het 
spelverloop en van de houding en het gedrag van de verschillende acteurs. Door zelf 
heel goed te spelen, zullen je tegenstanders beduchter gaan spelen en aan het twijfe-
len worden gebracht. Als je heel slecht speelt, zullen zij zich daarentegen steeds meer 
op hun gemak gaan voelen en extra zelfvertrouwen krijgen. Het ligt immers voor de 
hand dat je meer zelfvertrouwen krijgt wanneer de partij gunstig verloopt en dat al-
les dan ook veel beter lukt. In het omgekeerde geval geldt dat voor je tegenstanders. 
Om die reden kan het mogelijk zijn dat je in een bepaalde situatie (dus gelet op de 
ligging van de boules op het terrein) moet schieten, maar een half uur later in een 
identieke situatie moet plaatsen. En wel om de enige reden dat het moreel van een 
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team aan het wankelen is gebracht door de voortdurende mokerslagen van de vijan-
delijke tireur. 
 Trouwens, in een zelfde situatie zul je in het begin van een partij moeten schieten 
en bij een stand van 12-11 moeten plaatsen. De tactiek van het spel wisselt al naar ge-
lang het aantal punten dat beide teams hebben. Bij een grote voorsprong zul je het 
spel eerder moeten sluiten en behoudender moeten spelen. Omgekeerd, als je ver 
achter staat, zul je alles op alles moeten zetten om zo snel mogelijk weer op gelijke 
hoogte te komen. En het zal duidelijk en onvermijdelijk zijn dat je in dat geval dan 
ook meer risico’s zult moeten nemen. 
 Hoe vallen bovenstaande zaken in hemelsnaam in geometrische figuren vast te 
leggen? De tactiek van het spel moet altijd soepel en genuanceerd worden uitgevoerd 
en vaak ook heel persoonlijk en gevoelsmatig. En altijd aan de hand van wat je hebt 
opgestoken van de voorgaande werpronden. Dat laat zich allemaal niet in strikte re-
gels vastleggen. Een voorbeeld uit het lange bouleverleden van Otello moge dat dui-
delijk maken. 
 
Met mijn medespeler Binder nam ik ooit deel aan een doublettetoernooi in Beaucaire. Onze 
tegenstanders bleken opmerkelijk goede pointeurs doch daarentegen belabberd slechte tireurs 
te zijn. Langzaam maar zeker peuzelden ze ons op door het but steeds ver uit te werpen en dat 
bovendien op een gedeelte van het terrein dat nogal leemachtig was en waar je nog misschoot 
als je slechts een duimbreed voor de boule op de grond neerkwam. Onvermoeibaar bleven ze 
goed plaatsen. Wij besloten hoe dan ook niet meer te schieten en al onze zes boules te plaatsen 
in de hoop het beste punt te maken. In de derde werpronde lukte dat eindelijk, maar we hadden 
soms nog moeten plaatsen terwijl de beste boule van de tegenpartij slechts vier of vijf centime-
ter van het but af lag. Op dat moment was de partij gespeeld, want we hadden ons meester 
gemaakt van het but en het spel ogenblikkelijk verplaatst naar een stuk van het terrein dat ons 
wel lag. Als we waren doorgegaan het spel te spelen volgens de eerder genoemde strategische 
situatieschetsen, zouden we een ‘Fanny’ aan onze broek hebben gekregen. 
 
Tot zover Otello... puttend uit zijn rijke herinneringen. 
 
   Er bestaat een stokoud en wijd verbreid gezegde dat luidt: ‘Je mag nooit je laat-
ste boule in een werpronde schieten’. Een onjuiste uitspraak, of althans schromelijk 
overdreven. Met je laatste boule kun je net zo vaak schieten als met iedere andere. Je 
moet er pas vanaf zien als je het risico loopt je eigen positie te verknallen en niet meer 
in staat bent om daarna de eventuele schade te herstellen. Een waarschuwing die 
trouwens net zozeer geldt voor elke te spelen boule. Er systematisch van af zien om 
je laatste boule te schieten, komt voort uit een hardnekkig bijgeloof. 
 Er zijn zelfs gevallen denkbaar; waarbij het schieten van je laatste boule verreweg 
de voorkeur heeft boven het plaatsen ervan. Zoals in het voorbeeld op de volgende 
pagina (figuur 1). 
 Je hebt twee punten liggen (de witte boules 1 en 2), schuin links van het but. De 
tegenpartij heeft geen boules meer, maar één van zijn boules (zwart 3) ligt juist achter 
het but. Als je zou plaatsen, heb je voldoende ruimte om een derde punt te maken. 
Door te schieten kun je ook drie punten maken (en met een carreau zelfs vier) want 
als boule 3 weg is; gaat de witte boule 4 ook meetellen. Aarzel daarom niet en schiet! 
Want als je met je laatste boule zou plaatsen, kan het het but opgespeeld worden 
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waardoor de boules 1 en 2 niet meer op punt zouden liggen. Als je schiet en vervol-
gens zou missen, kan je niets gebeuren. De twee punten die je al op de grond had 
liggen, blijven in elk geval behouden. 

figuur 1 
 
Het laat zich gemakkelijk verklaren waarom deze bekende uitspraak zich zo stevig 
verankerd heeft in de hoofden van zoveel petanquespelers. Negen van de tien keer 
dat je met je laatste boule schiet, zul je jezelf kunnen gelukwensen. Eén op de tien 
keer zou het slecht aflopen. En juist op dat moment zul je iemand schoolmeesterach-
tig horen zeggen: ‘Je mag nooit met je laatste boule schieten’. De negen andere keren 
dat het wel goed ging, is hij dan opeens vergeten. Degenen die zo praten, denken iets 
te weten waar jij kennelijk geen weet van hebt. Ze zouden er als de kippen bij zijn om 
je gelijk te geven als je schot wel goed afliep. Achteraf lijken zij het altijd bij het rechte 
eind te hebben. 
 
   Nog een tamelijk veel gemaakte fout. Het is het begin van de werpronde en de 
tegenpartij heeft een goed punt liggen. Als je van mening bent dat deze boule in het 
verloop van de werpronde geschoten dient te worden, wacht daar dan niet mee en 
doe het meteen. 
 Laat je niet van de wijs brengen door een misplaatste voorzichtigheid van je al te 
bezorgde medespelers die zeggen: ‘Laten we eerst nog een keer plaatsen alvorens te 
schieten’. Stel dat je inderdaad besluit het schieten nog even uit te stellen en te wach-
ten totdat je pointeur een goede boule heeft geplaatst. Grote kans dat je pointeur een 
zogeheten narri plaatst, een zeer slechte boule. Iets wat vaak voorkomt als je moet 
plaatsen terwijl er een heel goed punt van de tegenpartij ligt. Een belangrijk principe 
in het petanque zegt dat het niet aan te raden is om te schieten vlak nadat een van je 
medespelers een zeer slechte boule heeft geplaatst. Dit om een veelheid van tactische 
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en psychologische redenen. Door op een dergelijke wijze te spelen, maak je de situa-
tie alleen maar nog gecompliceerder. 
 Veronderstel daarentegen dat je pointeur wel goed speelt, maar het punt net niet 
wint. Als hij net iets te kort is, loop je grote kans dat zijn boule vlak voor de boule die 
geschoten moet worden komt te liggen en deze laatste daardoor ‘afdekt’. En als hij 
iets te lang is, loop je, zelfs bij een goed schot, het risico van een ongelukkige caram-
bolage. 
 Wacht dus niet, maar schiet meteen op goede en moeilijk te winnen punten, zeker 
als die vlak voor het but liggen. 
 In alle gevallen waarin het lastige dilemma ontstaat ‘moeten we schieten of plaat-
sen?’ is op dat moment het meest essentiële dat je goed uitvoert waartoe er besloten 
is. Dat is waar alles mee staat of valt. 
 Maar pas op! Tussen teamgenoten onderling leiden dergelijke situaties soms tot 
felle en opgewonden, maar vooral zinloze discussies. De één wil schieten en de ander 
plaatsen. En allebei dreigen ze hun gelijk tot het bittere eind vol te willen houden. 
Maak je echter niet sappel om zoiets onbenulligs. Zoals eerder gezegd, het verstan-
digste is om in al dat soort gevallen de keus te laten aan degene die moet spelen. 
 
We zijn lang en uitvoerig stil blijven staan bij de tactiek van het spel. Het is een on-
derwerp dat echt heel complex is en waar nog niet een kwart over gezegd is van wat 
er over te zeggen valt. 
 Toch nog een laatste goede raad in dit verband. Laat je vooral niet uit het veld 
slaan door tactische fouten die je ongetwijfeld zult blijven maken. Er bestaat een be-
kend gezegde dat vaak door falende tireurs wordt aangehaald ter verontschuldiging 
van hun gestuntel: ‘De speler die niet één boule mist, moet nog geboren worden’. En 
datzelfde zou je kunnen zeggen met betrekking tot het uitstippelen van de juiste tac-
tiek. Zelfs de allergrootste spelers, ook zij die als ‘petanquebreinen’ worden be-
schouwd, begaan soms enorme flaters, waardoor ze van schaamte het liefst diep in 
de grond zouden willen wegkruipen. Als speler is het vrijwel onmogelijk om op ie-
der moment in de partij aan alles tegelijk te denken. 
 Het allerbelangrijkste is om van je gemaakte fouten te leren om zodoende je tacti-
sche kennis te vergroten. Je voortdurende waarnemingen en je steeds groter wor-
dende ervaring zullen er toe leiden dat je je beslissingen steeds meer op een haast in-
tuïtieve wijze zult nemen. Op die manier zul je langzaam maar zeker een goed spel-
inzicht gaan krijgen. 
 In de loop van je carrière zul je tegenover vele duizenden situaties komen te 
staan. Die worden allemaal in je geheugen vastgelegd als in een computer en je zult 
zien dat het steeds vaker zal voorkomen dat je moeiteloos de knoop weet door te 
hakken: moeten we schieten of plaatsen?  
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3. HET UITWERPEN VAN HET BUT 

 
Iedere speler is doordrongen van het belang van de tactiek die tijdens het spel moet 
worden uitgevoerd. In het vorige hoofdstuk hebben we het daar uitvoerig over ge-
had. Daarentegen zijn er nauwelijks spelers die maar enige zorg besteden aan het 
uitwerpen van het but. Desalniettemin is het uitwerpen van het but een zaak van 
primair belang. Je ziet vaak spelers die het but zomaar ergens heen gooien. Een zeer 
grote fout die wijst op een gebrek aan aandacht en toewijding. Op zorgeloosheid dus. 
Je mag het but nooit in het wilde weg of op een ongecontroleerde of nonchalante wij-
ze uitwerpen. 
 Indien het terrein zo vlak is als een biljartlaken en overal gelijk van samenstelling, 
maakt de plek waar het but wordt uitgeworpen niet zoveel uit. Het enige wat dan 
nog telt is de afstand: 
wil je kort of lang spelen? 
 In veel gevallen heb je echter de keus uit meerdere mogelijkheden. De plek waar 
je het but uitwerpt – en in het bijzonder geldt dat voor het begin van de partij – dient 
met de grootst mogelijke zorg gekozen te worden. Ervan uitgaand natuurlijk dat je 
de toss gewonnen hebt. Op een afstand van enkele meters vind je soms meerdere 
verschillende terreinsoorten: een zanderige bodem, een leemachtige, veerkrachtige 
ondergrond, een terrein met keien in de grond, enzovoort. 
 Als je tireur doorgaans iets ‘van voren’ schiet (dat wil zeggen dat zijn boule 
steeds enige afstand voor de te raken boule op de grond neerkomt en het traject door 
de lucht laag en strak is), zoek dan naar een vlak terrein met een bovenlaag van zand 
of fijn grind. Als hij daarentegen zuiver ‘op ijzer’ schiet’ (dus met een hoger en meer 
gebogen traject), wijk dan uit naar een leemachtig terrein of naar een terrein met veel 
keien. 
 Als je pointeur graag rollend speelt, zoek dan naar een hard en vlak terrein met 
een fijn laagje zand of grind. Speelt hij doorgaans hoog of halfhoog, ga dan naar een 
zachter terrein, meer leemachtig. 
 Dat alles moet voor het uitwerpen van het but door het gehele team besproken en 
afgewogen worden. En ook hier geldt weer dat iedere speler zijn medespelers goed 
dient te kennen en bovendien een juist beeld moet hebben van zijn eigen mogelijk-
heden  (en ook nu weer: van zijn eigen beperkingen). 
 Als je dat allemaal met zorg gedaan hebt, bepaal dan nauwkeurig je voorkeursaf-
stand. Maar let wel op, een but is geen boule. Een but is van hout en licht en grillig. 
Er zijn maar weinig spelers die kans zien het but op een gecontroleerde wijze uit te 
werpen. 
 Gooi het but vervolgens uit op de afstand waarop je tireur optimaal raakt: kort, 
lang of daartussen in. Heeft hij in de voorgaande werpronden bijvoorbeeld goed op 
een bepaalde afstand geschoten, verander die afstand dan nooit abrupt. Het zou hem 
lelijk uit zijn spel kunnen halen. 
 Bij dit alles is het noodzakelijk om de pointeur van de tegenpartij goed te obser-
veren. Bijna iedereen speelt van nature min of meer met een bepaald effect. Als je dat 
eenmaal in de gaten hebt, is het in je eigen belang om het but ‘tegen de hand in’ van 
je tegenstander uit te werpen. Tenzij je eigen pointeur aan hetzelfde euvel lijdt. Enke-
le voorbeelden zullen dit duidelijk maken. 
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 Er vanuit gaande dat je niet hetzelfde gebrek vertoont als je directe tegenstander – 
onbedoeld met effect spelen dus – zal het traject van zijn boule over de grond anders 
zijn dan dat van jouw boule. Werp het but nu zo uit, dat de glooiingen van het ter-
rein hem dwingen zijn boule op een voor hem onnatuurlijke wijze te spelen. Dat wil 
zeggen dat hij zijn boule moet ‘helpen’ of ‘bewerken’ met een effect dat tegengesteld 
is aan zijn normale – en foutieve – effect. 
 
Een ander voorbeeld. 
 Stel dat er zich een lastige plek bevindt in de lengterichting van het spel. Een 
hobbel, een moeilijke passage met stenen of een andere hindernis. Of een obstakel 
zoals een boom of lantaarnpaal. Zorg er dan altijd voor dat je het beste traject voor je 
zelf houdt, met de beste donnee, en wees zo slim het but zo uit te werpen dat die 
moeilijke plek precies in het spel van de vijandige pointeur ligt. Je zult het hem 
daarmee behoorlijk lastig maken. 
 Het voorgaande speelt nog sterker wanneer je tegenstander linkshandig is en jij 
zelf rechtshandig bent. Of omgekeerd natuurlijk. 
 Kortom, een goed uitgeworpen but maakt het voor jou gemakkelijk en voor je te-
genstander juist lastig. 
 Maar om in je opzet te slagen, moet je het but met veel zorg uitwerpen. Iets wat 
slechts weinig spelers doen. Tijdens het uitwerpen van het but zie je ze dan dikwijls 
nog met een toeschouwer staan praten of met een schuin oog een van hun boules 
zoeken. Vergeet dus nooit dat de manier waarop je het but uitwerpt net zo belangrijk 
is als de wijze waarop je je boules speelt. Daarom een aantal praktische tips. 
 
   Als je in de loop van een partij het but wint, werp het dan niet uit naar de plek 
waar of waarheen je tegenstanders het daarvoor steeds hebben uitgeworpen. Kenne-
lijk beviel die plek hen op de een of andere manier en misschien hebben ze er eerder 
in de loop van het toernooi wel meerdere goede werpronden gespeeld en er zelfver-
trouwen gekregen. Aangezien het in het petanque vaak gaat om sterk persoonlijke 
voorkeuren, moet je het spel op zo’n moment zien te verplaatsen naar een plek die je 
tegenstanders niet ligt. 
 Leid ze, als het maar even kan, weg van hun favoriete terrein. 
 
   Gooi het but nooit uit op een plek waar je in een eerdere werpronde niet hebt 
kunnen winnen. Vermijd die plek en gooi het but ergens anders heen. Zowel om re-
denen van technische, maar vooral van psychologische aard. 
 
   De tireur van de tegenpartij is geweldig op dreef. Probeer de speelafstand zo-
veel mogelijk te variëren tussen zes en tien meter, dat zal het ritme van de sterkste 
speler ontregelen. Er bestaat immers verschil in de manier van schieten op de groot-
ste en op de kleinste afstand en dergelijke abrupte veranderingen zijn een probaat 
middel om een tireur uit zijn spel te halen. 
 
   Als er nog slechts één punt moet worden gemaakt, bijvoorbeeld bij een stand 
van 12-8, moet je het but altijd op de grootst mogelijke afstand uitwerpen. Houd 
daarbij geen enkele rekening met de voorgaande werpronden en alles wat er reeds 
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eerder over dit onderwerp is gezegd. Zelfs bij een stand van 12-12 moet je het but zo-
ver mogelijk uitwerpen. 
 De verklaring is als volgt. 
 Op een afstand van zes meter is het team dat als eerste plaatst in het nadeel om-
dat de tegenpartij, die jullie als eerste heeft zien plaatsen, de keus heeft welke tactiek 
hij wil toepassen. Schieten op zes meter is, zoals iedereen weet, gemakkelijker dan op 
tien meter en zal op die kortere afstand dan ook eerder worden gedaan. 
 Op tien meter is het echter gunstiger om als eerste te plaatsen: er ligt niets in de 
weg en met een eerste goed geplaatste boule vlak voor het but bezorg je de pointeur 
van de tegenpartij behoorlijk veel last. En grote kans dat je in je opzet slaagt. Maar 
pas op, je eerste boule moet dan natuurlijk wel heel goed en met heel veel zorg wor-
den gespeeld! 
 
   Een partij is slecht van start gegaan. Je staat bijvoorbeeld met 12-3 achter Om-
dat er nog maar één punt te maken is, werpen je tegenstanders het but zover moge-
lijk uit. Desondanks win je de werpronde. Aarzel niet en pas zes meter af, de kortst 
mogelijke afstand. Laat je tireur aan de zijkant van het terrein enkele boules schieten 
om aan de nieuwe afstand te wennen en niet het slachtoffer te worden van jullie ei-
gen valstrik. Als de tireur van de tegenpartij, verrast als hij is door de plotselinge 
verandering, een boule mist, is de kans groot dat je vanwege die korte afstand de 
aanval kunt overnemen en een groot aantal punten scoort. Probeer het nieuwe over-
wicht te behouden tot aan het einde van de partij. 
 
   Bij het uitwerpen van het but moet je ook rekening houden met het krachtsver-
schil tussen beide teams. Als het verschil slechts gering is, zal het team dat iets ster-
ker is er voordeel bij hebben om lang te spelen. Een gering overwicht komt immers 
het beste tot uiting op de langste afstand. 
 Als daarentegen het krachtsverschil tussen de teams groot is, zal het sterkste team 
er juist belang bij hebben op gemiddelde afstand te spelen. Het spelen op grote af-
standen brengt soms verrassingen met zich mee omdat tegenslagen op die afstand 
moeilijker te bestrijden zijn dan op zes meter. Zo levert een devant-de-boule (een boule 
vlak voor een andere) op tien meter heel wat meer problemen op dan op zes of zeven 
meter. Op korte afstand ‘splijt’ je die twee boules met een eerste schot uiteen om met 
een tweede schot de situatie te redden. Op tien meter is zo’n dubbele reddingsopera-
tie aanzienlijk moeilijker. 
 Niet alle bouleterreinen zijn volkomen vlak. Soms wordt er tegen een helling op 
gespeeld en op andere momenten van een helling af. Per werpronde zal dat natuur-
lijk anders zijn. 
 Indien je team sterker is dan dat van je tegenstanders, moet je het but bij voorkeur 
in opwaartse richting uitwerpen. Het verschil in sterkte tussen beide teams uit zich 
dan het beste. Dat geldt zowel bij het schieten als bij het plaatsen. 
 Op aflopende terreinen is het plaatsen vaak een kwestie van lukken of niet. Het 
komt er heel precies op aan en het is nogal lastig en moeilijk controleerbaar. Boven-
dien heeft de zwakste schutter er voordeel bij omdat zijn sterkere tegenstander er 
door uit zijn ritme kan worden gebracht. 
 Overbodig om te zeggen dat je, wanneer je tot het zwakste team behoort, het om-
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gekeerde moet doen, dus in neerwaartse richting spelen. 
 
   Er is nog een ander probaat middel om een sterker team uit balans te brengen. 
Soms bevindt het speelterrein zich deels in de zon en deels in de schaduw. Trek je 
cirkel dan in de zon en werpt het but uit in de schaduw. Hetzelfde kun je doen als er 
‘s avonds bij kunstlicht wordt gespeeld. Een dergelijk lichtverschil bemoeilijkt het 
schatten van de juiste afstand en veroorzaakt soms vergissingen bij het plaatsen en 
het schieten. 
 Succes is niet verzekerd en misschien word je zelf wel het slachtoffer van je eigen 
valstrik. Maar toch, als je tot het zwakste team behoort, moet je altijd het toeval op-
zoeken, het geluk, het onverwachte, het onvoorziene, het ongebruikelijke. Kortom, 
het verrassingselement. 
 Het bovenstaande behoeft wel een nadere toelichting. Hoewel het op zich juist is 
dat het zwakste team altijd op zoek moet gaan naar de factoren toeval en geluk (bij-
voorbeeld het uitwerpen van het but in de buurt van een boom of een ander obstakel 
waardoor een afgezwaaide boule weer in de buurt van het but zou kunnen komen), 
mag het zwakste team zich nooit laten verleiden tot een moeilijker spel. 
 Moeilijkheden in het spel zijn altijd in het voordeel van de sterkere teams, vergeet 
dat nooit. 
 En om op het licht terug te komen, indien je tot het sterkste team behoort, werp 
het but dan vanuit de schaduw het licht in, of blijf in de schaduw. Op die manier kan 
je weinig gebeuren. 
 
   Tenslotte nog een tip die gericht is aan het adres van door de wol geverfde spe-
lers. Kijk bij het uitwerpen van het but ook altijd enige werpronden vooruit. Stel dat 
je zo’n twintig meter verderop een stuk terrein ziet waarop jouw team beter uit de 
voeten komt. Via twee ‘neutrale’ uitworpen van het but, en vooropgesteld dat je in-
derdaad beide werpronden wint (al zou het steeds maar één punt zijn), kun je het 
spel naar een gunstiger gedeelte van het terrein verplaatsen. 
 Uiteraard is een dergelijke tactiek alleen mogelijk op speelterreinen die zeer geva-
rieerd van samenstelling zijn. Op egale en gelijkmatige of afgebakende terreinen 
speelt het bovenstaande geen enkele rol van betekenis en volstaat het om slechts één 
werpronde vooruit te kijken.  
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4. HET BEGIN VAN DE PARTIJ EN DE EERSTE WERPRONDEN 

 
Observeer je tegenstanders 
 Het but is uitgeworpen en je moet als eerste plaatsen. Begin nooit aan een nieuwe 
werpronde alvorens allereerst al je boules verzameld te hebben. Want je moet altijd, 
zodra je je eerste boule hebt gespeeld, nauwlettend toezien hoe je tegenstander speelt 
en hoe zijn boules op het terrein reageren. Een speler die een boule plaatst en vervol-
gens zijn tweede boule gaat zoeken op het moment dat zijn tegenstander aan de 
beurt is, zal nooit iets kunnen opsteken van de gedragingen van diens boules op het 
terrein. Als je zo weinig aandacht voor zijn spel hebt, zul je een groot aantal belang-
rijke aanwijzigingen ontgaan. Zoals bijvoorbeeld de mate waarin en de wijze waarop 
de boules over het terrein rollen en de precieze ligging van de verschillende terrein-
glooiingen en het effect daarvan op de boules. 
 Let ook op de manier waarop je tegenstander gooit, zeker als je eerste boule niet 
onberispelijk was. Als zijn boule beter blijkt te zijn dan de jouwe, zou je bijvoorbeeld 
van donnee kunnen veranderen. In het petanque is het absoluut geen schande om 
een speler die goed op dreef is na te bootsen. Neem van hem over wat je goed dunkt 
en probeer ervan te profiteren. 
 Zoek steeds naar de zwakheden en tekortkomingen van je tegenstanders. Het 
profijt dat je daarvan hebt, kan alleen maar het resultaat zijn van een grondige obser-
vatie en voortdurende aandacht. En dat gaat niet samen met het staan kletsen met 
een toeschouwer of het zoeken naar een boule. 
 
Camoufleer je eigen zwakheden 
 Laten we ervan uitgaan dat het je gelukt is de gebreken en tijdelijke zwakheden 
van je tegenstanders te ontdekken. Probeer daar in de loop van de volgende werp-
ronden profijt van te trekken. Maar daarnaast is het net zo belangrijk om je eigen 
zwakheden voor je tegenstanders verborgen te houden. Want ook zij letten op jou en 
volgen je spel nauwgezet. 
 Maak geen opmerkingen zoals: ‘Ik kom maar niet op dreef, het terrein ligt me 
niet.’ 
 Misschien hadden je tegenstanders je fout niet eens opgemerkt. En als je boule te 
ver doorgerold is omdat het terrein veel gladder bleek te zijn dan het er uitzag, zeg 
dan nooit: ‘Hemel, wat rolt dat terrein zeg, ik liet mijn boule nauwelijks los.’ 
 Je tegenstander zal er door gewaarschuwd worden. Zeg daarom niets. En mis-
schien maakt hij wel dezelfde fout als jij. Op zijn beurt misleid door de uiterlijke 
schijn van het terrein. 
 Oude en sluwe vossen liegen je in dit soort situaties zelfs opzettelijk wat voor om 
je zand in de ogen te strooien. 
 Als hun boule te lang was terwijl ze toch normaal gespeeld hebben, zullen ze bij-
voorbeeld zeggen: ‘Mijn boule vloog uit mijn handen, ik heb hem geschoten.’ Ze zul-
len dus nooit zeggen dat ze het terrein verkeerd hadden ingeschat.’ 
 Je hoort ook wel eens een tireur verwijten maken aan een medespeler die het but 
uitwerpt: ‘Gooi het but niet zo ver uit, ik ben wat moe, het lukt me niet vandaag.’ 
 Of een andere: ‘Gooi het but maar in het zand, tussen die stenen raak ik toch niks. 
Je weet toch dat ik altijd iets van voren schiet en nooit op ijzer.’ 
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 Of een milieu die rondbazuint: ‘Gooi het but niet die kant op, ik kan geen hoge 
portees gooien; je weet dat dat niks voor mij is.’ 
 Al deze kletskousen geven daarmee hun zwakke kanten bloot. De tegenstanders 
zijn heus niet doof of gek. Op het moment dat zij het but hebben veroverd, zullen zij 
maar al te graag gebruikmaken van de aldus verkregen kennis. Je hoeft hen niet wij-
zer te maken dan ze al zijn. Verberg daarom steeds je fouten en tekortkomingen. Met 
een beetje geluk blijven ze in de loop van de partij onopgemerkt. Het zou wel eens 
net voldoende kunnen zijn om te winnen. 
 
Het belang van de eerste werpronden 
 Het begin van een partij is te vergelijken met de eerste ronde van een bokswed-
strijd: een periode van aftasten en verkennen. 
 Als je de tijdsduur van de eerste en de laatste werpronden eens met elkaar zou 
vergelijken, zou je zien dat die laatste doorgaans veel langer duren. Dit vanwege het 
feit dat de spelers zich in die fase van de partij intensiever toeleggen dan in het begin. 
Er wordt dan beter en zorgvuldiger onderzocht en afgewogen dan bij aanvang van 
de partij. 
 Wat een enorme vergissing! En een vergissing die door bijna alle spelers wordt 
gemaakt. De drie eerste werpronden lijken weliswaar het minst belangrijk, maar ze 
wegen wel degelijk het zwaarst. Je moet er je volle aandacht aan besteden en zeker 
niet overhaast spelen. Het is in deze fase dat je de partij kunt winnen of verliezen. En 
wel om de volgende redenen. 
 Allereerst zul je door een goede start je tegenstanders imponeren, je berooft ze 
van hun gemak, van hun zelfvertrouwen. Door in het begin van de partij een voor-
sprong te veroveren, schep je bovendien een gunstige ambiance voor je teamgenoten 
en voor jezelf: ieder team speelt immers beter wanneer het voor staat dan wanneer 
het achter staat. Bij een achterstand dreigen de eenheid en de samenhang in het team 
weg te vallen. Er ontstaan onenigheden en de verstandhouding kan volledig in het 
niets verdwijnen. Er beginnen discussies op te laaien en er ontstaan irritaties over en 
weer. 
 Slechts rustige en kalme spelers die stevig in hun schoenen staan, weten het 
hoofd te bieden aan dit soort situaties. 
 Opgelet dus: de eerste werpronden waaraan menigeen te onbekommerd en te 
nonchalant begint, zijn van het allergrootste belang. Tracht je voordeel te halen uit 
het gegeven dat alle spelers denken dat het dertiende punt het moeilijkst te maken is. 
Kletskoek, het tegendeel is waar! De eerste winstpunten maken het gemakkelijker 
voor de volgende en de daaropvolgende. Tot aan de allerlaatste punten. Bij een stand 
van 12-2 hoeft het team dat op twaalf staat alleen nog maar het dertiende punt te 
maken. Beduidend minder dan het team dat pas op twee staat... 
 
Onderschat je tegenstanders nooit 
 Waar je in het begin van de partij ook voor moet oppassen, is het onderschatten 
van je tegenstanders. Tijdens een toernooi kan het wel eens voorkomen dat je tegen-
standers treft van wie je denkt dat zij veel zwakker zijn dan je eigen team. Je neemt 
de partij aanvankelijk te licht op en begint eraan zonder inzet en toewijding. Je bent 
zo zeker van je zaak dat je meent de partij op elk gewenst moment te kunnen win-
nen. Maar pas op! Een dergelijke houding kan je onnodig veel last bezorgen en tegen 
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alle verwachtingen in zou je wel eens kunnen verliezen. Je zou lelijk op je neus kijken 
als de schilpad de race zou winnen in plaats van de haas! 
 Houd je daarom altijd voor ogen dat je tegenstanders, ook al zijn ze op papier 
minder sterk, net zoals jij en je medespelers zes boules in hun handen hebben. On-
derschat hen dus nooit. Allereerst in je eigen belang, maar ook uit een oogpunt van 
tact en wellevendheid...  
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5. EERHERSTEL VAN DE POINTEUR 
 
In dit hoofdstuk zal een poging worden gedaan een onrechtvaardigheid uit de we-
reld te helpen. Of althans wat daar vaak voor door gaat: het geringe belang dat door-
gaans wordt toegekend aan de taak van de pointeur. Door alle tijden heen is het 
steeds de tireur geweest die de meeste aandacht en belangstelling heeft gekregen. 
Toeschouwers en spelers hebben slechts oog voor hem: hij is de koning, de kapitein 
die zijn troepen naar de overwinning leidt. De pointeur heeft slechts een bijrol met 
een vage en onduidelijke taak. Hij mag alleen maar luister bijzetten aan de rol van de 
tireur die uiteindelijk met de eer gaat strijken. 
 De bittere consequentie van deze realiteit: alleen als tireur zul je naam maken in 
de wereld van het petanque. De beroemde spelers uit het verleden waren bijna alle-
maal zonder uitzondering schutters. Vanwaar toch die onderwaardering, die onver-
schilligheid, ja minachting zelfs, ten aanzien van die arme pointeur? 
 Waarschijnlijk is het te wijten aan het feit dat men van een tireur veel eerder zal 
zeggen dat hij goed gespeeld heeft. Hij zal veel gemakkelijker faam veroveren en die 
niet zo gauw weer kwijtraken. En inderdaad, een tireur in topvorm haalt de meeste 
open doekjes bij het publiek. Niets weerhoudt hem van een schitterend festival van 
treffers. Zijn boule komt door de lucht op weg naar zijn doelwit immers geen enkel 
obstakel tegen. 
 Niets van dit alles ten aanzien van de pointeur. Zelfs wanneer hij in glanzende 
vorm verkeert, heeft hij van alles te verduren. Hij is voortdurend de gebeten hond: 
zijn boules kunnen verkeerd op de grond neerkomen of per ongeluk een in de grond 
verborgen steen raken. Door botte pech kan een onberispelijk gespeelde boule toch 
een slecht punt opleveren. Hoe onrechtvaardig ook, het publiek en de spelers hou-
den slechts rekening met het resultaat en zullen je daar ook op beoordelen. 
 Wist je dat het mogelijk is dat drie perfect en op exact dezelfde wijze gespeelde 
boules, met precies dezelfde kracht gegooid, toch metersver van elkaar tot stilstand 
kunnen komen? De eerste kan op de donnee worden gesmoord en meters te kort 
blijven, de tweede komt normaal neer en ligt tegen het but aan, terwijl de derde bou-
le twee meter voorbij het but vliegt omdat hij op een steen ketste. En toch heeft de 
pointeur in alle drie gevallen foutloos gespeeld! 
 Een goede pointeur moet niet alleen goed spelen, hij mag daarnaast ook geen 
pech hebben. De eerste voorwaarde heeft hij in de hand, de tweede absoluut niet. 
Naast een minderwaardigheidsgevoel, waarmee het merendeel van de pointeurs be-
last is, voelen zij zich ook nog eens gekleineerd vanwege het feit dat zij hun rol toe-
bedeeld hebben gekregen omdat ze niet kunnen schieten. 
 De brille, de manhaftigheid, de glans en de populariteit van de schutter zetten de 
pointeur als een stiefkind op het tweede plan. De pointeur gaat vaak door voor een 
bloedeloze en krachteloze zwakkeling. Je hoort nogal eens zeggen: 
 - Moet Jan plaatsen? Maar waarom? Mag hij dan niet meer schieten? 
 - Jawel, maar hij is teruggezet. Hij miste alles. 
 Ziezo, daar zijn we dan. Het feit dat je niet mag schieten, wordt als een degradatie 
gezien, als een stap terug. In vergelijking met schieten wordt plaatsen als iets min-
derwaardigs beschouwd. 
 Maar toch is het plaatsen, al is het lang zo spectaculair niet, net zo belangrijk als 
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het schieten. Het plaatsen zou je in het petanque kunnen vergelijken met het funda-
ment van een gebouw, alles staat of valt er mee. 
 Aangezien een pointeur altijd als eerste moet spelen, hangt het van hem af hoe 
het spel zich zal ontwikkelen. Zodra hij heeft gespeeld, begint zich op dat moment 
reeds de voordeelsituatie af te tekenen. En de voordeelsituatie bepaalt voor een groot 
deel het klimaat van de partij en is een enorme troef die zijn weerslag heeft op het 
rendement van alle spelers. Tot aan het einde van de werpronde en zelfs tot ver 
daarna... 
 Met ‘in het voordeel zijn’ (in het Frans I’avantage, zie ook wat daarover in hoofd-
stuk 2 is gezegd) wordt bedoeld dat je er gunstiger voor staat, dat je meer boules in 
de hand hebt dan je tegenstanders of dat de positie van je boules op het terrein beter 
is. Alle spelers komen tot betere prestaties wanneer zij boulevoordeel hebben. Dat 
wil zeggen, meer boules in de hand hebben dan hun tegenstanders en daardoor extra 
punten kunnen maken. Je moet dus altijd proberen in het voordeel te komen. 
 In negen van de tien keer is dat voordeel echter te danken, of wordt het in stand 
gehouden, doordat er beter geplaatst wordt. Als een tireur op zo’n moment in actie 
moet komen, doet hij dat onder de meest gunstige omstandigheden. Goede pointeurs 
scheppen goede tireurs, of, op zijn minst, helpen zij hen een handje. Het schieten 
wordt immers gemakkelijker gemaakt doordat de eigen omringende boules als het 
ware extra richtpunten vormen. Goed geplaatste boules flankeren de boule die moet 
worden geraakt en geven de tireur houvast bij het mikken en het schatten van de af-
stand. 

Enkele voorbeelden zullen dat duidelijk maken. 

 
figuur 2 

 
In bovenstaande afbeelding (figuur 2) is de meest ongunstige situatie om te schieten 
weergegeven. Bij zijn eerste worp heeft de pointeur van de tegenpartij zijn boule op 
een afstand van tien meter pal tegen het but aan geplaatst. De tireur ziet slechts één 
boule op het terrein, zelfs het but lijkt van de aardbodem te zijn verdwenen. Er is 
niets rondom het doelwit dat hem kan helpen bij het schatten van de juiste afstand. 
Het is de boule die het meest gemist wordt. 
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figuur 3 

 
In de tweede afbeelding, (figuur 3) is de situatie weergegeven waarbij het meest ge-
raakt wordt. Links van het but, op zo’n dertig centimeter, liggen je eigen boules (wit). 
Aan de rechterkant het doelwit, dat bovendien geflankeerd is door nog een tweede 
vijandige boule (zwart). Een ideale omlijsting. 
 
Het zijn echter niet uitsluitend technische, maar vooral ook psychologische redenen 
waardoor een goede pointeur een ideale ondersteuning geeft aan zijn tireur. Een 
goede pointeur vergroot immers het zelfvertrouwen van een tireur. Als deze laatste 
moet schieten, is dat altijd in de wetenschap dat hij voor een goed punt schiet. En 
mocht hij missen, dan heeft hij de zekerheid dat zijn pointeur in staat is de schade te 
beperken door heel goed te plaatsen. Een goede pointeur zal de druk op zijn tireur 
verlichten en hem in staat stellen goed te spelen. 
 Het omgekeerde komt natuurlijk ook voor, een slechte pointeur die een tireur 
slecht doet spelen. Bij achterstand in boules (dus met minder boules in de hand) zal 
de tireur terecht denken dat de situatie alleen nog maar te redden is door een carreau 
(de boule waarmee geschoten werd neemt exact de plaats in van de boule die geraakt 
werd; zie ook het ABC achter in het boek). Met dat idee in zijn achterhoofd zal hij 
dus in de cirkel stappen, iets wat verre van aanbevelenswaardig is. Een carreau is 
immers een kwestie van lukken of niet en komt op een moment dat je er niet speciaal 
naar op uit bent. Als je er met alle geweld een moet maken, en je legt je er speciaal op 
toe, lukt het maar heel zelden. Je schiet meer op ijzer dan normaal, wat zachter en 
wat hoger... en je mist. Bijna altijd omdat je boule net over het doelwit heen vloog. 
 Daar komt nog bij dat slechte punten irritaties oproepen bij de medespelers en 
een slechte invloed hebben op de ambiance van de partij. 
 Redenen te over om de pointeur in ere te herstellen en hem de waarde toe te ken-
nen die hem toekomt. 
 Bovendien kunnen goed gespeelde boules, ook als ze niet vlak bij het but liggen, 
altijd nog bastaardpunten opleveren die je kunnen behoeden voor een overmatig 
groot verlies aan punten. En bij pech of falen van je tegenstanders kunnen ze zelfs 
nog punten opleveren. Niet te ver van het but geplaatste boules geven altijd een ze-
kere mate van zekerheid. Een goede pointeur zal slechts zelden in één enkele werp-
ronde veel punten verliezen. Ook al maakt hij geen briljante punten - het wil immers 
niet altijd lukken - hij zal geen belabberd slechte boules plaatsen die niet meer goed 
te maken zijn en die tot groot puntenverlies voor zijn team kunnen leiden. 
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 Hierbij dient trouwens gezegd te worden dat een pointeur met zijn twee boules 
beter twee goede bastaardpunten kan maken dan één heel goed punt en één heel 
slecht. Vooropgesteld natuurlijk dat het team een trefzekere schutter in zijn midden 
heeft. 
 
Nog enkele andere voorbeelden waaruit het grote belang van het plaatsen blijkt. 
 In de loop van een werpronde hebben je tegenstanders al hun boules op één bou-
le van jouw team gespeeld. Jullie hebben dus nog vijf boules in de hand. 
 Goede pointeurs zullen er vervolgens alles uithalen wat er inzit en er nog vijf 
punten bij maken. 
 Ieder punt is er alvast weer een, misschien moet je in de volgende werpronde wel 
al het mogelijke doen om met zes boules één enkel puntje in de wacht te slepen. 
 Slechte pointeurs plaatsen er in dit soort situaties slechts één punt bij, of mis-
schien wel helemaal geen. En de tegenstanders die zich al op het ergste hadden 
voorbereid, zullen opgelucht ademhalen en mogelijk zelfs weer moed vatten en 
nieuwe energie verzamelen. 
 
Vaak zie je een goede pointeur zijn team uit een uiterst benarde situatie redden. Bij 
voorbeeld in een niet al te grote nadeelsituatie waarbij zijn medespelers het hebben 
laten afweten. Door een boule tegen het but of een devant-de-boule te plaatsen (een 
boule pal voor een boule van de tegenpartij), kan de situatie volledig worden gered. 
Dat lukt uiteraard niet zonder een beetje geluk, maar dat geluk kan alleen maar wor-
den afgedwongen door goed te plaatsen. Met slecht gespeelde boules zal dat nooit en 
te nimmer het geval zijn. 
 Bovenstaande voorbeelden onderstrepen het belang van het plaatsen. Terwijl het 
schieten veeleer een soort automatisme is, zeg maar een reflexbeweging, moet je bij 
het plaatsen daarentegen voortdurend nadenken en overwegen. Het plaatsen is dus 
een zaak van reflectie en van keihard werken en je inzetten. Voortdurend moet je op 
je hoede zijn voor de verraderlijkheden van het terrein. Het vraagt om precisie en 
technische perfectie, om vindingrijkheid en durf... en om zelfverloochening! 
 De taak van de pointeur is een ondankbare, je zult het mikpunt zijn van de meest 
onheuse bejegeningen en flagrante onrechtvaardigheden. Je zult er vaak van worden 
beschuldigd dat je slecht hebt gespeeld terwijl je boule alleen maar slecht is neerge-
komen. De verantwoordelijkheid voor de nederlaag zal dikwijls ten onrechte op 
jouw schouders neerkomen. Dat klinkt allemaal weinig bemoedigend. 
 Maar als je een goede pointeur bent, zal er één grote troost voor je zijn wegge-
legd, en misschien wel de allermooiste: je zult vaak winnen. Onopvallend ongetwij-
feld en zonder al te veel ophef en bombarie, maar je zult winnen... Van tireurs die 
verbluffend hebben staan spelen en maar niet begrijpen hoe het toch komt dat ze ver-
loren hebben. 
 En bovendien zullen er zelfs ook nog een paar kenners zijn, hoewel misschien 
niet al te veel, die je talenten hebben weten te onderkennen en te waarderen...  
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6. ADVIEZEN AAN DE TlREUR 
 
In het vorige hoofdstuk hebben we het uitvoerig gehad over de onterechte onder-
waardering van de pointeur en we hebben gepoogd dat enigszins recht te zetten. We 
moeten echter wel vaststellen dat de taak van de tireur van het allergrootste belang is 
en moeilijk te vervullen. De tireur is onmiskenbaar de trotse aristocraat van het bou-
lesspel en hij beschikt over een onbetwist voorrecht: een talent dat hem in staat stelt 
een groot aantal vijandige boules te raken en weg te schieten. 
Het is verre van eenvoudig om welk advies dan ook te geven met betrekking tot de 
instinctieve actie van de schutter. Het schieten is een persoonlijke kwestie: het heeft 
veeleer met een natuurlijke en aangeboren begaafdheid te maken dan met iets an-
ders. In dat korte ogenblik van het schieten zelf gaat het om de vaardigheid in zijn 
meest pure vorm. 
 Desalniettemin zullen we een poging wagen enkele - technische - tipjes van de 
sluier te lichten, in de hoop dat je er wat van kunt opsteken. 
 
De techniek 
 Allereerst de aanvangshouding van het lichaam. Neem steeds de goede gewoonte 
aan de voeten goed neer te zetten, volledig binnen de werpcirkel dus. Je moet goed 
rechtop staan, doch nooit gespannen of stijf. Probeer je in de cirkel op je gemak te 
voelen om zo ontspannen mogelijk te kunnen schieten. 
 Alles wat al eerder gezegd is over het werpen en het vasthouden van de boules - 
zie hoofdstuk 1 - geldt ook voor het schieten. 
Ook nu spreekt het weer voor zich dat de boule tijdens het schieten zelf onderhands 
moet worden vastgehouden. Hoewel sommige spelers heel bedreven zijn in het bo-
venhands schieten, is het onderhands schieten (en plaatsen) de enig goede en ge-
schikte methode. Tireurs die bovenhands schieten staan vaak versteld van de resulta-
ten van onderhands schietende tireurs: een onderhandse tireur maakt niet alleen 
meer, maar ook makkelijker carreaus! 
 Vervolgens de worp zelf. Het is al een paar keer gezegd, schieten is een min of 
meer aangeboren vaardigheid, waarbij iedere speler zijn eigen stijl heeft. Er is geen 
wet die voorschrijft dat de hand bij het begin van de worp op de ene of op de andere 
plaats moet worden gehouden. Of dat het lichaam iets naar voren moet neigen of dat 
de knieën sterk of weinig gebogen moeten zijn. 
 Alles in het boulespel is een kwestie van lichaamsbouw en lengte, van lichaams-
afmetingen en lichaamsverhoudingen. En vooral van een goede balans. 
 Laten we de beweging van de werparm eens onder de loep nemen. 
 
De arm moet ruim naar achteren zwaaien en de verticale lijn van het lichaam vol-
doende ver passeren. De hoogte van de achterwaartse uithaal zelf is volstrekt afhan-
kelijk van de speler zelf. Sommige tireurs (denk bijvoorbeeld aan de Franse meer-
voudige wereldkampioen Didier Choupay, Vert.) beschikken over een extreme le-
nigheid in de schouders: de hand met de boule zwaait bij hen soms door tot een punt 
loodrecht boven de schouder of in enkele gevallen daar zelfs nog voorbij. 
 Vervolgens moet de arm weer snel naar voren gaan, dus zonder één enkele on-
derbreking, om het voordeel van de achterwaartse uithaal niet verloren te laten gaan. 
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 Tijdens de gehele beweging blijft de arm gestrekt, doch - en dat geldt net zo goed 
voor de rest van het lichaam - vooral niet stijf maar juist zo soepel en ontspannen 
mogelijk. Denk aan de slingerbeweging van een klok met de boule als massa. De arm 
moet tijdens het naar achteren zwaaien in één vlak blijven. Met andere woorden, de 
hand met de boule mag op het hoogste punt van de achterwaartse uithaal niet achter 
de rug verdwijnen als gevolg van een buiging van de elleboog. Hetzelfde geldt voor 
het polsgewricht. Tijdens het naar achteren zwaaien mag de pols niet zijwaarts - en 
meestal zal dat binnenwaarts zijn - buigen of draaien. Al dat soort zijwaartse bewe-
gingen kunnen problemen opleveren met betrekking tot het recht zijn van het schot. 
Of kortweg, het ‘recht’ zijn. 
 Bij het naar voren gaan van de arm moet de palm van de hand naar de grond ge-
richt zijn, je gooit dus, zoals eerder al gezegd, onderhands. De hand scheert vlak 
langs het dijbeen, dat daarmee richtingbepalend is. 
 Het naar voren zwaaien dient snel genoeg te gebeuren om goed door te kunnen 
zwaaien tot op ongeveer borsthoogte. Op dat punt aangekomen wordt de boule los-
gelaten (gelanceerd). 
 De schouder van je werparm mag geen gefixeerd draaipunt zijn. De schouder 
moet lichtjes en zonder schokken met de beweging meegaan. In het begin van de 
beweging bevinden beide schouders zich echter absoluut op één lijn, pas tijdens de 
beweging draaien ze mee. 
 De andere arm heeft een belangrijke taak en mag vooral niet slap en passief langs 
het lichaam blijven hangen. Integendeel, doordat deze arm de beweging van je 
werparm volgt, wordt de werparm als het ware ondersteund. De niet-actieve arm 
fungeert als een soort contragewicht en moet tijdens de beweging van de werparm 
mee naar achteren gaan - bij de een zal dat natuurlijk verder zijn dan bij de ander - 
om goed in balans te blijven. Oefen regelmatig om dat optimaal te kunnen benutten. 
 Om bovengenoemde reden is het ook af te raden om meer dan één boule in je an-
dere hand te hebben. Het extra gewicht zal je balans kunnen verstoren. 
 
Ook de benen hebben een belangrijke taak. De knieën moeten bij voorkeur lichtjes 
gebogen en naar het doelwit gericht zijn. Zorg dat je altijd op een zodanige wijze in 
de cirkel staat dat je knieën inderdaad in de goede richting wijzen en de uitgangspo-
sitie van het hele lichaam goed is. 
 Voor een goed evenwicht is het verder van belang om de benen iets te spreiden, 
met daarbij één been - het steunbeen - iets naar voren. Voor alle duidelijkheid, bij 
rechtshandige is het rechterbeen het steunbeen, bij linkshandige het linkerbeen. 
 
Voordat je de schietbeweging inzet, moet je allereerst de afstand tot de boule die je 
moet raken nauwkeurig inschatten. Neem daarvoor in alle rust enige seconden de 
tijd om je te concentreren, zonder dat echter te overdrijven. Een te lange concentratie 
kan ten koste gaan van je losheid, je ongedwongenheid. Prent ook nooit in je hoofd 
dat je een boule moet wegschieten, maar uitsluitend dat je die wilt raken. Een kwes-
tie van psychologie, maar je zult er aanzienlijk minder geforceerd door gaan spelen 
en een goed geraakte boule verdwijnt heus wel, ook al schoot je niet eens zo hard. 
Probeer de boule zoveel mogelijk een lichte curve (parabool) door de lucht te laten 
beschrijven. Hard en in een rechte lijn schieten is minder goed en heeft veelal tot ge-
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volg dat de schietboule, wanneer deze vlak voor de te raken boule de grond zou ra-
ken, over deze laatste heenspringt. Zuiverheid en techniek spelen een grotere rol dan 
kracht en je houdt het gedurende een lange en vermoeiende toernooidag bovendien 
heel wat langer vol. 
 
Na bovenstaande technische uiteenzettingen zullen we in het verdere vervolg zien 
dat er nog verscheidene andere factoren zijn die van invloed kunnen zijn op die zo 
korte actie van het schieten. In positieve maar ook in negatieve zin. En als je van plan 
bent je trefzekerheid te vergroten, is het raadzaam om de onderstaande adviezen ter 
harte te nemen. Ze zullen je niet behendiger maken dan je al bent, maar misschien 
zul je er wel enkele boules méér door raken. En het zal heus wel eens voorgekomen 
zijn dat je een partij verloren hebt die je met één enkele treffer meer gewonnen zou 
hebben... 
 
Eerste advies 
 Zorg er voor altijd iets op je hoofd te hebben. Het geeft niet wat, een pet een hoed 
of iets anders. Speel niet blootshoofds en dat om verschillende redenen. 
 Allereerst zul je tegen de zon beschermd zijn (natuurlijk geldt dit in ons land in 
veel mindere mate dan in het zuiden van Frankrijk, maar zo nu en dan maken we 
hier ook wel eens hete zomers mee, Vert.). Op de lange duur kan de zon kleine on-
gemakken veroorzaken die vooral voor tireurs funest kunnen zijn. En mocht je tame-
lijk lange haren hebben, dan kunnen deze je niet in de weg zitten en voorkom je extra 
nervositeit tijdens de partij. 
 Verder, door de klep van je pet of de rand van je hoed iets te laten zakken, scherm 
je je gezichtsveld af van de rest van het speelterrein. Daardoor zul je niet zo gauw 
gehinderd worden door onverhoedse bewegingen van toeschouwers of andere spe-
lers. Vaak oorzaak van missers! 
 En als het laat geworden is en de zon begint te zakken, zul je minder risico lopen 
om door de laagstaande zon verblind te worden. Wat trouwens ook geldt als je mee-
doet aan een avondtoernooi, waar je last zou kunnen hebben van het felle licht van 
de schijnwerpers. 
 Voor brildragers kan het dragen van een hoed of een pet ook van nut zijn tijdens 
een regenbui, omdat op die manier je brilleglazen beter beschut blijven tegen hinder-
lijke regendruppels. 
 
Tweede advies 
 Zorg er altijd voor dat je ‘warm’ blijft, dat wil zeggen dat je in je ritme blijft. Ga 
nooit zitten in de loop van een partij en zeker niet als je moe begint te worden. En als 
het spel voor korte tijd stilligt, bijvoorbeeld als er gemeten moet worden of om welke 
reden dan ook, ga dan aan de zijkant van het terrein een paar boules schieten. Dat-
zelfde moet je ook doen als je als tireur de voorafgaande werpronden hebt moeten 
plaatsen (volgens het huidige spelreglement is het oefenen tijdens een partij niet 
meer toegestaan! Vert.). 
 Hoe dan ook, een tireur mag nooit ‘koud’ worden, nooit een langere periode ach-
tereen niet in actie zijn geweest. Het schietritme is een toestand die je moet zien vast 
te houden door constant warm en bezig te zijn. Pas dus altijd op voor langdurige 
spelonderbrekingen. 
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Derde advies 
 Praat nooit als je gaat schieten, je zult er alleen maar last van ondervinden. Als je 
iets te zeggen hebt, doe dat dan bij het but. Als je eenmaal in de cirkel staat, moet je 
niks meer zeggen. Op dat moment telt uitsluitend de boule die je moet raken en dien 
je je te concentreren. Dat kan alleen maar in de paar seconden voordat je schiet. In 
dat korte ogenblik moet je alles overzien hebben: de afstand tot de boule, de gesteld-
heid van het terrein, de exacte ligging van het doelwit, enzovoort, enzovoort. Het zijn 
allemaal gegevens die je vertellen hoe en met welke kracht je moet schieten. Vaak 
gebeurt dat op een instinctmatige, routineuze, ja bijna achteloze wijze.  
 Laat je daarbij nooit afleiden door over wat ook te praten, het gaat beslist ten kos-
te van je trefzekerheid. 
 Wees ook op je hoede voor tegenstanders die quasi onverschillig tegen je begin-
nen te praten op het moment dat je in actie wilt komen. Trap nooit in zo’n doorzich-
tige truc. 
 Hang ook nooit de branie uit als je gaat schieten. Zeg nooit zoiets als: ‘Ik gooi wel 
even een carreau’ of: ‘Ik schiet die boule aan flarden’. Als je mist ga je af als een gie-
ter. 
 
Vierde advies 
 Zorg steeds voor een goed moreel en probeer dat gedurende de gehele partij vast 
te houden. Natuurlijk, de vorm van een tireur hangt in de eerste plaats af van zijn fy-
sieke mogelijkheden en van zijn gezondheid. Maar het moreel, je gemoedstoestand, 
speelt daar ook een grote rol bij. Het volgende voorbeeld toont dat aan. 
 Soms ligt er een boule op het terrein die je, als je er naar kijkt, niet aanstaat. Des-
ondanks schiet je... en je mist! Omgekeerd zijn er ook boules die je op het eerste ge-
zicht wel bevallen. Je weet zeker dat je ze zult raken... en je raakt perfect! 
 In beide gevallen heeft het moreel een grote rol gespeeld. Een goed moreel, het 
vertrouwen in je zelf, leidt tot goed spelen. Maar goed spelen leidt op zijn beurt tot 
een goed moreel, tot zelfvertrouwen. Tussen beide, goed spelen en een goed moreel, 
bestaat een heilzame wisselwerking. 
 Probeer daarom zoveel mogelijk geloof in je zelf op te bouwen en je ervan te over-
tuigen dat je over de capaciteiten hebt om een boule te raken. En als dat niet lukt, 
streef dan op z’n minst naar een zekere mate van losheid en ongedwongenheid, van 
ontspanning. Pas vooral op voor het einde van een partij, als je achter staat of de 
stand vrijwel gelijk is. Op zo n moment, wanneer het er op aankomt, zul je gauw ge-
neigd zijn je meer dan normaal toe te leggen. Natuurlijk, je moet dan nog steeds je 
best doen, maar niet meer of minder dan daarvoor. En net zo gelijkmatig als gedu-
rende rest van de partij. Er is niets dat je zozeer uit je spel kan halen als een grote 
nonchalance op het ene moment en een buitensporige inzet op het andere. 
 Blijf je steeds voor ogen houden dat het petanque een spel is en blijft. Ook al ben 
je vandaag verslagen en uitgeschakeld, er wachten je nog voldoende andere toer-
nooien en partijen. Blijf dus onder alle omstandigheden rustig en koelbloedig. 
 
Vijfde advies 
 Laat je niet hinderen door je kleding. Je broek, hemd of trui mogen je niet knellen. 
Je moet je op je gemak voelen zonder dat je kleren ergens te strak zitten. Niet omdat 
je daardoor zou missen, maar veeleer omdat je bij de eerste de beste misser zou den-
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ken dat je bij het naar achteren zwaaien van je arm gehinderd wordt door je te krap-
pe kleding. En als die gedachte zich eenmaal in je hoofd heeft vastgezet, zul je vanaf 
dat moment aan niks anders meer denken en loop je het risico uit je spel te raken. 
Zonder enige hoop om weer terug in de partij te komen. Als je daarentegen door 
niets gehinderd wordt, zul je een paar toevallige missers uitsluitend aan een tijdelijke 
inzinking wijten en zul je er snel weer over heen zijn. 
 Om dezelfde reden moet je ook geen grote of zware voorwerpen in je zakken 
dragen. Juist omdat je bang bent er last van te hebben, zul je er rekening mee gaan 
houden. Op het moment dat je arm langs je broek scheert, zul je ongemerkt een frac-
tie van een centimeter uitwijken en kom je dat kleine beetje noodzakelijke precisie te-
kort. 
 
Zesde advies 
 Als je je eerste boule mist en het is nodig om nog een tweede keer te schieten, blijf 
dan in de cirkel en ga niet staan praten maar schiet meteen door. Natuurlijk moet je 
je niet haasten, maar wacht ook niet al te lang. De gemiste eerste boule helpt je bij je 
tweede poging: het geeft je een beter gevoel van afstand en van de manier hoe je 
moet schieten. Het eerste schot, ook al was het mis, helpt je bij het tweede, maar dat 
geldt alleen als ze kort achter elkaar worden uitgevoerd. 
 
Na de adviezen, nu de kneepjes van het vak. 
 
   Al eerder is gezegd dat je nooit met alle geweld een carreau moet willen schie-
ten. Er is echter één uitzondering: als je de partij erdoor kunt winnen. Indien de mo-
gelijkheid zich voordoet - en zeker geldt dat in een nek-aan-nek race - moet je altijd 
proberen de partij in één klap uit te maken. Schiet dus voor een carreau en jammer 
als het mislukt. 
 
   De tireur ziet altijd als eerste of zijn boule goed geschoten is of niet. Vanuit de 
cirkel staat hij er het beste voor om te kunnen zien waar zijn boule zal neerkomen. 
Doe nooit slechte spelers na die, zogenaamd voor de grap, uitroepen dat ze niet recht 
zijn terwijl ze wel degelijk zien dat ze zullen raken. Je zult terecht een lading verwij-
ten over je heen krijgen en grote kans dat de partij er een onplezierige wending door 
zal krijgen. Natuurlijk kun je je wel eens vergissen. Je dacht dat je niet recht was en je 
zegt dat en het schot blijkt toch raak te zijn. Verontschuldig je dan bij je tegenstan-
ders, want ongewild zou je hen beledigd kunnen hebben. Maar het beste is nog altijd 
om niets te zeggen als je geschoten hebt. 
 
   Verander nooit van houding als je schiet. Sommige tireurs zakken een beetje 
door hun knieën als zij op korte afstand schieten. Dat is een fout waar je twee keer 
last van kunt ondervinden: allereerst op het moment dat je op die ongebruikelijke 
wijze schiet en even later als je weer in je normale houding staat. 
 
   Houd er rekening mee dat een boule die voor het but ligt ‘lekkerder’ is om op 
te schieten dan een boule erachter. En dus ook gemakkelijker. Het is een kwestie van 
afstand maar vooral ook puur gevoelsmatig. Schiet daarom vaker op boules die voor 
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het but liggen dan op boules erachter. Een boule voor het but hindert je pointeur bo-
vendien en een boule erachter kan hem van dienst zijn. 
 
   Op een terrein dat bezaaid ligt met stenen kan het wel eens gebeuren dat er een 
kei in de cirkel ligt waardoor je je voeten niet vlak op de grond kunt zetten. Speel dan 
niet. Haal die kei eerst weg en als dat niet kan, ga dan iets opzij staan. Het is noodza-
kelijk dat beide voeten goed vlak op de grond staan. Een kwestie van evenwicht ui-
teraard, maar ook van innerlijke rust. Je zou immers aan niets anders denken dan aan 
die steen onder je voeten en dat kan funest zijn. Maak dus altijd, indien dat nodig is, 
de grond onder je voeten vlak en schiet pas daarna. 
 
   Is het nog nodig om te zeggen dat je iedere vorm van bijgeloof uit de weg moet 
gaan? Bij wijze van voorbeeld volgt nu een tamelijk veel voorkomende situatie. Een 
tireur mist zodra een bepaalde persoon zich in het publiek mengt. Waarom heeft hij 
zo de schrik in de benen vanwege die nieuwkomer? Wel, simpelweg door een sa-
menloop van omstandigheden. De betreffende speler heeft ooit eens tweemaal ach-
tereen gemist, precies op het moment dat die toeschouwer arriveerde. Je reinste toe-
val natuurlijk, maar een paar dagen later gebeurde hetzelfde. Sindsdien is de tireur 
in kwestie steeds bang voor de komst van die persoon, die hij als een onheilsbrenger 
ziet. Hij weet zeker dat hij dan weer zal missen, want hij mist steeds op dat bewuste 
ogenblik. 
 Andere tireurs missen omdat ze een grondige hekel hebben aan zo n nieuwko-
mer. Of, en dat komt ook vaak voor, omdat deze een befaamd speler is. 
Het is zeer moeilijk om spelers van dergelijke obsessies af te helpen. Een echte goede 
raad valt hier nauwelijks te geven. Vooral door het simpele feit alleen al dat je weet 
er niet aan te mogen denken, zul je bij voorbaat zo goed als zeker missen. 
 
   Tot slot nog enkele opmerkingen over de vorm van een tireur. Voor een tireur 
die op dreef is, die in vorm is, lijkt de speelafstand altijd korter dan in werkelijkheid. 
Voor zijn gevoel liggen de boules die hij moet raken steeds vlakbij. Op het moment 
dat hij schiet, gaat zijn arm met gemak en zonder enige inspanning omhoog en lijkt 
de boule in zijn hand zo licht als een veertje. Voor een tireur die uit vorm is, lijkt die-
zelfde boule juist loodzwaar. Hij zal zich moeten forceren en de afstand lijkt ook veel 
groter. 
 Als je lekker draait, heb je op het moment van het schieten een gevoel van vol-
maakt evenwicht. Van zekerheid en van zelfvertrouwen. Je voelt je stevig op je benen 
staan en je bent ervan overtuigd dat je zult raken. Prima voortekenen, die het beste 
doen beloven... 
 
   Bij al het voorgaande moet nog worden opgemerkt dat het rendement van een 
tireur voor een niet onbelangrijk deel te danken is aan wat in het Frans coup de poignet 
wordt genoemd. Een uitdrukking die niet of nauwelijks te vertalen is en het beste 
kan worden omschreven als een soort contra-effect vanuit de pols. Aangezien het iets 
automatisch is en bijna niet te controleren, is het nauwelijks aan te leren of te verbete-
ren. Je moet het nemen voor wat het waard is. Het weinige dat erover gezegd kan 
worden is dat de pols bij het naar achteren zwaaien van je werparm ‘gebroken’ dient 



38 

 

te worden. Dat wil zeggen dat de hand met de boule op het hoogste punt van de uit-
haal extra meebuigt in de richting van de zwaai. Soms zelfs zover dat de boule bijna 
de binnenkant van de pols raakt. Tijdens het naar voren zwaaien en op het eigenlijke 
moment van loslaten bevorder je daardoor een betere afwikkeling van de hand met 
de boule. De boule krijgt als het ware een ‘zwiepje’, een contra-effect dus. 
 Het bovenstaande is echter niet voor iedereen weggelegd, want het vereist een 
grote mate van lenigheid in het polsgewricht. Het is helaas niet anders, in het petan-
que doet de pols niet altijd wat het hoofd wil. 
 Je zult zelf wel ontdekken dat op dagen dat alles goed marcheert je polsgewricht 
een soepel draaiende en goed gesmeerde machine lijkt te zijn. Je boules vliegen als 
vanzelf uit je hand. Als het daarentegen niet loopt, lijkt het alsof je arm en je hand 
aan elkaar vastgeklonken zitten, alsof er geen soepel gewricht tussen zit. Zonder een 
goede en soepele beweging van je pols zal je schot gebrekkig blijven, vaak te kort. 
Als je een tireur hoort zeggen ‘Het lukt me niet meer’, kun je er zeker van zijn dat er 
iets met zijn pols aan de hand is en niets anders dan dat.  
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7. ADVlEZEN AAN DE POINTEUR 
 
In dit hoofdstuk keren we terug naar de infanteriesoldaat van het petanque: de poin-
teur. We hebben geprobeerd zijn taak opnieuw te waarderen, maar we hebben moe-
ten vaststellen dat de pointeur voorlopig nog in de schaduw speelt en geen lauweren 
zal oogsten. Bovendien staat hij voortdurend bloot aan een spervuur van verwijten 
van de heren tireurs, die op die manier hun nervositeit kwijt kunnen. 
 Desondanks is het werk van de pointeur veel bedachtzamer en overwogener dan 
dat van de tireur. Daarom is ook het mogelijk uitgebreide adviezen te geven, vooral 
op technisch gebied. 
 Een tireur heeft een aangeboren vaardigheid in zijn arm. Een pointeur kan zich 
daarentegen steeds verbeteren door zich op zijn spel toe te leggen en vaak te trainen. 
Goed schieten wordt je aangeboren, goed plaatsen valt te leren. 
 
Eerste advies 
 De meest zekere methode om een groot aantal goede punten te maken is door 
recht naar het but te spelen en je boules te laten rollen. Kies de donnee (de plek waar 
de boule op de grond moet neerkomen) zo dicht mogelijk bij de werpcirkel en laat de 
boule laag en zonder effect in een rechte lijn naar het but lopen. Een manier van spe-
len die kan worden afgeleid uit de natuurlijke loop van een boule over het terrein: 
rechtuit. Het lijkt zo simpel, maar het is lang niet eenvoudig om een boule een kaars-
rechte baan te laten beschrijven. Sommige spelers staan vaak verbaasd te kijken dat 
hun boules regelmatig naar links of naar rechts afwijken. Daarvoor is maar één enke-
le verklaring te geven: géén van hun boules is op een gewone, natuurlijke wijze – dat 
wil zeggen zonder effect – gespeeld. De oorzaak is te vinden in de anatomisch ‘na-
tuurlijke’ stand van de onderarm, namelijk met de handpalm iets naar binnen ge-
draaid. Om die reden is het nodig om je enigszins te forceren om je hand goed vlak te 
houden. 
 Oefen steeds de gewone manier van plaatsen, het is verreweg de beste en meest 
zekere manier van spelen. Je moet in staat zijn een boule op een volkomen vlak ter-
rein, dat vrij is van obstakels, kaarsrecht naar het but te laten lopen. Pas als je deze 
meest natuurlijke – en bovendien meest toegepaste – wijze van spelen tot in de per-
fectie beheerst, ga dan over op het oefenen van het spelen met effect. Zoniet, dan zal 
het bijzonder moeilijk worden eenmaal fout aangeleerde gewoonten weer af te leren. 
 
Tweede advies 
 De wijze van spelen wordt altijd bepaald door de gesteldheid van het terrein. 
Zoek daarom steeds naar een donnee – kort of dichtbij al naar gelang de aard van het 
terrein – die vlak en vrij van ongerechtigheden is, des te groter is de kans dat de bou-
le zijn weg op de juiste manier zal vervolgen. Als het terrein dat vereist, zul je een 
demi-portee moeten spelen of soms zelfs een volledige portee. In het geval van een 
demi-portee of halve portee bevindt de donnee zich ongeveer halverwege de cirkel 
en het but en speel je de boule wat hoger – zo’n één à twee meter de lucht in dan 
wanneer je rollend zou spelen. Bij een volledige portee gaat de boule zeer hoog de 
lucht in, zo’n vijf à tien meter – en treft hij de grond vlak voor het but. 
 Onthoud daarbij de volgende vuistregels die alles met principes van mechanica te 
maken hebben: 
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 hoe dichter de donnee zich bij de cirkel bevindt, des te lager moet je spelen (de 
boule scheert als het ware over de grond) teneinde de boule verder te laten 
doorrollen; 

 hoe verder weg de donnee is, des te hoger moet je spelen teneinde de boule 
minder ver te laten doorrollen. 

 
Grofweg gesproken zijn er dus drie verschillende manieren van plaatsen (zie figuur 
4): 

 rollend; 

 de halve portee of demi-portee; 

 de volledige portee (bij gebrek aan beter zullen we ons moeten behelpen met 
deze uit het Franse afgeleide termen). 

figuur 4 
 

Derde advies 
 In bepaalde situaties zul je je boule moeten ‘bewerken’ om hem het benodigde ef-
fect, naar links of naar rechts, mee te geven. Bijvoorbeeld als er geen geschikte don-
nee is in de rechte lijn tussen de werpcirkel en het but, of als er zich een obstakel in 
deze lijn bevindt. 
 In principe zijn er dus drie verschillende mogelijkheden om de boule een baan 
over het terrein te laten beschrijven: 

 de natuurlijke, gewone manier: door de handpalm op het moment van werpen 
volkomen vlak te houden zal de boule een kaarsrechte baan beschrijven; 

 met rechts effect: op het moment van loslaten is de handpalm naar rechts ge-
draaid, de boule zal, zodra hij op de grond is neergekomen, een kromme baan 
naar rechts maken; 

 met links effect: op het moment van loslaten is de handpalm naar links ge-
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draaid, de boule zal naar links bewegen. 
 (N.B. Het hierboven gestelde geldt zowel voor rechtshandige als voor linkshan-
dige spelers!) 
 Prent goed in je hoofd dat de wijze van plaatsen altijd bepaald wordt door de bo-
demgesteldheid van het terrein en dat je je steeds – of je nu wilt of niet – zult moeten 
voegen naar de eisen die het terrein stelt. 
 
Vierde advies 
 Vermijd voor alles wilde fantasieworpen die onvoorziene complicaties met zich 
mee kunnen brengen en altijd moeilijk uit te voeren zijn. Houd het simpel en keer, 
zodra dat weer mogelijk is, terug tot de meest eenvoudige wijze van spelen: recht 
naar het but en rollend. Al was het alleen maar om de grond op de beste manier te 
raken. Want een laag en rollend gespeelde boule zal, omdat hij de grond slechts 
schampt en niet beschadigt, het meest betrouwbaar en zonder onvoorziene gevolgen 
neerkomen. 
 In één woord, hoe eenvoudiger je speelt, des te beter zal je resultaat zijn. Als er 
bijvoorbeeld twee of drie mogelijke donnees zijn, moet je altijd de dichtstbijzijnde 
kiezen (tenzij er verderop op het terrein hinderlijke glooiingen zijn waar zich pro-
blemen kunnen voordoen). Maar houd altijd rekening met een speling van iets meer 
dan één meter tussen de donnee en de werpcirkel. Alleen spelers die hun boules tus-
sen hun vingertoppen vasthouden (wat overigens een slechte methode is die ten 
sterkste afgeraden dient te worden), kunnen een donnee vlak voor hun voeten kie-
zen. 
 
Vijfde advies 
 Doe je uiterste best dat je boule ook daadwerkelijk neerkomt op de door jou uit-
gezochte donnee. Een pointeur die regelmatig naast zijn donnees neerkomt of deze, 
anders gezegd, regelmatig mist (in de specifieke taal van het petanque wordt een 
speler regelmatig vereenzelvigd met zijn boules!), zal nooit een goede speler kunnen 
worden. Neerkomen op de van tevoren vastgestelde donnee is een eerste vereiste om 
goed te kunnen plaatsen. Want als je boule buiten de donnee neerkomt, loop je een 
veel groter risico dat je boule de grond slecht zal raken – je donnee was immers vlak 
en schoon en de grond daaromheen doorgaans niet. En zelfs als je boule wel goed 
neerkwam, zal hij te lang of te kort zijn, omdat je de kracht van de worp berekend 
had op grond van de ligging van de donnee: dichtbij of verder weg. Met andere 
woorden, als de boule de grond treft vóór de donnee, zal hij uiteindelijk te kort zijn. 
Valt hij erachter, dan zal hij pas voorbij het but tot stilstand komen. 
 
Zesde advies 
 Nadat het but is uitgeworpen, moet je allereerst naar het but lopen voor een alge-
hele verkenning van het terrein. Speel nooit je eerste boule zonder dat wandelingetje 
op en neer gemaakt te hebben om het toekomstige traject van je boule te bestuderen. 
Om een goed overzicht van het terrein te hebben – dus een beeld van de glooiingen 
en hobbels of van de stenen en andere ongerechtigheden op het terrein – en ook om 
de juiste plaats van de donnee zo goed mogelijk te bepalen, moet je het terrein ook 
vanaf het but bekijken. Vanuit die gezichtshoek ziet het er heel anders uit dan vanuit 
de cirkel. Door beide gezichtspunten te combineren, zul je de beste informatie krijgen 
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hoe je moet spelen. Kleine oneffenheden en de exacte omvang van mogelijke stenen 
op het terrein zijn alleen maar van dichtbij te zien. En dat geldt ook voor de gesteld-
heid van de donnee. 
 Door dat loopje heen en weer krijg je bovendien een beter idee van de afstand. 
Van de cirkel tot de donnee is de afstand doorgaans nog wel goed in te schatten, 
maar vanwege de perspectivische vertekening vanuit de cirkel is een juiste taxatie 
van de afstand tussen de donnee en het but veel lastiger. Bovendien zul je de ligging 
van de donnee ten opzichte van de as van het spel (de rechte lijn die loopt vanuit het 
midden van de werpcirkel naar het but) beter kunnen beoordelen. Op grond van de-
ze kennis kun je de eventueel benodigde hoeveelheid effect bepalen. 
Als je een speler zijn eerste boule ziet plaatsen zonder dat hij dat korte loopje heen en 
weer heeft gemaakt, kun je daar vrijwel zeker uit afleiden dat de partij hem nauwe-
lijks interesseert of dat hij de subtiliteiten van het spel niet kent. 
 
Zevende advies 
 Maak een goed ‘gebruik’ van de werpcirkel. Een korte toelichting zal dit duidelijk 
maken. 
 Als de cirkel aan de ruime kant is, betekent het vaak een groot verschil of je links 
of rechts in de cirkel zit of staat. Zoek altijd die plek op die zoveel mogelijk in het 
verlengde ligt van de lijn die loopt van het but naar de donnee. Ga altijd dáár in de 
cirkel staan waar je zo gemakkelijk mogelijk en op je eigen manier kunt spelen. Ga 
nooit zomaar ergens in de cirkel staan. 
 Veel beginnende spelers maken deze fout en soms gooien zij daarbij zelfs tegen 
hun eigen hand in. 
 Bovenstaand advies is ook van belang indien je een boule moet ontwijken die ta-
melijk ver voor het but ligt. Ook dan kan het veel uitmaken of je je links of rechts in 
de cirkel bevindt. 
 
Achtste advies 
 Tijdens een toernooi moet er vaak gemeten worden. Doe dat altijd zelf en laat dat 
nooit aan je tireur over. Soms liggen boules op vrijwel gelijke afstand van het but en 
zijn dan heel lastig te meten. Je zit dan tamelijk lang voorovergebogen met het hoofd 
omlaag. Als je opstaat zul je vaak rood aanlopen omdat het bloed naar je hoofd is ge-
stroomd. Zadel je tireur niet op met dat soort vervelende karweitjes. Als hij meteen 
daarna zou moeten schieten, zal hij last hebben van de bloedstuwing in zijn hoofd. 
Bespaar hem dat liever, want hij moet zijn hoofd ook letterlijk koel weten te houden. 
Meten is de taak van de pointeur, de werkezel van het team. 
 
Negende advies 
 Ga, als je tegenstander speelt, achter de cirkel staan. Dat is jouw plaats. De milieu 
en de tireur staan ter hoogte van het but om een algeheel overzicht van de werpron-
de te hebben. De pointeur moet bij het but zijn als zijn medespelers in actie zijn en 
achter de werpcirkel als zijn tegenstanders spelen. Misschien staan ze, al dan niet op-
zettelijk, met hun voeten over de rand of zelfs in de verkeerde cirkel. Een vergissing 
die gauw gemaakt is als het terrein bezaaid is met oude cirkels. Let er dus altijd op 
dat alles correct verloopt. Bovendien is de plek achter je directe tegenstander de idea-
le positie om te zien hoe zijn boules over het terrein lopen. 
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Na deze adviezen, ook nu weer een aantal kneepjes van het vak. 
 
   De tireur van je team moet schieten. Ga precies ter hoogte staan van de boule 
waarop gemikt wordt, ongeveer een meter daar vandaan. Laat je rechtervoet iets 
naar voren steken, in de richting van die boule. Je zult het doelwit daardoor als het 
ware ‘omlijsten’ en je medespeler helpen bij het schatten van de juiste afstand. Het is 
vooral nuttig als er weinig of geen andere boules rondom het doelwit liggen. 
 
   Wijs, als er geschoten moet worden, met je rechtervoet (de hak op de grond, de 
punt van je schoen net boven het doelwit) de boule aan die geraakt moet worden. 
Het komt wel eens voor dat een tireur die boule vanuit de cirkel verwart met een van 
jullie eigen boules. Een tamelijk vreemde vergissing weliswaar, maar toch gebeurt 
het wel eens, vooral wanneer het but achter een boule verscholen ligt. 
 Het is bovendien ook een soort aanmoediging, zeker als je het vergezeld laat gaan 
door een opmerking zoals: ‘Ga je gang’ of ‘Vooruit, haal ‘m weg, pak ‘m!’. 
 
   Zorg er altijd voor een meetinstrument op zak te hebben. Om tal van redenen, 
maar onder andere om de navolgende. 
Je denkt dat je niet op punt ligt, maar je tireur denkt daar anders over. Als je niets 
hebt om te meten, zul je misschien zeggen dat hij moet schieten. Hij gelooft je maar 
half en hij zou het liefst eerst willen meten, maar dat kan helaas niet. Enigszins geïrri-
teerd schiet hij uiteindelijk toch... en mist, want de gedachte dat het punt toch voor 
hem was, zit nog steeds in zijn hoofd. 
 Bovendien voorkom je pijnlijke vergissingen als je uitsluitend op het oog zou 
schatten. Je hoeft niet iedere keer heel precies te meten, vaak kan een snelle en globa-
le meting volstaan en je zult je er heel wat rustiger door voelen. 
 
   Je dacht redelijk goed geplaatst te hebben, maar je blijkt te lang te zijn. Ga kij-
ken hoe je boule op de grond is neergekomen. Grote kans dat hij doorgeschoten is op 
een verborgen steen in de donnee. Maak het eventueel ontstane gat op reglementaire 
wijze dicht en speel je tweede boule op een zelfde wijze en met dezelfde kracht. Laat 
je niet verleiden korter te spelen, iets wat je bijna automatisch zou doen. 
 Het omgekeerde kan ook gebeuren, je boule smoort in de donnee en blijft daar-
door te kort. Automatisch zul je de volgende boule harder willen spelen dan nodig is. 
Maar als deze boule wel goed neerkomt en zijn normale loop krijgt, zal hij te lang 
zijn. 
 Pas in beide gevallen dus goed op voor een natuurlijke neiging tot corrigeren en 
houd er rekening mee dat er iets vreemds gebeurd kan zijn tijdens het neerkomen op 
de grond. 
 
   Een veel gemaakte fout, en soms maken zelfs ervaren spelers die nog, is de 
volgende. Je moet plaatsen op een punt van de tegenstander en tegen alle verwach-
tingen in komt je boule op geen stukken na in de buurt van het but. Veel spelers zul-
len op dat moment, als zij nog een boule te spelen hebben, de neiging hebben hun 
fout, zo daar al sprake van zou zijn, zo snel mogelijk goed te maken door meteen na 
hun eerste mislukte boule hun tweede te werpen. Een enorme fout en wel om een 
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drietal redenen. 
 Allereerst om reden van fysieke aard. Vooral wanneer je gehurkt hebt geplaatst, 
is het van belang je beenspieren even te ontspannen. Door te lang in de cirkel gehurkt 
te blijven zitten, al is het maar enkele tientallen seconden, raken je beenspieren ge-
spannen en dat kan een lichte balansverstoring teweegbrengen bij je tweede poging. 
Maar net voldoende om je boule uit de goede richting te doen geraken. Zeker geldt 
dat wanneer je hoog hebt moeten spelen, daarvoor is een stabiel onderstel van het al-
lergrootste belang. Even overeind komen, enkele pasjes maken en je spieren laten 
ontspannen bieden een grotere garantie op een geslaagde twee poging. 
 Vervolgens om redenen van technische aard. Misschien heb je je boule perfect ge-
speeld, maar is hij alleen maar slecht op de donnee terechtgekomen. Ga even ter 
plaatse kijken en als blijkt dat je boule inderdaad ongelukkig is neergekomen, maak 
het ontstane gat dan zorgvuldig weer dicht en speel je tweede boule op exact dezelf-
de wijze als de eerste: tien tegen één dat deze nieuwe poging wel tot een goed resul-
taat zal leiden. En voor het geval dat je moet concluderen dat het toch aan jezelf heeft 
gelegen, heb je jezelf, door even tijd te nemen, in de gelegenheid gesteld daar daad-
werkelijk achter te komen. Een wetenschap die van pas kan komen om jezelf te corri-
geren. 
 De derde reden, en misschien wel de belangrijkste, is van psychische aard. Het is 
een heel begrijpelijke reactie dat er na een mislukte worp enige inwendige irritatie bij 
jezelf ontstaat en het liefst wil je zo’n mislukte worp onmiddellijk weer herstellen. 
Bedwing die alleszins natuurlijke neiging. Irritaties in je hoofd zijn de slechtste 
voorwaarden om goed te spelen. Stap even uit de cirkel en probeer erachter te komen 
waarom je eerste boule mislukt is. De wetenschap dat je jezelf misschien niets te 
verwijten hebt, geeft je de nodige rust en het zelfvertrouwen bij je tweede poging. 
Het spelreglement geeft je een minuut voor het spelen van een boule. Maak daar dan 
ook, indien nodig, gebruik van. 
 
Houd je steeds voor ogen dat een boule die in de rechte lijn van het spel ligt veel 
waardevoller is wanneer hij kort is, dat wil zeggen, vóór het but ligt. ‘Boule devant, 
boule d’argent’, zegt het Franse spreekwoord immers, een boule ervoor is van zilver. 
Probeer zoveel mogelijk te voorkomen dat je systematisch te lang bent... maar ook 
weer niet systematisch te kort. 
 
   Een pointeur mag in één en dezelfde werpronde nooit tweemaal achtereen te 
kort of te lang zijn. Het maken van twee keer dezelfde fout, afgezien van een onver-
wacht ongelukje wanneer de boule onderweg is, wijst er altijd op dat een pointeur 
zonder nadenken speelt. Dat hij niet de juiste instelling heeft om goed te kijken wat 
er aan de hand was en dat hij de wil en de intentie mist om zich te corrigeren. Kort-
om, dat hij nonchalant is. 
 Tussen haakjes, de bekende uitspraak ‘een goede pointeur plaatst zijn twee bou-
les altijd heel dichtbij elkaar’, dat wil zeggen dat het niet uit zou maken waar als ze 
maar vlak tegen elkaar aan liggen, is zeer aanvechtbaar. Het lijkt alleen maar juist als 
beide boules vlak bij het but liggen. 
 
   Met de nodige zorg heb je ongeveer halverwege de cirkel en het but een don-
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nee vastgesteld en je speelt vervolgens een demi-portee. Je eerste boule komt goed op 
de grond neer maar blijkt echter te kort te zijn. In principe zijn er dan twee mogelijk-
heden om jezelf te corrigeren, dus om langer te spelen. 
 Ten eerste, kies, indien het terrein dat toelaat, een nieuwe donnee die iets dichter-
bij het but ligt (met andere woorden, laat je tweede boule iets verder van de cirkel 
neerkomen). 
 Of, ten tweede, houd je oorspronkelijke donnee aan en speel je tweede boule iets 
lager dan de eerste. 
 Je kunt een boule dus op twee manieren langer spelen: door met dezelfde curve 
of parabool te spelen maar hem iets verder van de cirkel te laten neerkomen, of door 
hem op dezelfde plek te laten neerkomen maar met een minder hoog traject door de 
lucht. Een laag gespeelde boule zal immers altijd verder doorrollen dan een hoog ge-
speelde boule (zie ook figuur 4). 
 Maak, wanneer je eerste boule te kort was, nooit de veel gemaakte fout door je 
tweede boule verder te laten neerkomen en tegelijkertijd ook lager. Je corrigeert dan 
tweemaal en je boule zal zonder meer te lang zijn. 
 Hetzelfde, maar dan omgekeerd, is uiteraard het geval als je eerste boule te lang 
was en je korter moet spelen. 
 
   We hebben het er al eerder over gehad hoe je zo goed mogelijk gebruik kunt 
maken van de cirkel. Als je in de loop van een partij in de gaten krijgt dat de pointeur 
van de tegenpartij daar geen greintje zorg aan besteed, maak de cirkels dan zo groot 
mogelijk. Jij en je medespelers zullen dan de enigen zijn die weten te profiteren van 
de verschillende mogelijkheden die zich aanbieden. 
 
   Maak daarentegen de cirkels zo klein mogelijk als je ziet dat je tegenstander 
niet met effect kan spelen. En zeker als het terrein je er een handje bij helpt, zal hij het 
behoorlijk lastig kunnen krijgen omdat hij zijn tekortkomingen niet zo gemakkelijk 
zal weten weg te werken. 
 Maak de cirkel ook zo klein mogelijk als de tireur van de tegenpartij zijn voeten 
niet goed sluit tijdens het schieten. 
 Natuurlijk moeten cirkels, of ze nou groot of klein zijn, voldoen aan de reglemen-
taire afmetingen, dat wil zeggen dat zij een diameter moeten hebben van ten minste 
vijfendertig en ten hoogste vijftig centimeter. Bovendien schrijft het spelreglement 
voor de cirkel van de cirkel zo groot moet zijn dat de voeten van alle spelers van bei-
de equipes er geheel in passen. 
 
   Soms tref je in de baan van je boule twee glooiingen aan. Ze zijn beide onge-
veer even sterk, maar van tegengestelde richting. De ene bevindt zich dichtbij de cir-
kel, de andere verder weg, in de buurt van het but. Opgelet nu: de eerste helling zal 
veel minder invloed op je boule hebben dan de laatste. Dat komt doordat je boule, op 
het moment dat deze de eerste helling heeft bereikt, nog zijn aanvangssnelheid heeft 
en er nauwelijks door gehinderd zal worden. De tweede helling zal een veel groter 
effect op je boule hebben, doordat de snelheid inmiddels behoorlijk is afgenomen. 
Houd daar bij het plaatsen goed rekening mee. 
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   Soms ligt er wel eens een knots van een steen in het speelveld. Niet al te groot, 
maar wel precies in de baan van je boule. Hij trekt zo je aandacht dat je alleen nog 
maar die éne steen ziet liggen. Aangezien het niet toegestaan is om die steen weg te 
halen, zul je al gauw geneigd zijn die steen te omzeilen in de bedoeling hem niet te 
raken. Dat is echter een veelgemaakte vergissing en oorzaak van veel afzwaaiers. 
Plaats normaal en probeer die steen in het voorbijgaan zelfs te raken... je zult hem zo 
goed als zeker missen. Een boule volgt slechts heel zelden precies de baan die je had 
uitgestippeld. Je hebt al goed gespeeld als het uiteindelijke traject daar net naast 
blijkt te liggen. 
 
   Als je goed hoog kan spelen – een specialiteit die meer en meer verdwijnt 
doordat er steeds meer mooie (lees: te gemakkelijke) speelterreinen worden aange-
legd – houd je dan altijd voor ogen dat het werpen van een hoge portee op een aflo-
pend terrein heel moeilijk is. Met nadruk moet dat dan ook worden afgeraden. Gooi 
hoge portees uitsluitend op vlakke of oplopende terreinen. 
 
   In de loop van een partij kan een weggeschoten boule tussen het publiek te-
rechtkomen. Markeer die boule dan, omdat hij wel eens per ongeluk zou kunnen 
worden verplaatst. Misschien kan die boule nog meetellen als er later in de werpron-
de een but zou worden geschoten. Hij kan dan opeens weer meedoen en dat zou niet 
het geval zijn geweest als hij door onbeholpen voeten zou zijn weggeschopt. 
 
   Eerder in dit hoofdstuk hebben we het al gehad over het verband dat er bestaat 
tussen de manier van plaatsen en de bodemgesteldheid. Daarom enkele tips. 
 
Op een zanderig (uit los zand bestaand) of drassig terrein, of op een terrein dat met 
een dikke laag grind is bedekt, is het onmogelijk om te rollen. Probeer daarom een 
wat hardere demi-portee of desnoods een volledige portee. 
 Als het terrein behoorlijk hard is en er bijvoorbeeld boomwortels onder de op-
pervlakte verborgen liggen, moet je je tijd niet verdoen met het spelen van demi-
portees of hoge portees maar moet je daarentegen rollend proberen te spelen. 
 Er bevindt zich een obstakel op het terrein, bijvoorbeeld een balk, een lantaarn-
paal, een boom, een bloembak, een bank, een kuil, enzovoort: 

 Het obstakel bevindt zich in de lengterichting van het spel: speel met links of 
rechts effect. 

 Het obstakel bevindt zich dwars op het spel en verspert de normale doorgang 
(bijvoorbeeld een balk of omgevallen boom): rollend of met effect spelen is 
uitgesloten; werp een demi-portee of een volledige portee, afhankelijk van de 
afstand van het obstakel tot de werpcirkel en de bodemgesteldheid. 

 Het obstakel bevindt zich boven het terrein (bijvoorbeeld een overhangende 
boomtak): speel niet staand maar gehurkt. 

 
Als een terrein om andere redenen moeilijk bespeelbaar is (het is bijvoorbeeld hel-
lend of hobbelig, al dan niet met grote kuilen) moet je geen demi-portees of hoge por-
tees gooien maar rollend proberen te spelen. Schat de afstand tussen het but en de 
cirkel zo goed mogelijk in en houd rekening met de plaats waar het but ligt (ligt het 
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bijvoorbeeld op een naar links of naar rechts aflopend terrein). Op dit soort terreinen 
spelen zogeheten ‘bastaardpunten’ (boules die niet al te best lijken maar in de prak-
tijk slechts zeer moeilijk te verbeteren zijn) een grote rol.  
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8. DE MILIEU 
 
De milieu (letterlijk: het midden) is de speler die de middelste plaats in een triplette 
bezet. Hij heeft twee taken te vervullen, want al naar gelang de omstandigheden zal 
hij moeten schieten of plaatsen. Het is zonder enige twijfel de moeilijkste plaats in het 
team. 

Van de milieu worden bijzondere kwaliteiten gevraagd. Hij dient alle technische 
nuances van het spel te beheersen en over een grote dosis spelinzicht te beschikken. 
De milieu moet vaak als laatste spelen op een terrein dat bezaaid ligt met boules. De 
boules van zijn medespelers mogen niet verplaatst worden, want voor alles dient hij 
er voor te zorgen dat het spel dat zijn voorgangers hebben opgebouwd, niet stuk 
gemaakt wordt. Tegelijkertijd heeft hij wel last van de boules van zijn tegenstanders 
en moet hij zich zien te behelpen met de enig overgebleven vrije doorgang. Wat 
normaal gesproken het beste traject of de overige moeilijkheden van het terrein dan 
ook mogen zijn. 
 
Perfecte techniek 

De milieu zal vaak met effect moeten spelen – naar links of naar rechts – om met 
zijn boules van de ene of de andere kant binnen te komen. En dat alles met een 
maximum aan behendigheid en voorzichtigheid. Boven aan het lijstje van vereiste 
kwaliteiten om deze post goed te kunnen bezetten dient dan ook een perfecte tech-
niek te worden geplaatst. Als een milieu moet schieten, is dat vaak op een verscholen 
boule of op een boule die vlak naast een andere ligt die niet geraakt mag worden. Hij 
moet vaak alleen die ene boule verwijderen en die andere, daar vlak naast, laten lig-
gen. En dat op een heel subtiele en lastige manier. 
 
Spelinzicht 

Vereist is ook een zeer goed spelinzicht, want keer op keer ziet de milieu zich 
voor totaal nieuwe situaties geplaatst, die allemaal het resultaat zijn van de grote 
hoeveelheid variaties die het petanquespel te bieden heeft. Ga maar na, de pointeur 
speelt als eerste zijn boules, dan komt de tireur tussenbeide om de geplaatste boules 
te verdedigen en als laatste komt de milieu in actie, die zich dan geconfronteerd ziet 
met de erfenis – goed of slecht – van zijn medespelers. En hij moet dan maar zien hoe 
hij eruit komt. Hij heeft een regelende taak, hij moet dingen doen die zijn teamgeno-
ten hebben nagelaten, fouten goedmaken en aanvallen of verdedigen al naar gelang 
de situatie. Hij moet een soort schokbreker zijn om de klappen op te vangen, maar 
tegelijkertijd ook een aanvaller van kaliber om de tegenstander achter de vodden te 
zitten.  

Zijn manier van spelen wordt bepaald door het verloop van de werpronde en de 
verrichtingen van beide teams. 
 
Alertheid 

Een andere noodzakelijke eigenschap van een goede milieu is alertheid. Hij mag 
nooit overrompeld worden door een onvoorziene wending in het spel, hij moet 
voortdurend op zijn qui-vive zijn. Alle mogelijke verwikkelingen moet hij doorzien 
en er adequaat op reageren door het vinden van een passende manier van spelen. 
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Koelbloedigheid 
Koelbloedigheid is eveneens onontbeerlijk voor een speler op deze plaats. Hij 

mag zich nooit druk maken of opwinden tegenover zijn medespelers en omdat hij als 
laatste speelt, mag hij nooit vergeten dat zijn eventuele stommiteiten door niemand 
meer te herstellen zijn. Op wat hij doet is geen beroep of correctie meer mogelijk. 
Trouwens, de minste bitsheid of humeurigheid kan al een aanzienlijk verlies aan 
punten opleveren. Aan het einde van de werpronde wordt het spel immers kwets-
baar; als bijna alle boules in het spel liggen. 
 
Allroundheid 

De vereiste vaardigheden voor het vervullen van een dergelijke moeilijke taak lij-
ken nog in belangrijkheid toe te nemen als je bij dit alles in overweging neemt dat er 
in een team van een zeker niveau soms van positie gewisseld moet kunnen worden. 
De milieu moet in staat zijn een falende tireur gedurende twee of drie werpronden te 
vervangen, net zolang totdat deze weer terug in de partij is. Een paar ogenblikken la-
ter is de pointeur het spoor bijster geraakt en moet de milieu ook op die plaats kun-
nen opereren. 

De milieu moet dus een soort manusje-van-alles zijn, van alle markten thuis, en 
hij moet in een voortdurend wisselend ritme kunnen spelen. Hij moet alles kunnen, 
hij is het sluitstuk van het team, de joker die je op elk gewenst moment kunt inzetten. 
Wat hij doet is altijd van doorslaggevend belang. Hij kan zijn team maken of breken. 
Goede milieus zijn altijd zeldzaam geweest en zullen dat ook altijd blijven. Het pu-
bliek heeft voor hen niet die ademloze bewondering die het voor tireurs heeft. Maar 
het waardeert hen wel en begrijpt de moeilijkheden van hun taak. 
Je moet de toeschouwers eens bewonderend horen mompelen als een milieu in één 
en dezelfde werpronde met zijn eerste boule raak schiet om er vervolgens met zijn 
tweede nog een punt bij te maken: 

- Hij daar, die kan alles, ‘t is een Monsieur des boules! 
 
De verschillende adviezen die voor de pointeur golden, zijn ook van toepassing op 
de milieu. Die met betrekking op de tireur ook, want de milieu moet deze taken 
steeds afwisselen. 

Eigenlijk is de rol van de milieu in een bepaald opzicht onnatuurlijk. Het petan-
que kent immers twee disciplines: plaatsen en schieten. En die twee disciplines heb-
ben volgens een universeel principe twee uitvoerenden doen ontstaan: de pointeur 
en de tireur. En als je aan de hand daarvan een team zou samenstellen, zou dat team 
slechts uit twee spelers bestaan. Maar daar is toch nog een derde aan toegevoegd. 
Waarom dan wel? 

Was het misschien om een tussenpersoon te creëren, een soort koppeling tussen 
die twee posten die zo verschillend van karakter zijn? Of misschien om het spel, dat 
op het eerste gezicht zo simpel leek, gecompliceerder te willen maken? 

Hoe dan ook, het petanquespel is er door verrijkt, is er interessanter en gevari-
eerder door geworden. Maar de taak van de milieu is er niet gemakkelijker op ge-
worden. Een bijzonder lastige en nauwgezette taak die hem tot de duizendkunste-
naar van het boulespel heeft gemaakt.  
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9. DE BOULES 
 
De boules - het gereedschap om te kunnen overwinnen - vormen een onmisbaar on-
derdeel van je bestaan als boulespeler. Het spreekt voor zich dat je ze met de grootst 
mogelijke zorg moet aanschaffen. 

Ongetwijfeld zul je, toen je met het spel begonnen bent, gekozen hebben voor een 
diameter en gewicht die je geschikt leken. Afhankelijk van de grootte van je hand, de 
lengte van je vingers, je fysieke kracht en je manier van spelen. De gemiddelde boule 
heeft een diameter van 73 millimeter en weegt rond de 710 gram: 73-710 zullen de in-
siders zeggen. 

Maak een definitieve keus. Verander niet onophoudelijk van grootte en gewicht. 
Doe geen spelers na die, als zij niet in vorm zijn, opeens met andere boules gaan spe-
len. Dit soort veranderingen maken het er echt niet beter op, integendeel eerder. 
 
Het patroon 

Als je eenmaal een keuze hebt gemaakt ten aanzien van het aantal grammen en 
millimeters, wijd dan al je aandacht aan de keuze van het aantal groeven. Dat wil 
zeggen, het patroon dat het oppervlak van een boule opsiert. Echter, die groeven 
dienen niet alleen maar ter versiering, zoals het merendeel van de spelers denkt. Hun 
functie is een dubbele. 

In de eerste plaats zijn ze bedoeld om de verschillende boules van elkaar te kun-
nen onderscheiden. Kies indien mogelijk voor een weinig gangbaar patroon, het 
voorkomt pijnlijke verwisselingen met boules van een andere speler. Het komt wel 
eens voor dat iemand op een boule schiet van een van zijn medespelers, doordat die 
boules zo op elkaar leken. 

Door een ongebruikelijk patroon te kiezen, bespaar je je bovendien een ander 
vervelend ongemak. Aan het einde van een werpronde raapt een onervaren speler 
die op het terrein naast het jouwe speelt, een van jouw boules op en laat een van zijn 
eigen boules liggen doordat hij zich heeft vergist door de sterke gelijkenis. Zodra je 
de vergissing ontdekt hebt, zul je op zoek moeten naar die onervaren of verstrooide 
speler. En als gevolg daarvan ontstaan er oponthoud, ergernis en mogelijk zelfs 
spanningen. Soms zal je speurtocht zelfs tevergeefs zijn en zul je een compleet nieu-
we set moeten kopen, omdat de boule die je gevonden hebt weliswaar als een drup-
pel water op de jouwe lijkt, maar wel vijftig gram lichter is. 

Verder zijn de groeven in de boules van belang in verband met je manier van spe-
len. Afhankelijk daarvan moet je kiezen voor een bepaald patroon. Het nu volgende 
zal dat duidelijk maken. 
 
Je ziet vaak spelers hun hand over de grond halen of voortdurend droogmaken aan 
hun doekje of hun kleren. Spelers als deze hebben er behoefte aan om met een droge 
hand te spelen. 

Als dat ook voor jou geldt, moet je gladde boules kiezen, zonder groeven. Want 
vast en zeker behoor je dan tot de categorie spelers die hun boules niet aan hun vin-
gers of hun handpalm willen voelen plakken. 

Als je daarentegen de noodzaak van een vochtige hand voelt – je hebt regelmatig 
behoefte om je hand vochtig te maken – wil dat zeggen dat je je boule stevig wilt 
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vasthouden. Dat je hem graag goed wilt ‘voelen’. Kies in zo’n geval voor boules met 
veel groeven, want die geven het meeste houvast, geven een betere ‘grip’. 

Onthoud dat lichtgekleurde boules gladder zijn, beter glijden en vooral geschikt 
zijn voor de eerste categorie spelers. Spelers dus die het liefst met een droge hand 
spelen. De andere boules, dus met donkerdere tinten, zijn zachter en krijgen van lie-
verlee een ruwer oppervlak door kleine beschadigingen of door oxidatie en maken 
daardoor een beter contact met de hand. Daarom zullen ze vooral geschikt zijn voor 
spelers die hun boules goed willen vasthouden. 

Omdat een gladde boule minder gauw aan de hand blijft kleven dan een boule 
met groeven, zal een tireur daar doorgaans de voorkeur aan geven. Bij het plaatsen is 
dat juist andersom. Een pointeur wil zijn boule graag ‘voelen’ omdat hij er veel meer 
mee moet doen: hoge portees werpen, met effect spelen, enzovoort. Een pointeur zal 
dus bij voorkeur met boules met veel groeven spelen. Bovendien heeft zo’n boule een 
betere ‘grip’ op het terrein. 

Hierover nog een extra opmerking. Een lichtgekleurde boule – roestvrij en bo-
vendien goed uitgebalanceerd – heeft een grotere precisie in het spel dan een donke-
re boule. Maar een donkere boule daarentegen heeft het voordeel dat hij zachter is 
doordat hij een geringere harding heeft meegekregen bij de fabricage. Daardoor zal 
zo’n boule bij het plaatsen niet zo gauw verkeerd op de grond neerkomen, bijvoor-
beeld wanneer hij op een steen of een harde ondergrond zou vallen. Een voordeel dat 
ook geldt bij het schieten. Als je met een zachte boule schiet, zal deze bij een voltref-
fer minder ver wegspringen dan een harde boule, doordat de klap beter wordt geab-
sorbeerd. 

Het bovenstaande dient overigens gepreciseerd te worden. Het fabricageproces 
van boules heeft zich de laatste jaren enorm ontwikkeld en tegenwoordig zijn er ook 
roestvrije zachte boules, zogeheten ‘anti-rebond’ (tegen het terugstuiten), verkrijgbaar. 
Uiteraard zijn deze laatste boules veel prijziger dan ‘gewone’ boules. 

Hoe het ook zij, kies boules naar je eigen smaak: blank, grijs, blauw, zwart of geel. 
Maar laat je niet uit zuinigheidsoverwegingen verleiden om goedkope boules aan te 
schaffen die voor kinderen of voor op de camping bedoeld zijn. Of voor spelers die 
alleen maar zo nu en dan spelen. Omdat deze boules van mindere kwaliteit zijn, bie-
den ze geen enkele garantie op deugdelijkheid of op een goede uitbalancering. Ei-
genschappen die onmisbaar zijn om met de voor het boulespel vereiste precisie te 
kunnen spelen. 

Om een idee te geven voegt Otello eraan toe dat hijzelf bij het jeu provençal altijd 
met lichtgekleurde boules heeft gespeeld (de grotere afstanden waarover gerold 
moest worden vereisten een onberispelijke kwaliteit) en bij het petanque met grijze 
boules, omdat die daar in het voordeel waren. 
 
Het gewicht 

We kunnen dit hoofdstuk niet afsluiten zonder het over een eeuwigdurend twist-
punt te hebben: moet je met zware of lichte boules spelen? Tussen de 650 en 800 
gram heb je een heel scala aan mogelijkheden. Sommige spelers spelen het liefst met 
zware boules, andere met lichte. Zowel voor het een als voor het andere is iets te 
zeggen. 
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Allereerst met betrekking tot de pointeur. 
Een lichte boule heeft eerder de neiging om zich grillig en springerig te gedragen - te 
gaan huppelen als het ware - en is veel gevoeliger voor het effect van stenen. Veel 
pointeurs hebben schrik om met lichte boules te spelen en zij hebben er vaak veel 
moeite mee. Een zware boule geeft hun daarentegen een beter gevoel van zekerheid: 
op zijn weg naar het but drukt zo’n zware boule veel gemakkelijker een steen de 
grond in of opzij. Maar bij het neerkomen op de donnee maakt een zware boule een 
dieper gat in de grond en dat is weer een nadeel. Hij wordt soms te veel gesmoord of 
valt zelfs volledig ‘dood’. Een pointeur kan erdoor in de war raken en niet meer we-
ten met welke kracht hij moet gooien. En bovendien kan er op de bodem van zo’n gat 
soms een verscholen kei liggen die de boule abrupt van richting doet veranderen. 
Een lichte boule zal daar minder last van hebben, omdat die niet zo’n diep gat maakt. 
Om die reden kan een lichte boule vaak probleemloos neerkomen op een plek waar 
een zware boule even tevoren slecht is gevallen. 

Als boules hoog de lucht in moeten worden gespeeld, zijn zware in het voordeel. 
Bij het neerkomen vallen ze beter dood en bij het werpen hoef je ze niet zo stevig vast 
te houden als lichte boules. Als een zware boule van grote hoogte neerploft, zal hij 
zich door zijn gewicht in de grond vastboren. 

Bij het spelen op zand (dat wil zeggen, op een rulle toplaag met een harde onder-
grond) zal een lichte boule zich gemakkelijker naar het terrein voegen dan een zware, 
die gauw een te diep spoor zal trekken. En dat op tamelijk grillige en onberekenbare 
wijze, al naar gelang de snelheid en het effect. Hoe groter de snelheid, des te ondie-
per het spoor zal zijn en hoe meer effect, des te dieper. Als gevolg daarvan zal je bou-
le op het ene moment afgeremd worden en op het andere niet. Als pointeur kun je er 
moeilijk staat opmaken en er behoorlijk door van slag raken. 

Een zware boule biedt wel weer beter weerstand tegen een aflopend terrein, 
doordat die niet zo ver zal afdalen of doorrollen. 
 
Vervolgens met betrekking tot de tireur. 

 
Je maakt eerder een carreau of een palet (een bijna-carreau, een schot waarbij je ‘over-
houdt’) wanneer je met een lichte boule op een zware schiet dan andersom. Kwestie 
van grotere weerstand die de schietboule ontmoet op het moment van raken. Als je 
met een boule van 780 gram een boule van 650 gram goed recht raakt, zal de schiet-
boule de geraakte boule willen volgen omdat hij niet voldoende weerstand onder-
vonden heeft om afgestopt te worden. Natuurlijk lukt het je wel eens om in zo’n ge-
val een carreau te maken, maar dat is toch heel zeldzaam. Als je daarentegen met een 
lichte boule een zware raakt, zal die laatste door zijn gewicht jouw boule gemakkelij-
ker laten stoppen... of hem soms zelfs laten terugstuiten. 

Een lichte boule is aanzienlijk minder vermoeiend dan een zware en geeft minder 
kans op onverhoedse en ongecontroleerde bewegingen van de hand of van de vin-
gers (in het Frans crochet geheten: een boule die aan de vingers blijft haken). Dat kan 
je overkomen als je op kracht schiet, zonder souplesse. Met lichte boules kun je sub-
tieler schieten. Een zware boule geeft daarentegen meer vastheid aan de arm met 
daardoor minder risico op afwijkingen of kans dat de boule te vroeg uit de hand 
glipt. 
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Er wordt vaak gedacht dat je met zware boules gemakkelijker ‘van voren’ kunt schie-
ten (de schietboule komt, alvorens het doelwit te raken, enkele centimeters of deci-
meters daarvoor op de grond neer) dan met lichte en dat zware boules beter aan de 
grond zouden blijven (in het Frans: ramasser; letterlijk: verzamelen). Een onjuiste ge-
dachte. Langs de grond schieten (in het Frans: raspaille, rafle of raclette) is voorname-
lijk een kwestie van de boog die de boule door de lucht beschrijft en van de kracht en 
het effect waarmee geschoten wordt. Daarom zal de ene tireur beter met zware bou-
les langs de grond schieten en de andere juist met lichte. 

Samenvattend kun je stellen dat zware boules in het voordeel zijn op slechte en 
moeilijke terreinen en lichte boules op goede en makkelijke. 

Welnu, zwaar of licht, de keus is aan jou. Laat je, vóór iedere andere overweging, 
vooral door je eigen smaak leiden. En als je des ondanks niet tot een besluit kunt ko-
men, weet dan dat een zware boule een grotere zekerheid biedt. 

Proefondervindelijk soms, of al naar gelang je voorkeur, zul je uiteindelijk voor 
een gewicht hebben gekozen dat je ruimschoots bevalt. Om de simpele reden dat het 
gewicht naar je zin is en je boules lekker in je hand liggen. 
 
De diameter 

Dan nu de diameter van de boules. Op slechte terreinen is een grote boule in het 
voordeel omdat hij niet zo gauw slecht zal neerkomen en zijn koers beter zal volgen. 
Maar vanwege zijn grootte is zo’n boule wel een gewilde prooi voor de tireur van de 
tegenpartij die hem dan ook gemakkelijker zal raken. 

Een kleine boule kan door een pointeur beter ‘bewerkt’ worden, dat wil zeggen 
dat de pointeur hem gemakkelijker effect kan geven, omdat hij de boule goed omslo-
ten in zijn hand heeft. Daarentegen heb je met een grote boule minder kans op onge-
wenste en ongecontroleerde bewegingen omdat zo’n boule de hand meer vastheid 
biedt. Hij ‘stabiliseert’ de hand als het ware. Op aflopende terreinen, of simpelweg 
nadat hij geraakt is, zal een grote boule verder doorgaan omdat hij gemakkelijker 
rolt. Dit vanwege de grotere diameter en de kleinere kromming (een groot fietswiel 
rolt immers beter dan een klein) en ook vanwege het vliegwieleffect (de massa van 
een boule zit aan de buitenkant). Een kleine boule blijft eerder steken. Bij een schot 
van de tegenstander kan het zelfs gebeuren dat je enkel om die reden op punt blijft 
liggen. Dat is toch bijzonder. 

Als je met een kleine boule op een grote schiet, heb je eerder kans op een carreau 
of een ‘blijver’ dan omgekeerd. Om dezelfde redenen als eerder genoemd bij het ge-
wicht. 

Aan het einde van een werpronde gebeurt het vaak dat een boule die geraakt 
wordt, of op zijn kop of aan de zijkant wordt geschampt, maar een klein beetje ver-
plaatst wordt... maar net voldoende voor de tegenpartij om het punt terug te winnen. 
In dezelfde situatie zou een kleinere boule gemist zijn. Op een haartje na weliswaar; 
maar toch gemist... en de eigenaar ervan zou het punt behouden hebben. 

Het risico dat een boule bij het schieten aan je hand blijft haken, is met een kleine 
boule veel groter dan met een grote. Daarom spelen tireurs in het algemeen met gro-
tere boules dan pointeurs. 
 
In het kort waren dit de belangrijkste voor- en nadelen van de verschillende diame-



54 

 

ters van boules. Uiteindelijk wegen ze min of meer tegen elkaar op. Het heeft daarom 
weinig zin er al te veel rekening mee te houden. Je moet eenvoudigweg boules kie-
zen die naar je zin zijn, en net als bij het gewicht is dat de voornaamste afweging. 

Pas echter wel op voor een al te extreme keus: bij heel grote boules boven de 76 
centimeter kun je beter van meloenen spreken! Heel kleine boules, en ook heel zware 
en heel lichte, kun je beter maar niet gebruiken. 
 
Om je een beetje wegwijs te maken in de doolhof van mogelijkheden volgen hier en-
kele vuistregels waar je misschien een beetje baat bij kunt hebben. 
 
Voor de pointeur: 

- diameter van 72 tot 73 millimeter 
- gewicht van 715 tot 740 gram 
- bij voorkeur met meerdere groeven. 

 
Voor de milieu: 

- diameter van 73 tot 74 millimeter 
- gewicht van 700 tot 720 gram 
- niet al te veel groeven. 

Voor de tireur: 
- diameter van 74 tot 76 millimeter 
- gewicht van 690 tot 710 gram 
- geen groeven. 

 
Tot besluit van dit hoofdstuk nog een behartigenswaardige aanbeveling. Het zal je 
vaak genoeg overkomen dat je slecht speelt, dat het niet wil lukken. Alle petanque-
spelers, ongeacht hun niveau, hebben wel eens perioden waarin het niet loopt. Bega 
dan nooit de fout de schuld daarvan aan je boules te geven. Natuurlijk, op zo’n mo-
ment zul je maar al te duidelijk het gevoel hebben dat je boules niet lekker in je hand 
liggen, dat ze te groot of te zwaar zijn. Of dat er iets anders mee aan de hand is. Als 
zo’n gedachte zich eenmaal in je hoofd heeft vastgezet, kun je onmogelijk gauw in je 
normale spel terugkomen en loop je het gevaar langdurig verstrikt te raken in je irri-
taties en je slechte spel. Je boules zijn echt niet de oorzaak van dit soort tijdelijke in-
zinkingen. Een tireur in topvorm raakt bij wijze van spreken nog wel met vierkante 
boules.. En als hij uit vorm is, raakt hij nog niet met gouden boules. 

Meer nog dan elders geldt in het petanquespel dat ‘een goed ambachtsman altijd 
over goed gereedschap beschikt’.  
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10. HET METEN VAN DE PUNTEN 
 
In ieder team moet er steeds een speler zijn die zich belast met het meten van de pun-
ten. Dat is noodzakelijk. Om de moeilijke rol van de tireur wat te verlichten, is al eer-
der aanbevolen dat de pointeur zich van deze taak moet kwijten. 
Met het oog schatten is slechts mogelijk als het verschil niet al te klein is. Zodra het 
om enkele millimeters gaat, moet er gemeten worden. En dat moet je goed doen. Dat 
wil zeggen, op de juiste manier en heel zorgvuldig en nauwgezet. Daarvoor moet je 
goede ogen hebben, een vaste hand en een goed meetinstrument. 

Voor scheidsrechters bestaan er speciale meetinstrumenten. Ze zijn uitstekend, 
maar vaak te groot in de zak van een speler. Het beste meetapparaat is een rechte 
strohalm die je – indien nodig – kunt inkorten. Omdat je niet altijd een strohalmpje 
bij de hand zult hebben, is een aluminium vouwmeter (een soort duimstok) met een 
uitschuifbaar uiteinde aan te bevelen. Zo’ n vouwmeter werkt het nauwkeurigst en is 
het gemakkelijkst te gebruiken. 

Desondanks heeft iedere speler zijn eigen manier van meten en gebruikt hij wat 
hem het beste uitkomt: een meetlint, een touwtje, een takje, een stokje of zelfs zijn 
voeten. De laatste methode was overigens zeer gebruikelijk in de Provence. Bébert de 
Cagnes, een beroemd speler uit het verleden, gebruikte het doekje waarmee hij zijn 
boules schoonveegde. En dat deed hij met een zeer grote precisie. Houd er overigens 
rekening mee dat het internationale spelreglement (artikel 26) sinds enkele jaren ge-
biedt dat metingen dienen te worden verricht met een geschikt instrument, waarover 
beide equipes dienen te beschikken. In het bijzonder is het niet meer toegestaan om 
met de voeten te meten. 

Hoe dan ook, met nadruk dient er op gewezen te worden dat je vaak moet meten. 
Perspectief en ligging van de boules zijn nogal eens bedrieglijk en kunnen tot vergis-
singen leiden. 

Daarom enkele voorbeelden. 

 
figuur 5 
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Laten we ervan uitgaan dat de boules 1 en 2 in het eerste geval (figuur 5) op gelijke 
afstand van het but liggen. Als je het punt bekijkt vanuit een willekeurige plaats in 
de geruite zone links, of zelfs nog meer naar achteren, zal het lijken alsof de witte 
boule dichter bij het but ligt dan de zwarte. Vanuit de gearceerde zone rechts zal de 
zwarte boule beter lijken te liggen. En in beide gevallen zonder enig mogelijke dis-
cussie. Het is de meest bedrieglijke positie. 

Om in deze situatie goed met het oog te kunnen schatten, moet je op punt A gaan 
staan, zo’n tien tot twintig centimeter achter het but en met beide voeten aan weers-
zijden daarvan en het lichaam goed rechtop, zonder het hoofd naar links of naar 
rechts te buigen. Steeds als je een punt met het oog wilt schatten moet je zo gaan 
staan. 
 
Een ander voorbeeld tref je aan in figuur 6. De zwarte boule ligt in de geruite zone, 
een lager gelegen stuk terrein. Door dit nogal uitgesproken hoogteverschil zal de 
zwarte boule verder van het but lijken te liggen dan in werkelijkheid het geval is. De 
witte boule lijkt op punt te liggen terwijl dat niet zo is. Pas dus op voor een boule die 
lager ligt dan een andere, het is een duidelijk geval van optisch bedrog. 

figuur 6 
 

Hetzelfde geldt als de ene boule in de schaduw ligt en de andere in de zon. Of tijdens 
een avondtoernooi met kunstlicht, als een van de boules op een gedeelte van het ter-
rein ligt dat beter verlicht is. In beide gevallen wordt het oog bedrogen. De best ver-
lichte boule lijkt altijd het dichtst bij het but te liggen. 

Een andere situatie die je in de war kan brengen is wanneer een lichte en een 
donkere boule op ogenschijnlijk gelijke afstand aan weerszijden van het but liggen. 
In dit geval zal de donkere boule die beter afsteekt tegen de ondergrond (vooropge-
steld dat het terrein licht van kleur is) altijd dichter bij het but lijken te liggen. Op ter-
reinen met een donkere bodem zal dat uiteraard precies andersom zijn. 
 
Er zijn natuurlijk ook situaties – en gelukkig zijn ze zeldzaam – waarin iedereen zich 
vergist zonder dat je kunt verklaren waarom. Door de kleur van de ondergrond, de 
hellingen en hobbels van het terrein of door een bijzondere ligging van de boules? 
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Door de gemoedstoestand van de spelers? Of misschien wel door een samengaan 
van al die factoren. 

Begrijp goed dat bovenstaande voorbeelden slechts op situaties slaan waarbij het 
verschil zeer minimaal is. In gevallen waarbij een van de twee boules zich twee of 
drie centimeter dichter bij het but bevindt, komen deze bedrieglijke situaties niet 
voor, ongeacht de ligging van de boules en de omstandigheden van het terrein. 
Aarzel niet om te bukken en te meten zodra je maar even twijfelt. Je voorkomt er 
vergissingen door waar je later spijt van zou krijgen. Ervaren spelers hebben daar zo 
hun eigen uitdrukkingen voor: ‘Een stukje touw kost niks’, ‘Een moment van 
schaamte is gauw genoeg voorbij’ (een goede speler voelt zich een beetje belachelijk 
als hij moet meten terwijl het punt nog net met het oog in te schatten is), ‘Zolang je 
meet, heb je nog niet verloren’. 

Het spelreglement schrijft voor dat het team dat als laatste heeft gespeeld, moet 
meten. In het algemeen hebben petanquespelers er een hekel aan om te meten, omdat 
schatten met het oog snelIer gaat en minder moeite kost. Toch is het verstandig om 
zelf alle punten te meten die gemeten moeten worden. Het is de enige garantie tegen 
onbeholpen of zelfs kwaadwillige metingen. Bovendien getuigt het niet van elegantie 
en beleefdheid indien je opnieuw gaat meten nadat je tegenstanders dat zojuist al 
gedaan hadden. En, ‘last but not least’, als je akkoord zou gaan met een meting waar 
je toch aan blijft twijfelen, zul je je boules met tegenzin en zonder overtuiging spelen. 
Met alle gevolgen van dien. 

Ga dit soort onduidelijke situaties dus uit de weg: meet als eerste en doe dat goed 
en zorgvuldig. 

Aan de andere kant zijn er ook spelers die je nooit volledig kunt vertrouwen. Zij 
beschikken soms over een compleet arsenaal aan trucjes en zijn er op uit je te beduve-
len. Wees daarvoor dan ook op je hoede, zeker als zij niet een echt meetinstrument 
gebruiken, maar een touwtje of iets dergelijks. Door wat harder of wat zachter te 
trekken, kan er al gauw een verschil van enkele millimeters ontstaan en dat kan net 
de doorslag geven. 

Het beste is dus altijd een echt meetinstrument, alleen dat geeft je de grootst mo-
gelijke zekerheid dat er eerlijk gemeten wordt, of althans dat de mogelijkheid van 
bedrog zoveel mogelijk uitgesloten wordt. Zie er wel altijd goed op toe dat er ‘vol op 
de buik’ wordt gemeten, dat wil zeggen, dus vanaf het punt van de boule dat zich 
het dichtst bij het but bevindt. Iets hoger of iets lager kan al gauw enkele millimeters 
schelen. Hetzelfde geldt uiteraard voor het but. Maak niet de fout die door sommige 
beginnende spelers wordt gemaakt – en zelfs ook nog door redelijk ervaren spelers – 
door te meten tot de bovenkant of het hart van het but! Het reglement is daar vol-
strekt duidelijk over: bepalend is de afstand tussen de boule en het but. 
 
Daarom nu de beste manier om twee boules te meten met behulp van een vouwme-
ter die aan het uiteinde is voorzien van een uitschuifbaar gedeelte. 
Maak allereerst aan weerszijden een ruwe meting door beide uiteinden van de meter 
zo dicht mogelijk bij de boules en het but te brengen, zonder deze echter aan te ra-
ken. Dat om niets te bewegen of te verplaatsen, want als dat desondanks toch ge-
beurt, ben je het punt onherroepelijk kwijt. 
Als door deze ruwe meting niet duidelijk is geworden welke boule het dichtst bij het 
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but ligt, moet er een tweede en nauwkeurigere meting plaatsvinden. Dat doe je door 
het uitschuifbare gedeelte iets uit te schuiven, net zolang totdat je met beide uitein-
den langs de boule en het but kunt strijken (N.B. het uitschuiven van de meter moet 
je boven de boule of het but doen, nooit er tussenin, want dan loop je het risico het 
but te bewegen of zelfs te verplaatsen!). Doe hetzelfde bij de andere boule. Op dat 
moment zal het volkomen duidelijk voor je zijn welke boule het dichtst bij het but 
ligt, maar doe vooral nog geen uitspraak! 

Meet daarna beide boules opnieuw om je ervan te vergewissen dat je meter niet 
verschoven is of dat je je niet vergist hebt. Pas dan moet je de boule aanwijzen die op 
punt ligt of zonodig melden dat ze allebei even ver van het but af liggen. Het komt 
namelijk vaker voor dan je denkt dat twee boules op gelijke afstand liggen. 
 
Nog twee belangrijke adviezen voor het geval er met zeer grote nauwkeurigheid 
moet worden gemeten. 

Zorg er allereerst voor dat het uitschuifbare gedeelte zich altijd aan de kant van 
het but bevindt en dus nooit aan de kant van de boule en dat je het vaste gedeelte 
van het meetapparaat altijd in één en dezelfde hand houdt. Dat betekent automatisch 
dat je, wanneer je de andere boule wilt meten en de boules aan verschillende kanten 
van het but liggen, overeind moet komen en om moet lopen om aan de andere kant 
te kunnen meten; de meter zelf mag dus nooit gedraaid worden! 

Let er verder op dat je het meetinstrument altijd eerst heel voorzichtig tegen de 
boule aan laat komen om je pas daarna naar het but toe te buigen. Door zijn gewicht 
ligt de boule immers steviger op de grond dan het but (de boule vormt een beter 
stootblok) en zal dus ook minder gemakkelijk worden verplaatst. Of anders gezegd, 
je moet altijd vanaf de boule naar het but meten en nooit andersom. Op die manier 
loop je het minste risico wat dan ook te bewegen. 

Nog een laatste klein aandachtspuntje alvorens dit hoofdstuk te besluiten. Omdat 
je de partij graag wilt winnen, zullen je vrijwel altijd denken dat je eigen boules beter 
lijken te liggen dan die van de tegenpartij. Maak je daar echter geen zorgen over: je 
tegenstanders zullen je deze vergissing heus niet laten begaan en je echt wel op je 
fout wijzen. Want wat voor jullie geldt, geldt net zo goed voor hen... maar dan om-
gekeerd uiteraard!  
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11. HET TEAM EN DE TEAMGENOOT 
 
Petanque hoeft niet uitsluitend in teamvorm gespeeld te worden, het kan ook in de 
vorm van een tête-à-tête. Eén tegen één dus. Het is echter een speelwijze die niet zo 
vaak voorkomt. De meest voorkomende competitie- en wedstrijdvormen hebben van 
het petanque een teamsport gemaakt. Daarom is het dus noodzakelijk om een team 
samen te stellen. 

Logischerwijze zou je mogen veronderstellen dat de sterkte van een team afhan-
kelijk is van de afzonderlijke onderdelen waaruit het is opgebouwd. Met andere 
woorden, hoe sterker de afzonderlijke spelers, des te sterker het team in zijn geheel. 
Dat ligt zelfs voor de hand. Het is dus in je eigen belang om op zoek te gaan naar 
sterke medespelers. 

Je mag echter niet uitsluitend van dat ene criterium uitgaan. Het is net zo belang-
rijk om rekening te houden met de onderlinge verstandhouding tussen de toekom-
stige teamgenoten. Het is van essentieel belang dat zij het goed met elkaar kunnen 
vinden. Soms is het zelfs verstandiger om een speler van bescheiden niveau in je 
midden te hebben – maar met wie je een goede verstandhouding hebt – dan een spe-
ler van grote klasse met een moeilijk karakter. In een team is een zekere rust nodig. 
Als de teamleden elkaar bij voortduring in het harnas jagen – bijvoorbeeld vanwege 
de uit te voeren tactiek – kunnen ze beter uit elkaar te gaan. 

Tegelijkertijd met een goede onderlinge verstandhouding moet er een grote mate 
van eensgezindheid en saamhorigheid in het team zijn. Het team moet homogeen 
zijn. Daarom is het een absolute voorwaarde dat de drie afzonderlijke onderdelen – 
pointeur; milieu en tireur - hun acties op een coherente en harmonieuze manier sa-
menbundelen. Uit drie spelers die hun boules geheel los van elkaar en zonder enige 
samenhang op de grond gooien, de een na de ander, kan geen goed team ontstaan: 
pas als de tanden van het raderwerk goed in elkaar grijpen kan er een collectief ont-
staan. 

Verder moet er een klimaat heersen van wederzijds respect. Iets wat slechts mo-
gelijk is als de teamgenoten waardering voor elkaar hebben, als speler maar ook als 
mens. Voor een goed rendement - en dus een goed resultaat – dient er sympathie en 
vriendschap binnen een team te bestaan. 

Stel dus, als het maar even kan, een team samen dat uit vrienden bestaat: het zijn 
misschien wel niet de allersterkste teams, maar wel de teams waarin iedereen altijd 
het allerbeste van zichzelf geeft. En dat is een niet te onderschatten bijdrage. 
 
Vervolgens een aantal overwegingen met betrekking tot het lastige probleem van de 
samenstelling van één team. 
 

  Aangezien de taak van de tireur de moeilijkste is, lijkt het voor de hand te lig-
gen om drie tireurs in een team op te nemen. Dit in de zeer voor de hand liggende 
veronderstelling dat er wel altijd een van de drie in topvorm zal zijn. Er zijn al ver-
schillende pogingen in deze richting gedaan, maar geen van alle bleken ze een door-
slaggevend succes te zijn. Allereerst omdat het plaatsen eronder bleek te lijden (per 
slot van rekening moet dat immers een ongedwongen taak zijn) en ten tweede omdat 
ook het schieten niet erg uit de verf kwam. De oorzaak daarvan was dat de speler die 
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met deze taak belast was zich gehinderd voelde door de aanwezigheid van twee 
even sterke schutters naast zich die voortdurend met kennersogen zijn zwakke mo-
menten in de gaten hielden... en klaar stonden om het van hem over te nemen. 
Een goede tireur, en dat is algemeen bekend, verricht soms wonderen als zijn team-
genoten spelers van bescheiden niveau zijn. Als diezelfde tireur gekoppeld wordt 
aan spelers van gelijke sterkte, zakt hij vaak af. Voor pointeurs geldt hetzelfde. Het is 
een kwestie van je niet op je gemak voelen en van een gebrek aan zelfvertrouwen. 
Reken maar... 
 

  Een team moet, als het maar even kan, zijn samengesteld uit spelers die al eer-
der met elkaar hebben gespeeld. Nieuwe equipes zijn dikwijls verlamd door een 
soort van onderlinge gêne. De spelers voelen zich vaak niet vrij en willen zich te veel 
waarmaken tegenover elkaar. 

Daarentegen is het ook niet raadzaam om te lang met elkaar te blijven spelen, ve-
le jaren achtereen dus. Je ziet dan vaak dat medespelers niets meer van elkaar kun-
nen verdragen, omdat ze elkaar te goed kennen en niets meer kunnen vergeven. 

Datzelfde geldt ook voor teams die in hun geheel uit familieleden zijn samenge-
steld. In het algemeen speel je niet goed in familieverband. In het petanque hebben 
familieleden, of levenspartners, vaak grote moeite om goed met elkaar om te gaan. 
 

  Een team dat op een verstandige wijze is samengesteld bevat een wat oudere 
speler en daarnaast twee jongere. Deze jongere spelers brengen hun kracht en jeug-
dige elan in, de oudere zijn ervaring en rustige bezonnenheid. Een combinatie met 
goede vooruitzichten. Een minder gunstige samenstelling is een team dat bestaat uit 
drie spelers van dezelfde leeftijd (zoals overal bevestigen ook hier de uitzonderingen 
de regel, Vert.). 
 

  Het nu volgende geldt in het bijzonder voor echt doorgewinterde spelers. De 
traditionele samenstelling pointeur-milieu-tireur moet met de nodige flexibiliteit 
worden gehanteerd. Bij spelers van dit formaat is het wenselijker dat het team is sa-
mengesteld uit een pointeur/milieu, een milieu/tireur en een tireur/milieu. Dat wil 
zeggen dat elk van de drie spelers de capaciteit moet hebben om met hetzelfde ge-
mak op zijn minst twee taken te kunnen vervullen. 

Stel dat de tireur in de loop van de dag een zwak moment heeft. Dan zal de mili-
eu in staat moeten zijn om zijn taak over te nemen om even later weer op zijn oude 
post terug te keren. Voor de pointeur geldt hetzelfde. De milieu moet hem zonder 
haperen kunnen vervangen, maar daarvoor is het wel een eerste vereiste dat de poin-
teur in staat is de rol van de milieu over te nemen. 

Wissel daarom van taak. Maar pas op: overdrijf dat niet en doe het uitsluitend als 
het echt nodig is. Te vaak komt het voor dat teams zich – door zwak schieten of 
plaatsen – bij voorbaat al bij een nederlaag neerleggen zonder maar iets geprobeerd 
te hebben. Of zonder er bijvoorbeeld aan gedacht te hebben de rollen om te keren. 
Waarschijnlijk door een overdreven ontzag voor de hiërarchische krachtsverhoudin-
gen binnen het team, een ontzag dat in de hoofden van veel spelers vastgeroest zit. 
Het is een fout die gemakkelijk wordt gemaakt en die je moet zien te vermijden. 
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Na het team zullen we het nu hebben over de teamgenoot. 
 

  Allereerst moet die over de nodige vaardigheden beschikken. Die koop je niet 
in de supermarkt (die zou dan een enorme klandizie hebben...). Het heeft geen enke-
le zin om eindeloos te delibereren over ieders natuurlijke aanleg en evenmin om ie-
mand te verwijten dat hij onvoldoende capaciteiten heeft, iets waar hij of zij boven-
dien niets aan kan doen. Laten we dit gevoelige onderwerp daarom maar gauw 
overslaan... ondanks het grote belang ervan. 
 

  Het volgende dat je van een teamgenoot mag verwachten, is zijn gemak in de 
omgang. Dat wil zeggen, zijn vermogen en vaardigheid om het goed met zijn mede-
spelers te kunnen vinden, zodat deze hun talenten optimaal kunnen ontplooien. 

De waarde van een goed teamgenoot blijkt vaak op het moment dat een van zijn 
medespelers slecht speelt. Hij begrijpt dan meteen dat zijn medespeler; wanneer die 
tijdelijk van slag is, als eerste onder zijn eigen povere spel zal lijden. Hem daarvoor 
op zijn donder geven is zinloos en is slechts in het voordeel van de tegenpartij. Een 
goed teamgenoot brengt zijn medespeler door zijn zachtmoedigheid, geduld en 
aanmoedigingen weer in het juiste spoor. Als hij hem in plaats daarvan verwijten 
zou maken, zou het alleen maar nog erger worden. 

Goede spelers winnen slechts zelden vanwege hun slechte karakter. Met hun ge-
zeur, hun opgewonden gedrag en hun woede-uitbarstingen maken zij het zelfs voor 
hun teamgenoten onmogelijk om goed te spelen. 
Daarentegen weten andere spelers het maximum uit hun medespelers te halen dank-
zij hun tact en vriendelijkheid. 

Overigens kan een goed teamgenoot een medespeler optimaal laten presteren 
door slim rekening te houden met diens karakter. Sommige spelers – de meeste ove-
rigens – willen op hun eigen manier spelen: als je ze niet vrij laat, zullen ze tot weinig 
in staat zijn. Andere spelers daarentegen willen voortdurend geleid en ingefluisterd 
worden: ze willen het liefst – en natuurlijk moet je dat met de nodige feeling doen – 
dat ze geen enkel initiatief hoeven te nemen. Als je dat eenmaal doorhebt, worden 
heel wat zaken eenvoudiger binnen een team. 
 

  De derde vereiste die aan een ideale teamgenoot gesteld moet worden is dat hij 
de belangen van het team kan laten prevaleren boven die van zichzelf. Soms zal hij 
tegen zijn eigen zin in moeten gaan: hij mag nooit een terrein opzoeken waarop hij 
zelf goed uit de voeten kan, maar zijn medespelers niet. Hij zal terdege moeten besef-
fen wat het beste is voor het team in zijn geheel en daar zijn persoonlijke belangen 
ondergeschikt aan maken. En steeds zal hij moeten beseffen dat elk team zes boules 
heeft, waar hij er zelf slechts twee van speelt. Hij mag nooit zijn eigen successen ach-
terna hollen. Wat te denken van zogeheten publiekspelers die alleen maar voor eigen 
roem en glorie spelen: altijd op zoek naar riskante en spectaculaire worpen? Die al-
leen maar aan hun eigen reputatie denken en daardoor het lot van hun medespelers 
op het spel zetten. Heel wat nederlagen hadden voorkomen kunnen worden door 
wat meer voorzichtigheid en wat minder eigenbelang. 
 

  Een vierde vereiste kwaliteit is degelijkheid en betrouwbaarheid. Misschien 
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speel je wel niet zo heel goed, maar daartegen wel heel regelmatig en degelijk, zon-
der te 'bibberen en te beven'. Als je zo in elkaar zit, als je een vasthouder bent, een 
doorbijter, een terriër die nooit opgeeft, behoor je tot het legioen van de 'winners'. 
Zorg ervoor dat je zo'n speler in je team hebt. Hij verricht weliswaar geen wonderen, 
maar hij doet altijd iets nuttigs waar je het heel ver mee kunt schoppen. 
 

  Een vijfde noodzakelijke eigenschap is bescheidenheid. Er is niets zo vervelend 
en ontmoedigend als een verwaande en laatdunkende speler die altijd denkt beter te 
spelen dan zijn teamgenoten! Dit soort spelers zul je altijd horen zeggen: 'Ik heb ge-
wonnen', of 'Het is hun schuld dat ik verloren heb'. Voor hen gaat het kennelijk niet 
op dat een team uit driemaal twee boules bestaat. De wijze waarop zo'n speler zijn 
teamgenoten onophoudelijk met adviezen bestookt, geeft je de indruk dat hij alle 
boules in zijn eentje heeft gespeeld. Uitschakelen deze equipes, en dat zonder enig 
pardon en uitstel. 
 
Alles wat in het voorafgaande is gezegd over het team en de teamgenoten is niets 
nieuws. Toch is het noodzakelijk dat al deze preciseringen op een rijtje worden gezet. 
Een goed petanquespeler behoort te weten dat de samenstelling van een team een 
zaak van vitaal belang is die al zijn zorg en aandacht nodig heeft: het gaat immers 
om zijn eigen plezier in het spel en zijn eigen kansen om te winnen.  
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12. ALLERHANDE ADVlEZEN 
 
In het nu volgende hoofdstuk zullen onderwerpen van zeer uiteenlopende aard 
worden behandeld: spelsituaties, afwegingen, gezichtspunten... en de eeuwige ad-
viezen voor elk van deze gevallen. Tussen al deze onderwerpen is er nauwelijks enig 
verband te ontdekken, ze gaan kris-kras door het uitgestrekte domein van het petan-
que. Misschien kan het je helpen een nog completer beeld te krijgen van de grote ge-
varieerdheid van het petanquespel. 
 

  In het petanque speelt het toeval een niet te onderschatten rol van betekenis. 
Sommigen schatten die toevalskans in op zo'n vijf procent, anderen (waaronder Otel-
lo zelf, Vert.) gaan zelfs tot vijftien tot twintig procent: één op de vijf punten zou aan 
het toeval te danken zijn. Desondanks zijn het in de praktijk toch bijna altijd dezelfde 
equipes, en doorgaans ook de sterkste, die je op het eind van een toernooi terugziet. 
Vanwege dat relatief hoge percentage zou je eigenlijk mogen verwachten dat ook de-
ze teams in de loop van een toernooi regelmatig worden uitgeschakeld, met als 
rechtstreeks gevolg dat er steeds andere teams naar voren zouden moeten komen. 

Dat dit niet gebeurt, vindt simpelweg zijn oorzaak in het feit dat een team dat uit 
louter kampioenen bestaat, dankzij hun reputatie, zijn tegenstanders al bij voorbaat 
angst weet in te boezemen. Geïmponeerd als deze laatste zullen zijn, komen zij vaak 
niet tot hun normale spel en voelen zich van te voren al verslagen. Grote equipes 
winnen net zo vaak dankzij hun faam als door hun capaciteiten. 

Het beste advies is daarom, als het maar even kan, geen rekening te houden met 
de sterkte van je tegenstanders. Wees ervan overtuigd dat je, als het om kampioenen 
gaat, niets te verliezen hebt, maar juist alles te winnen. Als je geklopt wordt, zal dat 
geen schande zijn. Maar als je wint, zal dat opzien baren: zo'n overwinning is meer 
waard dan twintig andere. Maar dat lukt alleen als je op dezelfde ontspannen manier 
speelt als je tegen je beste vrienden zou doen. 

Het zal lang niet gemakkelijk zijn om je van een dergelijk minderwaardigheids-
complex te bevrijden. En vaak lukt dat ook niet. Maar als het je daarentegen wel lukt, 
op grond van je gezonde verstand, om tegen wie dan ook op dezelfde manier te blij-
ven spelen, kun je heel wat plezier beleven aan het petanquespel. 
 

  In de loop van een werpronde komt wel het eens voor dat het punt aan geen 
van beide teams toekomt. Met andere woorden, dat twee boules op precies gelijke af-
stand van het but blijken te liggen. Of nog anders gezegd, het punt is nul. In dat ge-
val moet het team dat als laatste gespeeld heeft, opnieuw spelen. En vervolgens om 
de beurt, net zolang totdat een van beide teams het punt wint. 

Leg in zo'n situatie de nadruk op het plaatsen en schiet alleen wanneer het om 
een werkelijk goed punt gaat. Plaats en win het punt. Je dwingt je tegenstander om 
op zijn minst tweemaal achtereen te moeten spelen: als hij schiet en raakt, is het punt 
weer nul en moet hij nog een keer spelen. Een voordeel dat je niet zou hebben be-
haald als je had geschoten. 

Vergeet nooit dat het allereerste doel in het petanquespel is je tegenstanders te 
ontwapenen, hen te dwingen al hun boules te spelen... om vervolgens zelf te profite-
ren van de zo ontstane situatie door zoveel mogelijk punten - proberen - te maken. 
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  Net zoals overal in het dagelijkse leven heeft iedereen vrienden in de wereld 
van het petanque. Maar daarnaast zijn er ook altijd personen met wie je het minder 
goed kunt vinden. En het ligt voor de hand dat de eerstgenoemden graag willen dat 
je wint, terwijl de anderen je het liefst zien verliezen. 

Er bestaat een oude uitdrukking die zegt dat de mens het woord niet gekregen 
heeft om zijn gedachten te onthullen, maar veeleer om die te verbergen. En om die 
reden zal het niet altijd even gemakkelijk zijn om erachter te komen wie je goed 
gezind is en wie niet. Daarom hier een methode om daar achter te komen, ongeacht 
wat ze ook mogen zeggen. En om zo ook je echte vrienden te leren kennen. 

Stel dat je op een glooiend terrein speelt. Werp het but dan dwars op de helling 
uit en plaats je eerste boule. Deze komt in de buurt van het but, maar omdat je boule 
groter en zwaarder is dan het but, zal hij niet precies stil komen te liggen op de plek 
van het but. Langzaam maar zeker begint je boule omlaag te rollen, van het but weg. 
Let nu goed op de toeschouwers. Sommigen, zij die niet in het spel geïnteresseerd 
zijn, zullen zich niet bewegen. Maar degenen die willen dat je wint of verliest, zullen 
zich verraden door hun spontane reacties, en dat zonder dat zij het zelf in de gaten 
hebben. De toeschouwers die je goed gezind zijn, zullen ongemerkt hun hoofd of bo-
venlichaam in de tegengestelde richting van je boule bewegen. Onbewust proberen 
zij daardoor je boule af te remmen, hem tegen te houden. Je tegenstanders onder het 
publiek zullen hun bovenlichaam daarentegen juist in de richting van je boule bewe-
gen, in de hoop dat deze daardoor meer vaart krijgt en verder van het but weg zal 
rollen. 

Dezelfde truc kun je toepassen op vlakke terreinen als je boule te lang of te kort is. 
Dezelfde onbewuste bewegingen van het hoofd of het bovenlichaam kun je daar bij 
je vrienden aantreffen om je boule aan het einde van zijn traject dichterbij het but te 
laten komen – of daar te laten blijven – en bij je vijanden om je boule daar juist ver 
vandaan te houden. 
 

  Het zal je wel eens zijn opgevallen dat het lot je soms uitermate goed gezind is. 
Dat soort gunstige perioden kunnen tien minuten duren, een halfuur en soms zelfs 
een hele dag. Men zegt dan dat 'het spel met je is', zowat alles zit je mee. Dan opeens, 
zonder dat je weet waarom, keert het tij zich en laat het geluk je in de steek. 

In beide gevallen moet je, en dat is belangrijk, al naar gelang het meezit of niet, je 
ritme aanpassen. Zolang alles goed loopt, moet je het tempo verhogen. In plaats van 
het terrein langdurig te onderzoeken en je donnee te bestuderen, een medespeler om 
raad te vragen of de tactiek te overleggen, moet je het kort houden en vlot spelen. 
Zonder overhaastig te zijn natuurlijk. Als je tegenstanders daarentegen het geluk aan 
hun zijde hebben, moet je alle tijd nemen die je hebt en het spel zoveel mogelijk zien 
te vertragen (maar denk daarbij wel aan de reglementaire minuut die je hebt voor het 
werpen van een boule!). 

Je zult gauw geneigd zijn om sneller te gaan spelen als het niet goed loopt. En als 
het heel slecht gaat, nog sneller. Een natuurlijke reactie die het gevolg is van de ont-
stane irritaties. Toch is het een grote fout die door de meeste spelers wordt gemaakt. 
Op zo’n moment doen ze als een auto die in de modder is blijven steken en waarvan 
de wielen zonder grip ronddraaien. Hoe meer de bestuurder gas geeft, des te meer 
de wielen gaan slippen en nog dieper in de modder zullen wegzakken. 
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Bij voortdurende tegenslag moet je het tempo van de partij dus serieus proberen 
af te remmen. Op die manier zul je de schade kunnen beperken in afwachting van 
een beter moment. Je schept daardoor voor jezelf de mogelijkheid de irritaties te bo-
ven te komen of te verminderen. Irritaties en spanningen die zijn ontstaan door de 
onophoudelijke tegenslag die je heeft achtervolgd. 

Omgekeerd moet je het tempo proberen te verhogen als alles goed gaat. En als je 
tegenstanders de fout maken zich in jullie tempo te laten meeslepen, zullen zij nog 
geïrriteerder gaan spelen en daardoor extra gehandicapt worden. 
 

  Een klassiek einde van een werpronde. Je hebt nog één boule in de hand terwijl 
de tegenpartij al zijn boules heeft gespeeld. Je hebt 'één punt op de grond', dat wil 
zeggen, jouw equipe ligt op punt. Speel uiterst voorzichtig als je probeert er nog een 
punt bij te maken. Pas op dat je het punt dat ligt niet verspeelt. Niet zozeer om dat 
éne punt, dat is van minder belang. Maar waar je voor moet oppassen als je op die 
manier het punt zou verspelen, is de uitwerking ervan op je medespelers en tegen-
standers. Je medespelers kunnen er gedeprimeerd en ontmoedigd door raken en je 
tegenstanders daarentegen juist gestimuleerd, zij zullen weer nieuwe moed en ener-
gie verzamelen. Door op zo'n ongelukkige manier een punt te verspelen, zullen de 
meeste spelers uit het veld worden geslagen en kunnen de fatale gevolgen de gehele 
partij blijven voortduren. 
 

  Je doet mee aan een toernooi of competitie: gebruik tussen de middag slechts 
een lichte maaltijd en geen of weinig alcohol. Een slechte spijsvertering of een over-
volle maag kunnen je tijdens het spelen enorme last bezorgen. Zoek, om je wat te 
ontspannen en wat anders dan alleen maar boules te 'eten', een rustig plekje op zon-
der al te veel andere bouleliefhebbers in de buurt. 

Veel petanquespelers hebben tussen de middag, terwijl zij bezig zijn hun eten 
naar binnen te werken, de slechte gewoonte hun wapenfeiten breed uit te meten of 
door te gaan met spelen. Op dat ogenblik schieten ze het best en maken ze aan de lo-
pende band carreau's (carreaux de restaurant genoemd, cafetaria-carreau's). Al die 
kletsverhalen moet je allemaal aanhoren. Bespaar je dat ongemak, zoek het meest 
rustige plekje op om te eten en praat als het even kan over iets anders dan petanque; 
je zult de middagpartijen met hernieuwde zin te lijf gaan, iets waar je alleen maar 
plezier van kunt hebben (N.B. het bovenstaande is in het bijzonder van toepassing in 
Frankrijk waar tussen twaalf en twee uur altijd gepauzeerd wordt, Vert.). 
 

  Er bestaat een oude Provençaalse zegswijze die zegt dat je niet kunt winnen als 
je met 7-0 voorstaat. Natuurlijk kun je dan nog verliezen, maar tien tegen één dat je 
wint. Niemand die deze oude zegswijze gelooft of aanhaalt, zal je van te voren zo 
maar zeven punten voorsprong geven. In ruil voor een dergelijke voorsprong zou je 
er vast en zeker in willen geloven, zelfs als het noodlot zich in alle mogelijke vormen 
zou samenspannen tegen je. 

De reden dat deze zegswijze wordt aangehaald ligt simpelweg in het feit dat een 
ervaren speler zich nooit laat ontmoedigen, altijd een strohalm zoekt om zich aan 
vast te klampen. Zolang de tegenstander het dertiende punt nog niet heeft gemaakt, 
mag hij blijven hopen. Ondanks de slechte stand blijft hij in zijn kansen geloven en 
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het gezag van een oud gezegde geeft hem daarbij extra kracht en zelfvertrouwen. 
 

  In de loop van een werpronde kan het wel eens voorkomen dat je al je boules 
moet spelen op een bastaardpunt van de tegenpartij. Maar pas op, je moet altijd één 
boule schieten om je in te dekken tegen een schot op het but. 
Plaats nooit al je boules op de eerste van je tegenstanders. Als zij kans zien het but te 
raken, zouden ze een groot aantal punten kunnen maken. 
 

  De 'contra-carreau' (dat wil zeggen dat je een boule raakt die vervolgens tot stil-
stand komt tegen een vlakbij gelegen andere boule) is een van de meest ongelukkige 
worpen in het petanque. Maar de ergste ramp die je kan overkomen is een devant-de-
boule, dat wil zeggen dat je boule pal voor een boule van de tegenpartij komt te lig-
gen (of andersom). Het sluit en verlamt het verdere verloop van de werpronde. Het 
is vrijwel onmogelijk om in zo'n situatie nog iets goeds te doen. Probeer het zonder al 
te veel irritatie te accepteren en stel je er, al naar gelang de omstandigheden, tevre-
den mee het puntenverlies zoveel mogelijk te beperken. Een devant-de-boule is heel 
lastig te bestrijden; hoe harder je worstelt, des te vaster je komt te zitten. Net zoals 
een konijn dat in een valstrik is geraakt. 

Wat je in zo'n situatie kunt proberen is om iets langer dan normaal te plaatsen 
met de bedoeling beide boules uit elkaar te spelen, 'los te spelen'. Maar doe dat wel 
met de grootst mogelijke voorzichtigheid, want rondom die boules mag je niets 
stukmaken. Een zeer gewaagde en weinig toegepaste oplossing is om een keer op het 
but te schieten. 

Wat je nooit mag doen is op een devant-de-boule schieten als je tegenstanders meer 
boules in hun handen hebben dan jullie. Je zou het spel er alleen maar door 'open-
maken' en je handicap vergroten. Sluit het spel, iets anders zit er niet op. 
 

  Een te lange boule die in het voorbijgaan het but raakt en verplaatst, mag je niet 
als slecht gespeeld beschouwen. Het feit dat de boule het but heeft geraakt, betekent 
dat hij goed 'in het spel is', voor vijftig procent zeer goed gespeeld is. 

Op het eerste gezicht lijkt het bepalen van de juiste hoeveelheid kracht waarmee 
je je boule speelt belangrijker dan het feit of je goed in het spel bent, goed recht bent 
dus. In werkelijkheid is het allebei even belangrijk. 
 

  Een probleem dat al veel petanquespelers tot diep nadenken heeft gestemd: 
moeten we op winst spelen, zelfs als er een wonder voor nodig is, of moeten we op 
'safe' spelen en er een zeker lijkend punt bijmaken? 

Een korte toelichting is op zijn plaats. 
Je staat op tien punten, er ligt één punt op de grond en je hebt nog één boule in de 

hand. Door te plaatsen kun je er gemakkelijk nog een punt bijmaken: dat maakt dus 
twaalf. Maar door een boule te raken die achter de jouwe verscholen ligt, kun je de 
partij uitmaken. Tenminste, als je een carreau schiet. Of iedere vergelijkbare situatie 
waarbij je de keus hebt tussen een gemakkelijk te plaatsen boule of een moeilijk 
schot. Riskant zelfs, maar waardoor je wel in één klap kunt winnen. 

Wat je in zo’n geval moet doen is het volgende. Als je een voortdurend overwicht 
hebt op je tegenstander en deze nog maar weinig punten heeft, plaats dan op ver-
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standige en rustige wijze en maak er een punt bij: 'Aken en Keulen zijn immers niet 
op één dag gebouwd', of: 'Beter één vogel in de hand dan tien in de lucht'. Als de te-
genpartij sterker is dan jullie en een voorsprong heeft, speel dan op winst, wat de ri-
sico's ook mogen zijn: 'Je moet het ijzer smeden als het heet is', of: 'Wie niet waagt, 
die niet wint'. 
 

  Zoals we in het bovenstaande hebben gezien, zal in de loop van een partij de 
ene keer met grote behoedzaamheid moeten worden gespeeld, terwijl het op andere 
momenten onvoldoende is te volstaan met het simpel winnen van het punt of het ra-
ken van een boule. In deze laatste gevallen zul je op zoek moeten gaan naar een 'gro-
te slag'. Daarbij is het echter noodzakelijk om dit soort grote slagen aan te voelen. Je 
moet leren ontdekken wat er voor mogelijkheden in het spel schuilen. 

Loer voortdurend op het moment waarop zich de kans voordoet iets te onderne-
men, dat maakt het veel gemakkelijker om op het goede moment toe te slaan en bo-
vendien in je opzet te slagen. 

Als je bovenstaande gezichtspunten tot overeenstemming hebt weten te brengen 
– dus aan de ene kant een grote mate van behoedzaamheid om geen grote verliezen 
te lijden en aan de andere kant een uiterste alertheid om op het juiste moment toe te 
kunnen slaan – zul je een grote vooruitgang hebben gemaakt ten aanzien van je per-
soonlijke algehele spelpeil. 

 
In dat licht bezien enkele adviezen en manieren van spelen (met opzet worden ook 
de Franse uitdrukkingen vermeld, Vert.). 

Poussette (duwtje, zetje): het opduwen of opspelen van een van je eigen boules. 
Devant-de-boule (vóór de boule): een boule zo plaatsen dat hij vlak voor een boule 

(en soms er pal tegen aan) van de tegenstander stopt, dit vooral ter verdediging. 
Point bâtard (bastaardpunt): een ogenschijnlijk matig geplaatste boule die in de 

praktijk toch zeer moeilijk te winnen is, de tegenpartij verspeelt er bijvoorbeeld twee 
of drie boules op. 

Rentrer une boule (een boule weer binnenbrengen, inhaalworp): door middel van 
een relatieve harde worp een eerder gespeelde eigen boule opspelen, waardoor deze, 
tezamen met de gespeelde boule, op punt komt te liggen; je maakt daardoor dus 
twee punten in één klap. 

Ajouter sagement (rustig en voorzichtig bijleggen): een boule met beleid en ver-
stand rustig plaatsen om punten bij te maken. 

Tirer pour éclaircir le jeu (schieten om het spel 'open' te maken) met één schot een 
aantal in de weg liggende boules van de tegenstander (en soms ook het but) ver-
plaatsen of opruimen. 

Se mélanger (in het spel mengen): een boule tussen de boules van de tegenstander 
plaatsen om zodoende punten af te snoepen of het schieten te bemoeilijken (verdedi-
gingsworp). 

Wanneer je de zin en het gebruik van bovenstaande termen begrijpt en hebt ge-
leerd niet enkel met de boules in je hand te spelen maar ook met de boules die op het 
terrein in het spel liggen, zal de tactiek weinig geheimen meer voor je hebben. 
Jammer genoeg kan dit slechts op het terrein zelf worden bestudeerd en beoefend. In 
dit verband daarom een heel belangrijk advies. Wanneer je niet aan de beurt bent om 
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te spelen, houd je dan zoveel mogelijk op ter hoogte van het but (uiteraard zonder je 
tegenstanders te hinderen en met inachtneming van wat hierover al eerder is gezegd 
in hoofdstuk 6). Immers, bij het but wordt het spel gemaakt en daar kun je op je kan-
sen loeren. 
 

  Een advies aan het adres van zeer ervaren spelers. Soms gooit je tegenstander 
het but nonchalant op zo'n zes meter uit op een zanderig terrein (of op een terrein 
dat bedekt is met een laagje fijn grind). Omdat ze hun fout bemerkt hebben – het ter-
rein is immers ideaal om zes keer te raken en je tegenstanders weten dat jullie daar-
toe in staat zijn – plaatst hun pointeur met opzet een bastaardpunt in de hoop dat jul-
lie ook zullen plaatsen. Schiet dan toch. Als je tireur met zijn eerste boule mist en 
zelfs met zijn tweede, ga dan door. Een carreau kan de situatie weer rechtzetten. 
Door te plaatsen loop je het risico behoorlijk veel punten te verliezen. 

Dit advies geldt niet voor spelers die maar matig kunnen schieten. Als zij in zo'n 
situatie een paar keer hebben gemist, dienen zij hun heil te zoeken in een devant-de-
boule. 
 

  Tireurs, pas op als je op een dubbel doelwit mikt, dat wil zeggen dat je tegelij-
kertijd twee tegen elkaar aan liggende boules van de tegenpartij wilt opruimen. Door 
de eerste te raken, zullen beide boules in negen van de tien gevallen verdwijnen. 
Maar wees op je hoede voor een automatische doch zeer verklaarbare reflex: omdat 
je in één klap twee boules moet wegschieten, zul je geneigd zijn, althans als je er niet 
op let, harder dan normaal te schieten en zul je missen doordat je te lang was. 

Schiet normaal, ongeacht het aantal boules dat moet verdwijnen. Houd je daarbij 
altijd voor ogen dat de afstand waarover de geraakte boules verplaatst worden niet 
afhangt van de kracht van het schot, maar veeleer van de wijze hoe ze geraakt zijn. 
Een boule die vol op het ijzer wordt geraakt, zal veel verder terechtkomen dan een 
boule die eerst de grond heeft geraakt. Goed recht zijn is ook belangrijk: wanneer een 
schot niet honderd procent recht is, zal de geraakte boule niet ver wegrollen. 

Er volgen nu enkele veel voorkomende voorbeelden van bij elkaar liggende bou-
les die met één schot weggeschoten kunnen worden (de kleine pijltjes duiden een 
schot op de zijkant aan– 'op het oor'). 

 
figuur 7 



69 

 

In het eerste geval (figuur 7) zijn de boules 1 en 2 van de tegenpartij. Ze kunnen bei-
de in één klap worden weggeschoten. Probeer niet volgens het kleine pijltje aan te 
vallen, op het rechteroor van 1. Alleen 2 zou dan weggeschoten worden terwijl 1 min 
of meer zijn plaats zou innemen. Om beide boules te laten verdwijnen, moet je op de 
plek van het langste pijltje raken, precies in het midden van 1 dus. 

figuur 8 
 
Hetzelfde voorbeeld (figuur 8) als in het vorige geval, maar nu liggen beide boules 
precies achter elkaar (gezien vanuit de cirkel). Als je volgens de grote pijl raakt, zal 
alleen de achterste boule verdwijnen en de voorste op zijn plaats blijven liggen. Om 
beide boules te verwijderen, moet je volgens een van de kleine pijltjes raken. Maar 
vooral wel vol op ijzer! 

figuur 9 
 

In het volgende voorbeeld (figuur 9) liggen de drie boules bijna op één lijn, maar 
ze raken elkaar niet. Als je op 1 schiet en die normaal raakt, zal 2 blijven liggen en 1 
en 3 verdwijnen. Hoe paradoxaal ook, in het algemeen zal, als je drie boules raakt die 
in elkaars verlengde liggen, de middelste van de drie blijven liggen. 
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figuur 10 
 
In het geval van figuur 10 moeten de boules 1 en 2 weg, allebei van de tegenpartij, en 
moet boule 3 blijven liggen. Nummer 2 ligt niet in het verlengde van 1 en de zwarte 
boule 3 is jullie eigen boule. Als je 1 op de juiste manier raakt (volgens de grote pijl), 
zullen 1 en 2 verdwijnen en zal de zwarte boule niet van zijn plaats komen. Waar-
schijnlijk zul je proberen om volgens het kleine pijltje te raken want ogenschijnlijk is 
dat de beste manier om 1 en 2 weg te schieten. Fout: als je schot op het linkeroor van 
1 terechtkomt, zal alleen 2 verdwijnen en zal 1 blijven liggen of een contra-carreau 
maken tegen 3. 

In bovenstaande gevallen is aangegeven wat het meest voorkomt. Maar houd, 
wanneer je op boules schiet die op een kluitje liggen, altijd rekening met de volgende 
factoren: 

 het precieze punt waar je raakt; 

 het effect dat je aan je boule meegeeft; 

 je behendigheid; 

 het feit of je al dan niet op ijzer raakt; 

 het gewicht en de diameter van de betreffende boules. 
Het zijn allemaal factoren die meespelen en tot verrassende resultaten kunnen 

leiden. 
 

  Veel spelers kennen het verschil niet tussen een 'ingesleten' en een 'ongerept' 
speelterrein. Daar kijk je misschien vreemd van op, want vanwaar dit verhaal? Wel, 
dat is heel simpel. 

Een ingesleten speelterrein is een terrein waar veel gespeeld wordt. Op een onge-
rept terrein is nog nooit of zeer zelden gespeeld. 

Het eerste verschil. Kijk eens goed naar de in de grond liggende steentjes die met 
hun kop net boven de grond uitkomen. Die op veel gebruikte boulodromes hebben 
meestal een ronde en afgeplatte bovenkant en laten de boules zonder al te veel pro-
blemen passeren. Op ongerepte terreinen daarentegen steken de puntige kanten van 
die steentjes venijnig naar boven en houden ze de boules brutaalweg tegen of be-
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lemmeren ze in hun natuurlijke loop (NB. het bovenstaande speelt in Zuid-Frankrijk, 
waar de bodem doorgaans hard en rotsachtig is, uiteraard een grotere rol van bete-
kenis dan in ons land, Vert.). 

Het tweede verschil heeft te maken met boules die op zo'n 50 centimeter voor het 
but zijn blijven liggen. Op een veel gebruikt terrein vormen die een serieus obstakel 
voor de overige nog te spelen boules, omdat deze laatste daar vaker tegen aan lopen 
dan op een ongerept terrein. En wel om de volgende reden. Op intensief gebruikte 
terreinen hebben de talloze boules die in de loop der jaren zijn gespeeld zeer lichte 
sporen in de grond uitgesleten. De boules zijn die sporen gaandeweg steeds gedwee-
er gaan volgen en blijven er uiteindelijk ook altijd in stilliggen. Boules die daarna 
worden gespeeld, zullen dus min of meer als vanzelf tegen die stilliggende boules 
aan lopen. 

Dit soort kleine geultjes komen niet voor op ongerepte terreinen. Je kunt daar dus 
altijd vrijuit spelen omdat de voor het but liggende boules gemakkelijker te ontwij-
ken zijn. 
 

  Dankzij bovenstaande uitleg zul je ook het volgende, algemeen bekende ver-
schijnsel kunnen begrijpen. Als je een te kort gespeelde boule probeert op te spelen, 
gebeurt het dikwijls dat je die mist, terwijl je een boule die je wilt ontwijken daaren-
tegen wel vaak raakt. 

De verklaring voor dit curieuze verschijnsel heeft te maken met die ondiepe 
spoortjes waarover we het zojuist hebben gehad. Net zoals alle andere oneffenheden 
op het terrein blijkt de uitwerking van die kleine geultjes pas op het einde van het 
traject van een boule. Op dat ogenblik is de boule zijn aanvangssnelheid kwijt die 
aanvankelijk voor een rechte koers zorgde. In het laatste kwartgedeelte van zijn tra-
ject wordt de steeds langzamer rollende boule gevoeliger voor de kronkels en hob-
bels van het terrein en komt dan vaak in een geultje terecht om die net zolang te blij-
ven volgen totdat hij tegen een eerder gespeelde boule aanloopt (die je uiteraard niet 
had willen raken). 

Als je daarentegen een boule plaatst met de bedoeling een andere op te spelen, 
zul je je boule met iets meer kracht dan normaal spelen. Door zijn iets grotere snel-
heid blijft je boule buiten het geultje en passeert hij de boule die je had willen opspe-
len. 

Al het voorafgaande heeft weinig te maken met het nogal frivole beeld dat som-
migen van het boulespel hebben. Toch zal de kennis van al die kleine details je in 
staat stellen een paar partijen meer op je conto bij te schrijven dan je aanvankelijk 
had verwacht. En Otello voegt er nog aan toe: 'Ik beloof het je!'. 
 

  Petanquespelers houden er niet van – en ze hebben groot gelijk – het but in een 
geul uit te werpen: het spelverloop wordt er te voorspelbaar door en het opspelen 
van een boule te gemakkelijk. Een speler zei ooit eens: 'Werp het but nooit uit in een 
geul, een kleuter kan er nog een biberon (een boule tegen het but aan) plaatsen'. Maar 
op sommige terreinen zijn er nu eenmaal geulen en in een tweetal gevallen kunnen 
ze van pas komen. 

Allereerst als je pointeur net iets zwakker is dan zijn directe tegenstander. Werp 
het but dan in een geul, daar zijn alle pointeurs aan elkaar gelijk. En op zijn minst 
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gedurende één werpronde kan je pointeur zijn geringere techniek compenseren. 
In de tweede plaats als je slechts voor één punt speelt (bijvoorbeeld op een stand van 
12-10). Gooi het but ver uit en in een geul en plaats je eerste boule voor het but. Er is 
geen twijfel over mogelijk dat je op dat moment een zeer gunstige uitgangspositie 
hebt verkregen. 

Toch brengt het spelen in een geul een dwingende stelregel met zich mee waarte-
gen onder geen beding gezondigd mag worden: je mag nooit te lang zijn. Een te kor-
te boule 50 centimeter voor het but is beter dan een boule 5 centimeter erachter. Zo'n 
te lange boule schreeuwt als het ware luidkeels om een devant-de-boule, om een boule 
er tegenaan dus. Het is vrijwel onmogelijk om die niet te maken. In een geul mag je 
nooit achter het but komen, zelfs nog geen paar centimeters. 

Eerder hebben we al laten zien dat het moeilijk en onverstandig is om een te korte 
boule te willen opspelen omdat je ze heel vaak mist. In een geul ligt dat volstrekt an-
ders: een boule opspelen is daar kinderwerk. Het probleem is zelfs tegengesteld: het 
is juist moeilijk om die boule niet te raken, want hij ligt in de weg. Bij iedere worp 
wordt een te korte boule door de volgende opgespeeld om tenslotte bij het but te 
eindigen. 

Gooi het but daarom nooit in een geul. Je toont er je zwakte mee. In beide boven-
staande situaties is het echter een noodzaak uit eigen belang. Aarzel dan ook niet... 
en zonder enige vorm van wroeging. Nood breekt immers wet! 
 

  De tireur van de tegenpartij 'trakteert' je op het een en ander. Volledig ontspan-
nen raakt hij de ene boule na de andere. Zo ontspannen zelfs dat het lijkt of het alle-
maal onbewust gaat. Hij schiet als een automaat en heeft nauwelijks in de gaten wat 
er om hem heen gebeurt. Zijn zorgeloosheid geeft hem een opzienbarend gemak en 
laat hem moeiteloos schieten, hij mist geen enkele boule. 

Stel dat de werpronde niet al te best verloopt: je hebt nog slechts één boule te spe-
len, evenals de automaat van de tegenpartij die alles aan flarden schiet. Als je hebt 
geplaatst, kan hij voor vier punten schieten. 

Neem in dat geval alle tijd die je hebt. Je weet dat hij, zonder er maar een moment 
bij na te denken, je boule binnen een seconde heeft weggeschoten zodra je geplaatst 
hebt. Geef die robot daarom maar eens wat stof tot nadenken en vertraag je spel. 
Langzaam maar zeker zal hij zich bewust worden van het belang van de boule die hij 
moet schieten en zal hij er over gaan piekeren. Help hem daar een handje bij door 
bijvoorbeeld luid en duidelijk tegen een van je medespelers te zeggen: 'Ik ga aan die 
kant spelen om een devant-de-boule te proberen. Ik zie werkelijk geen andere oplos-
sing, snap je. Zoniet, dan kan hij met een carreau vier punten maken. De hele partij 
hangt van die ene boule af. Het kan ons de partij kosten.' 

Door op die wijze een bovenmatig belang toe te kennen aan de boule die hij nog 
te spelen heeft, zal de tireur extra aandacht aan zijn schot besteden. Hij zal zich extra 
toeleggen en concentreren, iets wat hij daarvoor in het geheel niet heeft gedaan. En 
grote kans dat hij mist. Zijn fabelachtige robotarm die tot op dat moment feilloos 
heeft gefunctioneerd, zal het effect ondergaan van zijn gepeins... en de schutter zal 
zijn normale onbevangenheid en precisie kwijtraken. 
 

  Vaak zie je een tireur tweemaal aanvallen op een moment dat er twee punten 
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voor de tegenpartij liggen. Hij schiet eerst op de ene boule en als hij geraakt heeft op 
de andere. In dit soort gevallen moet je altijd beginnen te schieten op de boule die het 
dichtst bij de cirkel ligt, zelfs als de andere daar een eind vandaan ligt en niet in de 
lijn van het schot. Het kan toch gebeuren dat die tweede boule gecaramboleerd 
wordt door de boule die je geraakt hebt of door de boule waarmee je schoot. Je zou 
misschien denken dat het beter is om te beginnen met de boule die het dichtst bij het 
but ligt, maar dat is niet juist. De boule die het dichtst bij de cirkel ligt (het dichtst bij 
jou dus) moet als eerste worden geschoten. 

Er bestaat echter één uitzondering op deze regel, namelijk als het but gevaar loopt 
verplaatst te worden door een van de boules. In dat geval moet je beginnen te schie-
ten op de boule die het but mee zou kunnen nemen. 

 
figuur 11 

 
Hier een ander karakteristiek voorbeeld van een dubbelschot (figuur 11). De zwarte 
boule ligt op punt; door achtereenvolgens 1 en 2 te raken, de boules van de tegenpar-
tij, kun je een behoorlijk aantal punten maken. Maar 2 ligt verscholen achter jullie ei-
gen boule en is dus moeilijk te raken (à la sautée in het Frans, afgeleid van het werk-
woord sauter dat springen betekent). Je moet daarom beginnen met de gemakkelijke 
boule 1 en als je raakt kun je doorgaan. Op die manier kun je nooit twee punten ver-
liezen, wat wel het geval zou zijn als je met 2 begint en per abuis je eigen boule zou 
raken. Bovendien zul je je meer op je gemak voelen bij de poging om de moeilijke 
nummer 2 te schieten als je eerst nummer 1 hebt opgeruimd. 

In een andere situatie kun je twee keer zonder risico schieten, maar ligt een van 
de twee boules niet zo mooi en is die moeilijk te raken omdat hij bijvoorbeeld achter 
een grote steen ligt. In dat geval moet je omgekeerd te werk gaan en eerst de moei-
lijkste boule schieten. Als je mist heb je nog altijd een boule om te plaatsen. 
 

  Soms moet je het spel laten voor wat het is. Stel dat je al je boules hebt ver-
speeld vanwege een al te gesloten spel. Pas dan op dat je met je laatste boule het spel 
niet meer openmaakt. Die laatste boule mag niets meer raken. Wat voor jullie een 
handicap was, zal dat net zo goed voor je tegenstanders zijn en je zult waarschijnlijk 
niet al te veel punten verliezen. 
 

  Er bestaan twee soorten zeer lastige spelers die je nooit mag navolgen. 
In de eerste plaats heb je de 'huilebalken'. Zij beklagen zich voortdurend over hun 
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tegenslag, over hun onophoudelijke pech: 'Dat overkomt mij alleen maar!', 'Hoe kun 
je nu steeds zo'n pech hebben!', 'Als ik iemand tegenkom die net zoveel pech heeft als 
ik, vreet ik hem op!'. Door de hele partij zo door te blijven jammeren, en daarbij de 
armen hoog opgeheven om alles en iedereen de schuld te geven, hebben ze een bui-
tengewoon deprimerende invloed op hun medespelers. 

Het toeval is net zo onvoorspelbaar als het leven zelf: het ene moment zit het je 
mee en het andere weer niet. Het geluk gaat als een jojo op en neer. Het behoort tot 
de charmes van het spel en geeft het zijn specifieke karakter. Maak je daar niet druk 
over. 

Daarnaast heb je vermoeiende spelers die hun eigen falen voortdurend aan hun 
medespelers wijten: "t Is jouw schuld dat ik miste, je had me niet moeten vertellen 
dat het zo lang was!', 'Ik heb slecht gespeeld omdat je me niet op mijn eigen manier 
liet spelen!', 'Het komt door jou dat we verloren hebben, want we moesten het but 
steeds uitgooien op de plek die jij wilde!', 'Met jou zal ik nooit winnen, je belemmert 
me in mijn spel!'. 

Als je slecht speelt, ligt dat nooit aan je teamgenoot of aan wat hij je mogelijker-
wijs heeft gezegd. Je dient je eigen verantwoordelijkheden te kennen en je verre te 
houden van dit soort goedkope en slechte excuses. Ze kunnen je alleen maar bij ie-
dereen in diskrediet brengen en je onhandigheden zullen er evenmin door worden 
vergeven. 
 

  Raap aan het einde van een werpronde geen enkele boule op alvorens je het 
met je tegenstanders eens bent geworden over het aantal gemaakte punten. Verplaats 
of raak niks aan zonder dat daar eerst duidelijkheid over is ontstaan. 

Om ieder misverstand te voorkomen, moet je daarna de stand hardop en voor al-
le spelers goed verstaanbaar meedelen. Dat is noodzakelijk. Doe niet zoals bepaalde 
spelers die uitsluitend voor zichzelf tellen en een halfuur lang hun mond houden... 
om vervolgens problemen te gaan maken over de stand. Om korte metten te maken 
met ieder mogelijk verschil van mening moet je de stand aan het einde van iedere 
werpronde luid en duidelijk aan elkaar laten weten. 
 

  De manier waarop de werpcirkel wordt gemaakt, is tamelijk tekenend voor de 
geestesgesteldheid van de betreffende speler. In het begin van de partij worden de 
cirkels nog rustig en met toewijding en zo rond mogelijk gemaakt. Maar naarmate de 
partij vordert en de spanningen oplopen en het minder voor de wind gaat, raken veel 
spelers nogal verhit en wordt hun geest in beslag genomen door eindeloze overpein-
zingen. Op zo'n moment zie je vaak slechts een vage krabbel die uitsluitend in de 
verste verte nog iets met een cirkel te maken heeft. 

Opwinding en irritaties in het boulespel zijn vaak onmiskenbare tekenen van 
zwakte en gebrek aan zelfvertrouwen. Een jammerlijke instelling, die je nooit aan je 
tegenstanders mag laten merken. Maak je cirkels dus altijd heel rustig... en mooi 
rond. 

Gooi het but daarna uit en volg het heel nauwgezet. De wijze waarop het rolt en 
zich verder over het terrein beweegt, geeft je al een eerste algemene indruk van de 
gesteldheid van het terrein. Zodoende krijg je een globaal idee hoe je boules op het 
terrein zullen reageren. En hoewel de aldus opgedane kennis niet altijd even nauw-
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keurig is, mag je die toch niet verwaarlozen. 
 

  Als je aan een toernooi of competitie deelneemt en je weet wie je volgende te-
genstanders zijn, probeer dan eerst te achterhalen waar zij vandaan komen. Of waar 
zij gewend zijn te spelen. Dat om zodoende een idee te krijgen van hun manier van 
spelen. 

Hoezo, zul je je afvragen? Simpelweg omdat iedere speler gemaakt en gevormd 
wordt door het terrein waarop hij gewend is te spelen. Als dat een mooi, vlak en 
zanderig terrein is, of bedekt met een dun laagje fijn grind, zal hem dat tot een uit-
stekend rouleur hebben gemaakt. Omgekeerd zal een terrein met veel oneffenheden 
spelers creëren die in staat zijn demi-portees te werpen of zelfs hoge portees. Op 
grond van die voorkennis moet je je tegenstanders dus naar een gedeelte van het ter-
rein brengen waar zij zich niet zo goed thuis voelen. Op voorwaarde natuurlijk dat je 
de toss gewonnen hebt en het speelterrein vrij naar keuze is. Maar vooral op voor-
waarde dat je zelf op die plek wèl goed uit de voeten kunt! 
 

  Voor aanvang van een partij hoor je een speler wel eens de volgende opmer-
king tegen een van zijn medespelers maken: 'Spelen we op dat terrein? Wel, dan pak 
ik mijn zware boules.' (of mijn lichte, mijn kleine, mijn grote, enzovoort). 
Een manier van doen die ten stelligste moet worden afgeraden. Een goed petanque-
speler wisselt niet van boules al naar gelang de aard van het terrein of zijn post in het 
team. Omwille van een klein twijfelachtig voordeeltje maakt hij het zichzelf veel las-
tiger. Zijn hand 'staat' naar zijn boules, dat wil zeggen dat die gewend is aan zijn 
normale boules. Iedere verandering van boules kan alleen maar nadelig en schadelijk 
zijn. 
 

  Het komt vaak voor dat je aan het einde van een werpronde nog twee boules 
overhoudt terwijl je medespelers en je tegenstanders uitgespeeld zijn. Het punt is 
echter voor de tegenpartij en op grond van de situatie op het terrein kan er zowel ge-
schoten als geplaatst worden. De keuze is aan jou Maar pas op dat je op dat moment 
een belangrijke regel niet overtreedt. Die regel luidt: of je schiet tweemaal – tenzij je 
met je eerste boule geraakt hebt – of je plaatst tweemaal. Een fout die je nooit mag 
maken is eerst te plaatsen en vervolgens te schieten als je het punt niet wist te win-
nen. Of te schieten en daarna te plaatsen als je gemist hebt. Door twee keer achtereen 
te schieten of te plaatsen, heb je meer kans van slagen. 
 

  Een goede speler houdt altijd het verloop van de werpronde boule voor boule 
bij. Op ieder moment moet je weten hoe vaak je tegenstanders en je eigen medespe-
lers hebben geschoten of geplaatst. Je moet de partij als een film in je hoofd vastleg-
gen. Je kunt een goede speler herkennen aan het feit dat hij zelden aan zijn tegen-
standers zal vragen hoeveel boules zij nog te spelen hebben. Door deze vraag regel-
matig te stellen, zal een speler zichzelf declasseren. Het getuigt van verstrooidheid, 
dat je er met je hoofd niet bij bent, of van gebrek aan ervaring. 

Hoewel het bovenstaande op zich al ernstig genoeg is, zijn er nog ergere gevallen. 
Wat te denken immers van een speler die zich afvraagt hoeveel boules zijn eigen 
team nog te spelen heeft? Natuurlijk, in een moment van verwarring kan het wel 
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eens gebeuren dat het je ontgaat hoeveel boules door de tegenpartij gespeeld zijn, 
maar toch niet door je eigen teamgenoten. Dat is al heel wat minder vergeeflijk. 
Nog veel erger is de speler tegen wie je moet zeggen dat hij nog één boule over heeft. 
Je zult het geloven of niet, maar het is toch waar: er zijn spelers die soms vergeten 
hun laatste boule te spelen. Je moet ze er soms aan helpen herinneren. 

Maar het allerbontst is het ooit gemaakt door de speler die, geheel verdwaasd en 
murw gebeukt door de voortdurende tegenslagen en de onophoudelijke verwijten 
van zijn beide medespelers en het bittere hoongelach van het publiek, op het moment 
dat hij moest schieten de cirkel instapte om zijn gebruikelijke positie in te nemen... en 
tot de ontdekking kwam dat hij geen boule in zijn hand had!  
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13. HET GEDRAG TIJDENS DE WEDSTRIJD 
 
Het petanquespel is nog maar een vrij jonge tak van sport. En hoewel het een veelbe-
lovende toekomst voor zich heeft, is het spel nog lang niet uitontwikkeld. Wij zullen 
daar dus zelf aan mee moeten werken, daar gestalte aan moeten geven. Laten we 
daarom proberen het spel niet te ontsieren en ervoor zorgen dat het zo aangenaam 
mogelijk kan blijven worden beoefend. Met dat doel voor ogen is het volgende twee-
ledige verzoek geschreven. 

Het eerste verzoek betreft je gedrag tijdens de wedstrijd. Beoefen het spel altijd 
met een maximum aan fair-play en sportiviteit. Vermijd woede-uitbarstingen grof-
heden en andere vijandigheden. Het petanque heeft in het verleden maar al te vaak 
te lijden gehad van het belachelijke gedrag van slechte spelers die bij het minste ge-
ringste liepen te schreeuwen, te vloeken of te tieren. Een toernooi dient te verlopen in 
een klimaat van rust en kalmte, ja van vriendschap zelfs. Wat het belang of de inzet 
ervan ook moge zijn. 

Leer je reacties in te tomen en keur iedere vorm van incorrect gedrag af. Een ver-
maard speler zei ooit eens tot zijn medespelers aan het begin van een partij: 'We 
spreken af dat we geen stom woord tegen onze tegenstanders zeggen. Ze zullen an-
ders absoluut niet bang meer voor ons zijn en misschien wel te veel zelfvertrouwen 
krijgen.' 

Hoewel deze woorden een kern van waarheid bevatten, hebben ze toch iets onbe-
leefds en onbeschofts in zich en dat is juist wat je moet bestrijden en trachten uit te 
bannen. Als je wilt winnen moet je dat doen met carreaus en door het maken van 
goede punten, dat is de enige goede manier. 

Leer ook je tegenstanders op alle mogelijke manieren te respecteren. Op hun 
beurt zullen ze dan ook respect voor jou tonen. Je kunt er zeker van zijn dat zij de-
zelfde houding tegenover jou zullen aannemen als jij tegenover hen. Toon je onge-
noegen of ergernis niet als zij goed spelen of geluk hebben: het petanque is een spel, 
het is daarom geen enkele schande om te verliezen, de enige schande is om niet te 
kunnen verliezen. Leer te winnen in bescheidenheid en ingetogenheid. Het is heel 
goed mogelijk dat je van nature goed kunt schieten of plaatsen, maar loop daar niet 
mee te koop. Alleen de natuur zelf zou dat mogen doen omdat zij je met dat talent 
bedeeld heeft... maar zij zal dat zeker niet doen. 

Trouwens, bega ook niet de fout om voortdurend als docent te willen optreden 
(Otello doet op deze plaats een bekentenis door op te biechten dat hijzelf die fout ook 
jarenlang gemaakt heeft, Vert.). Spelers houden er immers niet van dat ze op hun te-
kortkomingen worden gewezen en dat hen iets bijgebracht wordt. 
Kortom, laten we hopen dat iedereen op zijn manier zijn uiterste best doet om het 
spel zo mooi mogelijk te houden en de sfeer tijdens een partij zo zuiver mogelijk. 
 
Het tweede verzoek heeft te maken met je houding ten opzichte van bestuurders en 
de scheidrechters en organisatoren van een toernooi. Bekritiseer hen niet aan de lo-
pende band. Ze doen wat ze kunnen en ze zorgen ervoor dat jij en de andere deel-
nemers onder optimale omstandigheden kunnen spelen. Van de vele tientallen equi-
pes die doorgaans aan een toernooi deelnemen, kan er slechts één winnen, alle overi-
ge behoren tot de verliezers. Dat kan tot veel teleurstelling en verbittering leiden. 
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Het mag echter niet voorkomen dat verliezers hun gal spuwen op de organisato-
ren die daarentegen juist alle lof verdienen. 

Daarom, beste vrienden petanquespelers, kun je de organisatoren van een toer-
nooi niet vaak genoeg bedanken. Denk eens aan al de moeite die zij zich hebben 
moeten getroosten om het prijzengeld en de overige financiële middelen bij elkaar te 
krijgen. Aan alle noodzakelijke voorbereidingen die getroffen moesten worden, zoals 
de inrichting van het terrein, de vervaardiging van affiches en de verzending van 
aankondigingen naar andere verenigingen, het aanvragen van de vereiste vergun-
ningen, het regelen van de horecavoorzieningen, enzovoort, enzovoort. En bedenk 
eens hoe het zou zijn als er geen toezicht was om de partijen en het toernooi goed te 
laten verlopen? Het tonen van onze erkentelijkheid door een bedankje na afloop is 
wel het minste dat we terug kunnen doen. 

Wist je dat de organisatoren van een toernooi al maanden van tevoren moeten 
beginnen met hun voorbereidingen? En dat zij vaak bij wijze van dank slechts de kri-
tiek van onverbeterlijke kankeraars in ontvangst mogen nemen? 

Petanqueliefhebbers, het is noodzakelijk dat jullie een serieuze poging doen het 
volgende te begrijpen: zonder al die organisatoren die geheel vrijwillig en belange-
loos hun werk doen, zouden er geen toernooien of competities kunnen plaatsvinden. 
Steun hen daarbij en ontmoedig hen niet. Jullie tevredenheid is het enige wat zij er-
aan overhouden, gun hun dat dan ook van harte... zelfs als je al in de eerste ronde 
zou worden uitgeschakeld. 

Vervolgens met betrekking tot de scheidsrechters. Bij hen gaat het niet zozeer om 
tact of sportiviteit, maar om discipline. In de gegeven omstandigheden is die disci-
pline net zo belangrijk als het naleven van de verkeersregels op straat. Daarom dien 
je de scheidsrechters te respecteren en hun beslissingen zonder tegenspraak of voor-
behoud te accepteren, hoe die beslissingen ook mogen uitvallen. Weet ook dat het 
lang niet eenvoudig is goede scheidsrechters op te leiden; de mensen die bereid zijn 
zich aan de taak van het arbitreren te wijten, zijn maar heel moeilijk te vinden. Want 
reken maar dat het heel wat aangenamer is om het boulespel te beoefenen dan als 
scheidsrechter aan de kant te staan. Ontmoedig die paar vrijwilligers die zich met die 
belangrijke taak willen belasten dan ook niet door een ongedisciplineerde en twist-
zieke houding. 

Daarom herhaal ik nog maar eens dat al die bestuurders, organisatoren en 
scheidsrechters uitsluitend voor jullie plezier in touw zijn. Toon daarom begrip en 
respect voor hen. De toekomst en de schoonheid van het petanque zijn ervan afhan-
kelijk.  
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14. DE PSYCHOLOGIE VAN HET SPEL 
 
In dit hoofdstuk zullen enkele extra zaken te berde worden gebracht die je nog wat 
meer beslagen ten ijs kunnen laten komen. In de voorgaande hoofdstukken is het pe-
tanque gepresenteerd als een spel dat te analyseren is, waarbij je moet nadenken en 
kunnen rekenen. Dat alles tot voordeel van spelers die, als zij aan een toernooi deel-
nemen met de intentie om te winnen, vooruit willen komen en zich daarbij voortdu-
rend willen verbeteren. Kortom, een petanquespel dat op serieuze, technische en re-
glementaire wijze beoefend wordt. 

Het spel kan ook op een geheel andere manier worden bedreven: voor de lol, ter 
ontspanning of om je een paar uurtjes aangenaam bezig te houden. Op die manier 
kun je je boules ook laten rollen, zonder al te veel kopzorgen of lastige berekeningen 
en ondertussen grappen makend met je vrienden. Een manier van spelen die trou-
wens het meest voorkomt. Maar pas daarbij wel op dat je grappenmakerij niet in al-
lerlei flauwekul ontaardt met als enige doel je tegenstanders uit hun evenwicht te 
brengen. Een praktijk, in het Frans chanson geheten, die niets met het spel van doen 
heeft. En hoewel het chanson zo goed als verdwenen is, dient er in het kort toch iets 
over gezegd te worden. 

De praktijk van het chanson, dus het door middel van grappen en grollen uit het 
lood brengen van je tegenstanders, is afkomstig uit het zuiden van Frankrijk en is 
ontstaan in een tijd dat er nog geen federatie of reglementen bestonden. Je had toen 
twee soorten klinkende namen die in wijde omstreken bekend waren: die van de gro-
te kampioenen en die van de befaamde chansonniers, de komediemakers zou je kun-
nen zeggen. 

Hoewel die komediemakers met hun optreden het publiek aardig wisten te ver-
maken, werd het daarnaast helaas ook door slechte en kwaadaardige of uitgekookte 
spelers toegepast als een gemeen en laag-bij-de-gronds wapen om tegen iedere prijs 
te winnen. De naweeën van deze praktijken duiken zo nu en dan nog wel eens op, 
maar gelukkig niet meer in die mate als vroeger en dan nog bijna uitsluitend bij 
vriendschappelijke partijtjes of als er om geld wordt gespeeld. En dat vaak tot grote 
hilariteit van het publiek en de spelers zelf. 

Bij officiële toernooien worden spelers die het slachtoffer dreigen te worden van 
dit soort kwalijke praktijken door het spelreglement beschermd. Spelers die er des-
ondanks bij herhaling gebruik van proberen te maken, kunnen gediskwalificeerd 
worden. 

Maar ter zake, wat heeft het allemaal om het lijf? Onder chanson (ook wel musique, 
cinéma, comédie of théatre genoemd) wordt verstaan een uitgebreid scala aan hande-
lingen, gebaren en woorden tijdens een partij met als enig doel de tegenstander in de 
war te brengen of uit zijn spel te halen. En dat op een tweetal manieren. 
 
Allereerst door te proberen je van slag te brengen, je af te leiden, je uit je concentratie 
te halen. De paar seconden concentratie die je nodig hebt om je boule te werpen – en 
we hebben al eerder gezien dat die noodzakelijk zijn – worden je daar door ontno-
men. Als gevolg daarvan zul je je boule te gehaast en zonder nadenken spelen. 
In de tweede plaats is het een poging om spelers die daar gevoelig voor zijn psycho-
logisch uit balans te halen. Chansonniers – fratsenmakers zou je ze ook wel kunnen 
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noemen – zijn lieden met een lange speelervaring. Ze hebben ogenblikkelijk in de ga-
ten hoe en tegen wie zij hun wapens kunnen inzetten. Natuurlijk heb je er experts 
tussen, geboren psychologen, die gevaarlijk zijn. 

Maar ook nietsnutten die het net zo goed voor hun tegenstanders als voor zich-
zelf en hun medespelers verzieken. Want het gebeurt ook wel eens – en dat is best 
een vermakelijk gezicht – dat dergelijke fratsenmakers het slachtoffer worden van 
hun eigen praktijken. Ze spelen hun boules dan op rampzalige wijze en maken het 
hun teamgenoten net zo moeilijk om goed te spelen. Ze vallen daardoor zelf in de 
kuil die ze voor hun tegenstanders hebben gegraven. 

Onnodig om te zeggen dat goede spelers dit soort flauwekul niet nodig hebben 
en dat het ook geen enkele uitwerking op hen heeft. Geconfronteerd met de zinloos-
heid van zijn fratsen, houdt de chansonnier vanzelf op. Maar op sommige spelers 
heeft een dergelijke onsmakelijke en onsportieve manier van doen wel degelijk in-
vloed en leidt het er toe dat ze aanzienlijk slechter gaan spelen. 

Het chanson manifesteert zich in een grote verscheidenheid aan vormen. In de 
eerste plaats op een heftige, directe en onbeholpen manier. De speler die er zich van 
bedient, haalt er zich niet zelden een zelfde reactie mee op de hals en hij zal er bo-
vendien een reputatie van slecht speler aan overhouden. Dit soort chanson in aanleg 
levert echter nog niet al te veel gevaar op. 

Anders ligt dat met een subtielere manier van chanson bedrijven. Een die bestaat 
uit het lanceren van een bepaald soort geestigheden. Ogenschijnlijk heel onschuldig 
slaan die op zwakheden of fouten die je in de loop van de partij begaat of op moei-
lijkheden waar je mee te kampen hebt en waaraan op die manier extra aandacht 
wordt gegeven. Dat alles wordt op zo'n luchtige en ogenschijnlijk onschuldige ma-
nier opgedist, dat het geen serieuze reactie kan ontlokken. Maar het laat wel zijn spo-
ren na en van de ene werpronde op de andere kan er een sfeer ontstaan waardoor de 
tegenstander ernstig gehandicapt of geïrriteerd raakt. En dat kan er dan weer toe lei-
den dat hij kleine of grote fouten begint te maken. Of op zijn minst afgeleid wordt. 
Dit soort chansonniers zijn de gevaarlijkste; ze provoceren je en scheppen een klimaat 
van verwarring, van onbehaaglijkheid. Of veroorzaken anderszins een golf van hila-
riteit die op de een of andere manier slechts vervalsing van de partij tot gevolg kan 
hebben. 

Wel, mocht je het nog niet weten, dan weet je nu wat het chanson inhoudt. 
Omdat het spelreglement er een dam tegen heeft opgeworpen, zijn deze fratsen-

makers bezig te verdwijnen. En dat is maar goed ook. Hun strapatsen geven het pe-
tanque iets halfslachtigs, iets circusachtigs. Maar je kunt niet ontkennen dat ze vaak 
het talent hadden van fantastische entertainers. In het zuiden van Frankrijk lopen 
heel wat oudere toeschouwers rond die zich erover beklagen dat het spel tegen-
woordig veel te kil en te serieus is geworden. Zij betreuren het dat de talloze uitvoe-
rige tactische discussies van nu de plaats hebben ingenomen van de veelvuldige 
lachsalvo's van toen. 

Bovengenoemde fratsenmakers waren indertijd moeilijk te bestrijden. Anders ligt 
dat echter met de hedendaagse chansonniers. Door enige doeltreffende opmerkingen 
kun je hun in de eerste de beste werpronde al een halt toeroepen. Dat is het simpelste 
en het meest afdoende. En als je, omdat je er zelf lol in hebt of om wat voor reden 
dan ook, zo'n fratsenmaker toch zijn gang laat gaan, hou dan rekening met twee be-
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langrijke zaken. 
Allereerst moet je hem nooit laten merken dat je geïrriteerd bent geraakt of dat je 

door zijn toedoen een boule hebt gemist. Ook al zou dat wel het geval zijn. Je reactie 
moedigt hem alleen maar aan om door te gaan. Je moet geen extra koren op zijn mo-
len gooien door te laten merken dat hij je spel verziekt heeft. Verder moet je hem ook 
nooit antwoord geven wanneer je aan de beurt bent om te spelen. Een petanquespe-
ler in de cirkel praat niet. De enige houding die vruchten afwerpt is om zo'n speler in 
zijn eigen vet gaar te laten stoven, hem te laten verstrikken in zijn eigen praatjes. Als 
hij geen kans ziet je in de war te brengen of je af te leiden, je uit je concentratie te ha-
len, zal zijn poppenkast zich uiteindelijk tegen hem zelf keren. 

Maar het allerbeste antwoord is je energie en je inzet te verdubbelen... en te win-
nen. De dertien punten van de overwinning: het meest afdoende antwoord van goe-
de spelers aan al die fratsenmakers en komedianten. 
 
Hierboven hebben we gezien op welke verschillende manieren de atmosfeer van de 
wedstrijd, het klimaat van de partij dus, verpest kan worden. In het nu volgende zul 
je zien dat je er veel aan kunt doen om een heilzaam klimaat voor jezelf en je mede-
spelers te scheppen. 

Er zijn spelers die hun gevoelens en emoties uitstekend weten te verbergen en die 
nooit ontmoedigd lijken te raken. Dat zijn de vasthouders, de doorbijters die het 
nooit zullen opgeven. Zij beschikken over een even krachtig als doeltreffend wapen 
dat spelers, die op papier even sterk zijn als zijzelf, dikwijls volkomen ontreddert. 
Probeer zo'n doorbijter te worden die onder alle omstandigheden weet door te knok-
ken. 

Het is belangrijk om je eigen gewenste ambiance te kennen en dat je weet hoe je 
die moet laten ontstaan. Juist de allergrootste spelers weten heel goed dat het voor 
hen uiterst belangrijk is een atmosfeer te creëren die bevorderlijk en noodzakelijk is 
om te winnen. Zelfs tegen zwakkere tegenstanders. 
Zonder psychologie in het spel is bij het bij voorbaat uitgesloten om een partij te 
winnen. Een speler kan zichzelf, uitgaande van zijn normale kracht, onder bijzondere 
omstandigheden overtreffen en het beste van zichzelf geven tijdens een belangrijke 
wedstrijd. 

De psychologie van het spel is dus de atmosfeer tijdens de wedstrijd, het klimaat 
van een partij. De manier waarop onbevangen aan een wedstrijd wordt begonnen, 
zonder minderwaardigheidsgevoel bij een zware partij, maar ook zonder overdreven 
optimisme of nonchalance bij een gemakkelijkere partij. Door op een goede manier 
wat psychologie in je spel te brengen, schep je voor jezelf en je medespelers een goe-
de uitgangspositie voor een gunstig resultaat. En tegelijkertijd heb je jezelf weten te 
wapenen tegen al diegenen die erop uit zijn om je, door het toepassen van allerlei 
laag-bij-de-grondse foefjes, psychisch uit balans te brengen. Tezamen met de ver-
dubbelde energie die je er tegenaan gooit is dat het allerbeste antwoord dat je hun 
kunt geven.  
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15.  HET ABC VAN HET PETANQUE 
 
De nu volgende woorden en uitdrukkingen worden vaak gebruikt in de Provence. 
Hoewel ze in de eerste plaats in het boek opgenomen zijn om een goed inzicht te 
krijgen in de tactiek, de techniek en het verloop van het spel, en niet te vergeten de 
gedragingen van de spelers zelf, zijn ze ook bedoeld ter vermaak en geven ze boven-
dien een goed beeld van de enorme en rijke geschakeerdheid van het boulespel. 

Tussen haakjes wordt steeds de zo letterlijk mogelijke vertaling vermeld. Daarbij 
dient echter wel rekening gehouden te worden met het feit dat sommige woorden of 
uitdrukkingen niet of nauwelijks te vertalen en alleen maar te omschrijven zijn. 
 
Accoster (scheepsterm: aanleggen, langszij komen) 

Zeer goed plaatsen, de speler komt zeer dicht bij het but door zijn boules daar 
vlak bij te plaatsen. 
 
Accrocheur (volhouder) 

De enige goede vorm van psychologie: een speler die de strijd nooit zal opgeven, 
een doorbijter, een vasthouder, een terriër. 
 
Aller à Rome sans voir le pape (naar Rome gaan zonder de paus te zien) 

Dicht bij de overwinning zijn en op het laatste nippertje toch nog verliezen. Tot 
twaalf punten komen en niet winnen. 
 
Aller au bout (tot het einde gaan) 

De finale van een toernooi halen. 
 
Arrêter (stoppen, tegenhouden) 

Slaat op de boules. Arrête-moi la, vraagt de speler die graag een carreau wil. Een 
arrêt (een boule die blijft liggen, een blijver) is hetzelfde als een carreau. Om wat dui-
delijker te zijn volgt nu een opsomming van de mogelijke resultaten van een schot in 
volgorde van goed naar slecht. 

 Carreau (vierkant of tegel, komt van de uitdrukking rester sur le carreau: dood 
blijven liggen), carreau sur place, estanque (onvertaalbaar) of arrêt: 

 Het allerbeste resultaat, de geschoten boule neemt exact de plaats in van de 
geraakte boule. In zo'n geval hoor je de schutter soms zeggen: 'Ik ben naar de 
schilder geweest' (want de boule lijkt opeens van kleur veranderd te zijn), of: 
'Hij is niet van zijn plaats gekomen' (de schietboule ligt exact op de plaats van 
de geraakte boule). 

 Palet, ofwel petit palet of paleton (letterlijk: speelschijf): 

 De boule van de tireur blijft in de buurt van de plek waar de andere boule 
werd geraakt. 

 Recul (terugstoot): 

 Een palet in terugwaartse richting, in de richting van de cirkel dus. 

 Coup sien of palet roulant: 

 Een schietboule die tamelijk ver doorschiet, maar toch dichter bij het but blijft 
dan de geraakte boule. 
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 Chique of chiquette (letterlijk: tabakspruim): 

 Een boule die net geraakt wordt, geschampt dus, en slechts een beetje ver-
plaatst wordt, vaak te weinig. In de Provence zal een tireur als hij regelmatig 
chiques produceert van zijn tegenstander vaak te horen krijgen: 'Je kunt beter je 
vrouw gaan strelen!' Tegen een teamgenoot zal dat nooit gezegd worden want 
een chique staat vaak gelijk aan een misser. 

 Sur la tête (op z'n kop): 

 De te raken boule wordt op z'n kop geschampt en trilt na of springt zelfs een 
stukje omhoog maar blijft uiteindelijk op zijn plaats liggen. In het boulejargon 
bestaat er geen naam voor, wat een lacune is (scalperen zou een aardige uit-
drukking kunnen zijn, Vert.). Een dergelijk schot ontlokt bij het publiek altijd 
kreten van ontzetting als: 'Oh! Oh! Oh!', net als bij het vuurwerk. 

 Manque (misser): 

 Zo'n misser is niet oneervol als de boule rakelings langs ging. Men zegt ook 
wel een trou (een gat) vanwege de ondiepe inslag die de schietboule in de 
grond heeft achtergelaten. 

 Ecart (afzwaaier; afwijking): 

 Een beschamende misser. Om zich te verontschuldigen beroept de falende 
schutter zich vaak op een crochet: een van zijn vingers bleef onvrijwillig aan de 
boule haken. 

 Aujourd'hui elles ne veulent pas (ze – de boules – willen vandaag niet): 

 Dat hoor je op een dag dat het duidelijk niet meezit. In het omgekeerde geval 
hoor je: 'Ça va seul, elles en veulent' (het gaat vanzelf, ze willen best). En dat 'ze' 
slaat dan op je boules waaraan kennelijk een grote mysterieuze kracht wordt 
toegekend. 

 
Avoir la scommunia (onvertaalbaar) 

Wanneer een speler onophoudelijk en onafwendbaar pech heeft. Luister, er is 
niemand in de hele wereld die zo weinig geluk heeft als jij. Dat kan iedereen wel be-
grijpen. Hoe vallen anders je mislukkingen te verklaren? Niet door je slechte spel, oh 
nee! Maar wel door een onwaarschijnlijke opeenhoping van tegenslagen. En zo is je 
eer gered. Er zijn heel wat spelers die je vroeg of laat zullen zeggen: 'Allemachtig, 
wat heb ik toch weer een hoop geluk vandaag', maar ze bedoelen uiteraard het te-
gendeel. 
 
Avoir Ie bras tordu (een verdraaide, kromme arm hebben) 

Niet recht schieten of plaatsen, met een kromme arm als het ware. 
 
Baratin (mooie praatjes) 

Verwerpelijke vorm van psychologie bedrijven. Geklets of gezwam tijdens de 
partij over zaken die niets met petanque te maken hebben, met als enig doel de te-
genstander uit zijn spel te halen. 
 
Bâtard (bastaard) 

Een punt dat tussen een goed en een slecht punt in ligt. Hoewel zo'n punt (boule) 
niet vlak bij het but ligt, doet het toch mee, is het in het spel. Men geeft er mee te 



84 

 

kennen dat de boule niet verloren is en toch nog ergens goed voor kan zijn, ook al is 
het geen echt goed punt. 
 
Bati-bati (vrij vertaald: klop, klop) 

Gebruikelijke benaming voor grote angst tijdens het spel, ook wel trac genoemd. 
Op spannende momenten in de partij kan het wel eens gebeuren dat je hart sneller en 
harder begint te kloppen. Bovengenoemde Provençaalse uitdrukking vindt ongetwij-
feld daarin zijn oorsprong, want met bati-bati (van het werkwoord battre: slaan of 
kloppen) wordt de versnelde hartslag bedoeld. 

Deze vaak aangeboren zwakte kan complete ravages aanrichten in het boulespel, 
net zoals een griepepidemie in het hartje van de winter in een dichtbevolkte streek. 

Vergelijkbare uitdrukkingen zijn: 'Hij heeft een pendule in zijn buik, hij heeft een 
zwakke maag, hij knijpt 'm als een ouwe dief, hij staat te sidderen en te beven op zijn 
benen, hij doet het in z'n broek van angst.' 
 
Bétonner (met beton versterken) 

Afkomstig van het voetbal: betonvoetbal. Tot het bittere einde blijven plaatsen, 
voortdurend blijven verdedigen, het spel sluiten, dichtmetselen als het ware, geen 
enkel risico nemen. 
 
Bon homme (goede, brave, beste man) 

Als een petanquespeler goed gespeeld heeft, wordt hij door zijn medespelers luid 
gevleid met: 'Bon homme!'. Alle mogelijke felicitaties en complimenten zijn in deze 
twee woorden vervat. 
 
Bouffer (opvreten) 

Winnen zonder enige tegenstand van betekenis. 'We hebben ze opgevreten, we 
hebben ze opgerold, we hebben korte metten met ze gemaakt, ze hebben zich zonder 
slag of stoot overgegeven, 't was een lekker opwarmertje, 't liep als gesmeerd.' 
 
Boule de cirque (circusboule) 

Het gebeurt wel eens dat een ver afgezwaaide boule weer in het spel terugkomt 
door toedoen van een aantal steentjes of andere ongerechtigheden op het terrein. De 
boule zwenkt dan plotseling weer terug in de richting van het but. De speler die zo-
iets overkomt, kun je dan vaak horen roepen: 'Cherche le, cherche le!' (er naar toe, er 
naar toe! – naar het but wel te verstaan). De teleurgestelde tegenstander zal zo'n bou-
le eerder een circusboule of een radiografisch gestuurde boule (radarboule) noemen. 
 
Boule devant, boule d'argent (een boule ervóór is van zilver) 

Beroemde uitdrukking in het petanque. Het onderstreept een vanzelfsprekend-
heid in het spel dat een kort gespeelde boule meer waarde heeft dan een lange. 
 
Boule morte (dode boule) 

Een boule die zonder kracht gespeeld is. Een boule is 'dood' wanneer hij tot stil-
stand komt. Met name geldt dat bij het werpen van hoge portees: je moet je boule tij-
dens het werpen zo goed en lang vasthouden dat deze nauwelijks doorrolt als hij in 
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de buurt van het but neerkomt, dat hij doodstil neervalt dus. Het vereist een grote 
technische vaardigheid en precisie. 
 
Boule-le (onvertaalbaar) 

Afkomstig van het Provençaalse werkwoord abouler dat 'geven' betekent. De uit-
drukking wordt in de Provence gebruikt als je tegenstander je vraagt of je wilt meten. 
De simplificatie boule-le betekent in dit verband dan: geef hem iets om te meten, een 
touwtje of een ander meetinstrument. 
 
Bourrer (volstoppen, volproppen) 

Wordt gebruikt bij geldtoernooien. Als beide teams die de finale hebben gehaald 
het goed met elkaar kunnen vinden, wordt het prijzengeld vaak onder elkaar ver-
deeld (partager: verdelen). Soms zelfs zonder te spelen. Door het spelreglement was 
het in het verleden uitdrukkelijk verboden. (In 2008 is de betreffende bepaling uit het 
spelreglement gehaald, wel wordt van beide finalisten verwacht dat zij hun sportieve 
plicht jegens de organisatoren en het publiek vervullen en een echte strijd van de fi-
nale maken, Vert.) 

Bourrer betekent het omgekeerde, de tegenstander wordt niets gegund, er zal om 
de poet gespeeld moeten worden. In het Frans bestaat er een groot scala aan uitdruk-
kingen voor. 

Ze duiden doorgaans op een enigszins grimmige of zelfs vijandige stemming en 
er zal dan vaak met uiterste inzet gestreden worden. Is dat laatste niet het geval, dan 
zegt men eenvoudigweg: 'We spelen', om duidelijk te maken dat er niets geregeld 
kan worden. 
 
Bourrer une boule (bourrer betekent hier: een extra duwtje geven) 

Heeft betrekking op het plaatsen. Je boule iets harder dan normaal spelen om te 
voorkomen dat hij onderweg stil komt te liggen of in de grond smoort. Je boule wat 
extra's meegeven. 
 
Cabochard (stijfkop) 

Een speler die dan weer heel goed en dan weer heel slecht speelt. En dat de hele 
partij door. 
 
Canonnier (kanonnier, schutter) 

De schutter van het team. Er wordt ook wel bombardier (bombardeur) of artilleur 
(schutter) gezegd. Op dagen dat een schutter zowat alles mist en de vorm ver te zoe-
ken is, klinken dergelijke krachtige uitdrukkingen heel wat minder sterk: 'Het kruit is 
niet bepaald droog vandaag...' 
 
Carreau de muraille (muraille betekent: muur) 

De boule van een tireur ketst, na doel te hebben getroffen, tegen een muur of een 
ander obstakel en komt terug in het spel, precies op de plek waar de geraakte boule 
lag. 
 
Carreau merdeux (carreau waar een luchtje aan zit) 
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Net als in het vorige geval een wonderbaarlijke carreau die het gevolg is van een 
– althans voor de schutter – gelukkige samenloop van omstandigheden. Bijvoorbeeld 
een schot dat niet recht is en dankzij een steen of een andere boule weer in het goede 
spoor komt. Of een ongebruikelijke hoeveelheid zand op de plek rondom de geraak-
te boule waardoor het bijna onmogelijk is om geen carreau te maken. 
 
Casser une boule (een boule stukgooien, aan diggelen schieten) 

Een boule raken. 
 
C's la Saint-Barthélemy des boules (het is de St. Bartholemeüsnacht van het boule-
spel) 

Een ware slachtpartij. Tijdens de St. Bartholemeüsnacht – de nacht van 23 op 24 
augustus 1572 – werden op bevel van de Franse koning Karel IX vele duizenden hu-
genoten over de kling gejaagd). Deze uitdrukking kun je horen als een slecht ge-
plaatste boule – een extreem lange bijvoorbeeld – op zijn weg over het terrein alles 
vernielt en verschillende carambolages veroorzaakt met als gevolg dat een bedenke-
lijke situatie puur bij toeval weer geheel wordt rechtgezet. 
 
C'est les boules… ('t is het boulespel...) 

Gedurende de tweede wereldoorlog en oog in oog met allerlei betreurenswaardi-
ge toestanden zei men in Frankrijk schouderophalend:. 'C'est la guerre...' (tja, 't is oor-
log...). Bovengenoemde variant op deze uitdrukking slaat op een zelfde berusting en 
gelatenheid van een speler ten overstaan van de grootste pech die je maar kunt be-
denken. C'est les boules…, er is toch niets aan te doen. Gedwee en gelaten moet je de 
grilligheden van het lot en het spel over je heen laten gaan. 
 
Chambrer (de draak met iemand steken) 

Opnieuw een staaltje van verfoeilijke psychologie. Je tegenstanders hinderen 
door de draak met hen te steken, bijvoorbeeld doordat je voortdurend staat te praten 
en te kletsen met het publiek of je medespelers. 
 
Chansonnier (zanger) 

Een speler die door het gebruikmaken van cinema en theater, van chanson en mu-
sique, verwarring probeert te zaaien. Opnieuw een onsympathieke manier van psy-
chologie bedrijven. De speler in kwestie praat of schreeuwt zonder ophouden en er-
gert zich, zo lijkt het althans, aan iedere opmerking. Dit in de hoop de tegenstander 
in de war te brengen, hem te hinderen of af te leiden of uit zijn concentratie te bren-
gen en dat alles in de bedoeling dat hij slecht gaat spelen. 
 
Chanter (zingen, uitkraaien) 

Op luidruchtige wijze uiting geven aan je vreugde, een hoge borst opzetten als je 
een voorsprong hebt behaald of als de partij voorspoedig lijkt te verlopen. Men zegt 
ook wel cacalajer (kakelen, kraaien). Een houding die je moet zien te vermijden. Je 
moet altijd het einde van de partij afwachten, pas dan staat het vast wie er heeft ge-
wonnen. De beer wordt immers pas verkocht als hij geschoten is. Veel geblaat en 
weinig wol dus. 
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Een goede en sterke speler uit zijn gevoelens nooit op overdreven en uitbundige 
wijze, onder alle omstandigheden zal hij terughoudend en bescheiden blijven. 
 
Contre-carreau (contra-carreau) 

Een zeer ongelukkige maar tamelijk vaak voorkomende worp. De zojuist geraak-
te boule van de tegenstander botst tegen een vlakbij liggende boule van jouw team 
en maakt daar een carreau tegenaan. 
 
Couper une boule (letterlijk: een stuk van de boule afsnijden) 

Op het 'oor' van een boule schieten, aan de zijkant dus, met de bedoeling die bou-
le te verwijderen zonder je eigen boule, die precies achter de te raken boule ligt, te 
verplaatsen. Of het but dat in dezelfde lijn ligt. 
 
Craindre (bang zijn) 

Slaat op spelers die bang zijn voor hun tegenstanders of het publiek. Of simpel-
weg de angst om te verliezen. 'Hij is weliswaar een goede speler, maar hij is nogal 
bangelijk uitgevallen', hij staat dus niet al te stevig in zijn schoenen. Met battre (zie 
onder bati-bati) wordt hetzelfde bedoeld. En ook met avoir la colique (het in zijn broek 
doen van angst, in zijn piepzak zitten). 
 
Donnee (gegevene, bepaalde) 

Het kleine oppervlak waar je bij het plaatsen moet proberen je boule te laten 
neerkomen: de van tevoren bepaalde landingsplaats van je boules. Het is belangrijk 
om altijd een zo vlak en hard mogelijke donnee te kiezen, zonder stenen en andere 
ongerechtigheden. De aard van de donnee, de rolbaarheid van het terrein – met an-
dere woorden de mate waarin en de wijze waarop je boules over het terrein rollen – 
en de afstand van de donnee tot het but zijn de drie factoren die bepalen met welke 
kracht en techniek je moet spelen om je boule zo dicht mogelijk bij het but te laten 
eindigen. 
 
Donner Ie coup (de slag, de partij weggeven) 

Slaat op het weggeven van een partij aan een familielid of een vriend. Zonder er 
echt om te spelen geef je hem de partij cadeau of laat je hem in de strijd, laat je hem 
verder gaan. En dat met een financiële regeling wel te verstaan: de eventuele winst 
word later verdeeld. On fade of on va au fade: 't loopt op een flauwe, zouteloze wijze 
af, 't gaat als een nachtkaars uit. 
 
Donner un coup (een zetje – mee – geven) 

Een speler zal door deze uitdrukking aangeven dat hij met effect heeft gespeeld: 
'Ik heb 'm iets mee gegeven', of: 'Ik heb 'm wat geholpen' (en met die "m' bedoelt hij 
uiteraard zijn boule). 
 
Dresser Ie bras (de arm optillen) 

Advies aan een tireur als het doelwit op een harde of rotsachtige bodem ligt. 
Door iets van voren te schieten, niet vol op ijzer dus, loopt hij het risico dat zijn boule 
iets opspringt en over de te raken boule heenvliegt. Hetzelfde advies is ook van toe-
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passing bij een boule à la sautée (van het werkwoord sauter: springen). Met andere 
woorden, een boule die achter een van je eigen boules verscholen ligt en uiteraard 
niet mag worden geraakt; je boule moet dan als het ware over deze voorste boule 
heen springen. 'Til je arm op', zul je in zo'n geval dan tegen je tireur zeggen, of: 'Raak 
'm vol in zijn buik.' 
 
Elle a l'asthme (hij – de boule – heeft astma, is kortademig) 

Een te korte boule die ploetert en zwoegt maar desondanks niet bij het but aan-
komt. Men zegt ook wel een – te – zachte boule, of een boule zonder kracht of fut. 
Een speler die te kort heeft gespeeld, zal zijn boule bezweren om toch bij het but aan 
te komen: 'Door, door!', terwijl zijn tegenstanders 'Ho! Ho!' zullen roepen, alsof ze 
een paard proberen te stoppen. 
 
Embouchonnage (vrij vertaald: tegen het but aankomen) 

Het beste punt dat er te maken is. De geplaatste boule komt precies tegen het but 
tot stilstand, ligt er tegenaan gekleefd. Zo'n moeilijk te maken punt wordt ook wel 
teton (borst, tiet) of biberon (zuigfles) genoemd. Andere Provençaalse benamingen zijn 
misto (onvertaalbaar) of radis (radijs). 
 
Enfourner (bakkersuitdrukking: de oven inschuiven) 

Slaat in dit geval niet op de bakkersknecht, maar betekent door goed te plaatsen 
punten bijmaken terwijl de tegenpartij geen boules meer heeft. 
 
Enlever (verwijderen, weghalen) 

Soms mag je bij vriendschappelijke en niet-officiële partijen met je voet in de weg 
liggende keien en andere obstakels weghalen of de donnee vlak en schoonmaken. 
Dat geldt dan voor beide partijen. 'On enlève' (je mag alles weghalen), wordt er dan 
van tevoren gezegd. Maar als er afgesproken is om niets weg te halen, mag er niets 
meer op het terrein worden aangeraakt of verwijderd (dat laatste is dus altijd het ge-
val tijdens officiële toernooien en competities!). Als de afspraak is dat je wel onge-
rechtigheden mag weghalen, doe dat dan niet al te pietluttig of langdurig, want als je 
daarna toch naast je donnee zou neerkomen, zal iedereen de draak met je steken. Het 
grote probleem met donnees is dat je ze vaak niet raakt. Je boule zal zelfs gemakke-
lijker buiten of naast de donnee neerkomen dan erin. Maak je donnees daarom altijd 
groot genoeg, want pas na lange ervaring kun je volstaan met kleinere. Als je afge-
sproken hebt (of als het verboden is) om niets weg te halen, pas dan op voor bepaal-
de spelers die steeds maar over het terrein heen en weer lopen en daarbij stenen en 
andere ongerechtigheden waar ze last van hebben uit de weg ruimen. 
 
Envoyer à la consolante (naar het troosttoernooi sturen) 

Uitgeschakeld worden. Vroeg in het toernooi verslagen equipes kunnen aan een 
extra toernooi deelnemen: het troosttoernooi (consolante of complémentaire). 
 
Etre à la porte (aan de poort, aan de uitgang staan) 

Hier wordt niet bedoeld dat je je ontslag hebt gekregen. Het betekent simpelweg 
dat je twaalf punten hebt en er bijna bent. 
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Etre au frais of être à I'ombre (in de koelte, in de schaduw staan) 

Beide uitdrukkingen hebben betrekking op equipes die verloren hebben, uitge-
schakeld zijn. In dit soort trieste omstandigheden wordt doorgaans toevlucht gezocht 
tot de koelte onder de bomen, bij de bar. Het is een opvallend gegeven dat toernooi-
en in Zuid-Frankrijk altijd in de volle zon worden gehouden. Waarom? Wel, simpel-
weg om de spelers en toeschouwers dorstig te maken, om hen veel te laten drinken 
zodat de barbeheerders goede zaken kunnen doen en zo met winst hun geld dat ze in 
het toernooi hebben gestoken kunnen terugverdienen. 
 
Etre bien emmaillé (s'emmailler: deel uit – gaan – maken van een team, bemannen): 

Als je teamgenoten goede spelers zijn en je met hen een sterk team vormt, ben je 
goed toegerust, goed voorzien. 'Piet is slecht geëquipeerd, mal emmaillé, want hij 
speelt met slechte spelers.' Met 'geiten' (chèvres), met 'fluiten van niks' (fifres). Het zal 
dus wel uitdraaien op een partie de cabanon (een armzalige partij, een flutpartij), een 
toernooi van niks, dat we in de eerste de beste ronde al zullen verliezen. 
 
Etre juste (letterlijk: rechtvaardig of nauwkeurig zijn, maar ook: te krap of te nauw 
zijn, te kort schieten dus) 

De uitdrukking heeft niets te maken met rechtvaardigheid, in de verste verte niet. 
Een pétanqueur juste is een speler die niet sterk genoeg is, die altijd te kort komt en het 
nooit ver zal schoppen. Hij kan niet winnen omdat zijn tegenstanders hem altijd de 
baas zullen blijven. 
 
Faire (maken, doen, verrichten, enzovoort) 

Dit werkwoord wordt merkwaardigerwijs in verband gebracht met verschillende 
lichaamsdelen van de speler. Faire les mains (de handen laten werken) betekent in je 
eentje tegen meerdere tegenstanders spelen. Faire les pieds (de voeten laten werken) 
betekent de afstand tussen de boule en het but meten door die met de voeten af te 
passen. (Een praktijk die tegenwoordig door het spelreglement verboden is, Vert.) 
 
Faire de la musique (muziek maken) 

Opnieuw een afkeurenswaardige vorm van psychologie. De tegenstanders hinde-
ren door zogenaamd jolig te doen, te zuigen. 
 
Faire des trous (gaten maken) 

Misschieten, je boule maakt dus een gat in de grond. Een tireur krijgt in zo'n ge-
val allerlei misprijzende kwalificaties naar zijn hoofd geslingerd: manche (kluns, 
klungel), gamate (ouwe braadpan), savate (kluns, knoeier, prutser) mauvais (nietsnut), 
batiboï (onvertaalbaar), feignant of faignant (nietsnut, lummel, lamlendeling). 

Een goede schutter raakt op ijzer, dat wil zeggen rechtstreeks, metaal op metaal, 
zonder de grond van tevoren te raken. Wanneer de boule eerst op de grond komt al-
vorens de boule te raken, spreekt men van raspaille, raspaillette of raclette (schraper; 
rasp), ratelage (harken), rammassage (bijeenharken, bijeenschrapen), rafle (van rafler: af-
risten) of bisoulette (zoentje). Op een terrein met een dun laagje zand of grind is deze 
manier van schieten aan te bevelen; het is veel zekerder dan op ijzer te schieten om-
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dat je nooit te lang kunt zijn. Bovendien zal de schietboule, nadat hij doel heeft ge-
troffen, niet zo ver doorschieten omdat hij door het contact met de grond al veel 
kracht en snelheid verloren heeft. 
 
Faire Fanny (een 'Fanny' maken) 

Geen enkel punt scoren in een partij. Het is de moderne versie van 'baiser Fanny' 
of 'embrasser Fanny', 'Fanny kussen'. Op de boulodromes in het zuiden van Frankrijk 
kon je vroeger een schilderij of reliëf aantreffen met daarop het ontblote achterwerk 
van een indrukwekkende dame, Fanny geheten. Als je met 13-0 verloor, werd je 
daarheen gevoerd en was je tot ieders dolle pret verplicht haar achterwerk te kussen. 
Van alle kanten regende het dan spottende en honende opmerkingen. Deze traditie is 
verloren gegaan, maar Fanny is gebleven in de uitdrukking 'een Fanny maken'. 
 
Faire galerie (letterlijk: publiek maken) 

In twee betekenissen. Allereerst wil het zeggen dat je veel mensen weet aan te 
trekken. Publiek dus. Maar het betekent ook heel gewoon als toeschouwer een partij 
bijwonen, deel uitmaken van het publiek. 
 
Faire le trou (een gat maken, een gat slaan) 

Net als de vorige uitdrukking in tweeërlei betekenis. Als het over een speler gaat, 
wordt er de zwakste schakel van het team mee bedoeld. De speler die het gat laat 
vallen, die zijn team vleugellam maakt. De tweede betekenis slaat op het verloop van 
de partij. Een gat slaan, afstand nemen van de tegenstander, een duidelijke en ruime 
voorsprong weten te maken. 
 
Faire passer (laten gaan, laten passeren) 

Geleidelijk aan de tegenstanders ontwapenen door hen al hun boules te laten spe-
len. Je hoort vaak: 'Fais passer encore une boule, j'attaquerai après': 'Laat nog maar een 
boule komen, speel er nog maar één, daarna val ik wel aan (schieten dus)'. 

De uitdrukking faire passer les boules slaat op de eis om de boules van een fraudu-
leuze speler op de controlebank te laten onderzoeken. 
 
Faire mettre (brengen tot...) 

Stilzwijgend bedoeld: tot razernij brengen. Een speler of een toeschouwer erge-
ren. Het kan zowel een vorm van psychologie zijn als van scherts. 
Bij het spelen om geld betekent faire mettre geld inzetten alvorens te spelen. 
 
Faire un H.L.M. (een flat bouwen; HLM betekent: habitation à loyer modéré: een goed-
kope huurflat, een Bijlmerflat) 

Als de eerste boules slecht gespeeld zijn, moet je ter verdediging en om de schade 
tot een minimum te beperken je laatste boules zo goed mogelijk rond het but en de 
omliggende boules plaatsen, ongeveer zoals flats tegen elkaar aan gepropt zijn. 

Mettre des voisins (er buren bijleggen) betekent hetzelfde. 
 
Frappe (treffer) 

Betekent allereerst een gelukt schot, een mooie treffer. Maar ook de plek op de 
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donnee waar je boule neerkwam, de grond raakte dus. 'Ik heb de grond slecht ge-
raakt, ik kwam slecht neer.' 

Tussen het begrip frappe (een heel klein oppervlakje dus) en de donnée (een veel 
grotere plek) is door de bouleliefhebbers een enigszins mysterieus woord bedacht: 
coup (klap, slag, stoot, zetje, schok, enzovoort), dat iets van allebei heeft. 'Le coup m'a 
aidé': het schokje heeft me een handje geholpen, heeft mijn boule in de goede richting 
gebracht. 'Le coup m'a sorti du jeu': door de klap van het neerkomen is mijn boule uit 
het spel gegaan, een andere kant opgegaan. 

Als een petanquespeler ziet dat zijn donnee enigszins scheef ligt, zal hij daar ter-
dege rekening mee moeten houden om zijn boule toch in de goede richting te laten 
lopen. Desondanks kan zijn boule op een steen terechtkomen en niet de gewenste 
richting inslaan, maar juist een andere kant op gaan. De verbouwereerde speler kun 
je dan horen zeggen: 'Le coup n'a pas répondu', (het zetje – in de goede richting – 
kwam er niet uit). Zijn medespeler zal hem dan ongetwijfeld toevoegen dat zijn eer-
ste ingeving goed was en dat hij zijn volgende boule precies op dezelfde manier moet 
spelen. De kans dat die steen een tweede keer getroffen wordt, is immers te verwaar-
lozen. 
 
Friser une boule (rakelings langs een boule scheren) 

Een boule op een haar na missen, op het nippertje dus. 
 
Galerie (tribune, publiek) 

Het geheel aan toeschouwers bij een partij. Het publiek houdt van alles wat on-
verwacht, vreemd of buitenissig is. Het geniet van plotselinge wendingen of onvoor-
ziene tegenslagen. Het smult van dit soort situaties en laat dat herhaaldelijk blijken 
door bewonderende uitroepen als: 'Oh la la! Dat is nog nooit vertoond', 'Zo'n worp 
kan alleen maar als Pasen en Pinksteren op één dag vallen', 'Zoiets is alleen maar 
mogelijk als de zon aan die kant opgaat (en daarbij zie je ze met de vinger naar het 
westen wijzen)', 'Ik kan nu zeggen dat ik alles heb gezien bij het jeu de boules'. Vergis 
je er niet in, bovenstaande uitdrukkingen vertolken altijd een intense tevredenheid. 

Het publiek is trouwens dol op de eindfase van een partij, omdat het toeval op 
dat moment een grotere rol speelt dan anders. Het publiek houdt van een stand als 
11-11 of 12-12 en ook van heel sterke of heel zwakke spelers en van spelers met origi-
nele vondsten. De sympathie van het publiek gaat bijna altijd uit naar het zwakste 
team of naar het team dat achter staat. Dat is een menselijk trekje. Hoe tegenstrijdig 
ook, het publiek verdeelt zijn bewondering tussen de speler die veel show maakt en 
de speler die zich daar verre van houdt en onder alle omstandigheden een onver-
stoorbare koelbloedigheid aan den dag legt. Toeschouwers liggen aan de voeten van 
spelers die hen laat lachen. Het publiek is een essentieel bestandsdeel van het boule-
spel. 
 
Grattons (schraapsel) 

De ontelbare kleine steentjes of andere ongerechtigheden waarmee petanqueter-
reinen soms bezaaid liggen. De onverzoenlijke vijanden van alle pointeurs en oor-
zaak van talloze slechte punten. Alvorens te spelen moet je ze opgespoord hebben 
om er vervolgens rekening mee te houden. Soms zie je een pointeur zijn boule wat 
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harder spelen als compensatie voor het remmende effect dat hij op het eerste gezicht 
verwacht. En zie wat er gebeurt: je boule passeert die steentjes zonder enige hinder-
nis van betekenis en komt pas ver voorbij het but tot stilstand! En een fractie later 
houden twee of drie steentjes je normaal en goed gespeelde boule tegen of laten je 
boule een heel andere kant opgaan. Omdat ze op je donnee vaak geniepig onder een 
dun laagje stof verscholen liggen, kunnen dergelijke steentjes er de oorzaak van zijn 
dat je boule slecht neerkomt. Een beschamende afzwaaier zal het onverwachte en 
rampzalige gevolg zijn. 

Je ziet dus dat deze grattons lafhartig en stiekem zijn, vals en laag bij de grond 
zelfs. De enige reden van hun bestaan lijkt om die arme petanquespeler te vernede-
ren en belachelijk te maken. En als het – uitsluitend in een vriendschappelijk partijtje 
natuurlijk – toegestaan is om ze weg te halen, spaar ze dan niet en verbrijzel ze met 
een paar flinke klappen van je boule. Voor het welzijn en de eer, maar vooral ook 
voor de gemoedstoestand van de spelers die na je komen. Is het daarentegen – dus 
bij officiële wedstrijden – ten strengste verboden iets aan het terrein te veranderen, 
dan kunnen slechts een beetje geluk en een grote dosis incasseringsvermogen je te 
hulp komen bij het ontwijken van die steentjes. 
 
Guitare (gitaar) 

Vorm van psychologie. Opmerkingen met als doel de tegenstander zand in de 
ogen te strooien, in de war te brengen of te misleiden. 
 
Il crie pour se lever la peur (hij schreeuwt om zijn eigen angst te overstemmen) 

Zegt men van een speler die zich de minst sterke voelt en zich ergert, of doet als-
of, en daarbij nogal luidruchtig te keer gaat. 
 
II n'a pas joué une seule boule (hij heeft – nog – niet één enkele boule gespeeld) 

De bewuste speler heeft weliswaar aan de partij meegedaan en al zijn boules ge-
speeld... maar niet één goede. 
 
II ne donne rien (hij geeft niets) 

Slaat op een in alle opzichten goede speler, een 'winner', die niets cadeau geeft. 
Ieder foutje van hem wordt beschouwd als een cadeautje aan zijn tegenstander. 
 
II n'y a plus que la pluie pour nous sauver (alleen de regen kan ons nog redden): 

Hoor je wel eens zeggen in schier hopeloze situaties wanneer niets het onvermij-
delijke verlies meer kan doen afwenden. Alleen een plotselinge regenbui waardoor 
de partij onderbroken wordt, kan de nederlaag nog even uitstellen. Op dat soort kri-
tieke momenten hoor je ook wel eens: 'La cavale se noie' (help, het paard verzuipt!). 
De situatie redden is dan net zo'n onbegonnen werk als het redden van een paard dat 
aan het verdrinken is. 
 
Ils vont à la messe (ze gaan naar de kerk) 

Slaat op spelers met een ongehoorde en buitensporige dosis geluk. 'Ils sont bénis' 
(ze zijn gezegend), betekent hetzelfde. 
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II y a quelque chose dimanche? (is er – komende – zondag iets te doen?): 
Als je een petanquespeler deze vraag hoort stellen, kun je er zeker van zijn dat hij 

op zoek is naar een petanquetoernooi en niets anders. 
 

Je le vois (beau) comme un soleil (hij ziet er uit als een – mooi – zonnetje) 
Een schitterende uitdrukking die niets te maken heeft met de Franse koning Lo-

dewijk de Veertiende (de Zonnekoning). Het betekent eenvoudigweg dat je graag te-
gen zo'n tegenstander speelt omdat je hem niet al te sterk inschat. Een makkie, een 
zacht gekookt eitje dus. Voir beau betekent ongevaarlijk lijken, gemakkelijk te ver-
slaan. In deze uitdrukking proef je ook iets van de mateloze liefde die de bewoners 
van de Provence voor de zon koesteren: de koperen ploert waaraan zij hun grootste 
genoegen te danken hebben: in de schaduw te kunnen zitten... 
 
Jouer à I'écarté (wijd, ruim spelen) 

Je boules ver van het but plaatsen, heel slecht pointeren. 
 
Jouer à I'économie (zuinig spelen) 

Heel minnetjes spelen, zonder flair en allure en zonder enig risico te durven ne-
men. Heel voorzichtig en alleen maar op resultaat spelen. 
 
Jouer les Misérables ('De Miserabelen' spelen) 

Een zinspeling op de beroemde roman van Victor Hugo. Het betekent dat je zo 
slecht speelt dat de toeschouwers en de overige acteurs er alleen maar om kunnen 
huilen. 
 
Jouer nature (natuurlijk, gewoon spelen) 

Gewoon en op een natuurlijke manier spelen, ongecompliceerd en zonder effect, 
recht op het but af, zonder je boule tegen te houden of hem wat extra's mee te geven. 
 
Joueur de galerie (publieksspeler, komediant) 

Verwijst naar een type speler die, om te schitteren en indruk op het publiek te 
maken, fantasieboules gooit en voortdurend grote moeilijkheden en risico's opzoekt. 
Het is meestal strijdig met de belangen van zijn team omdat dergelijke worpen bijna 
altijd gedoemd zijn te mislukken. Als ze desondanks wel lukken, steekt er een dave-
rend applaus op. Dit soort acties maken geschiedenis en komen in de boule-annalen 
en leveren vaak de bijnaam van een speler op. 
 
Joueur de limonade (limonadespeler) 

Wat te denken van zo n speler? Hij speelt alleen maar goed als er niemand kijkt of 
als er niets op het spel staat. Als het wel ergens om gaat, vergeet het dan maar, dan is 
het pats voorbij! Zo'n speler functioneert slecht, er blijft niets van over. Twee andere 
uitdrukkingen betekenen hetzelfde: joueur de cabanon (povere speler; speler van niets; 
een cabanon is een armzalig huisje) en joueur de flan (flapdrol, waardeloze speler, spe-
ler van likmevestje, flutspeler, koekenbakker). 
 
La Bonne Mère (de moeder Gods, de H. Maagd) 
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De petanquespelers in de Provence hebben de uit Marseille afkomstige gewoonte 
overgenomen de hemel tot uitsluitend de Heilige Maagd terug te brengen en haar te 
pas en te onpas aan te roepen. Als een slecht op dreef zijnde tireur na een lange reeks 
missers plotseling een magnifieke carreau schiet, zal zijn medespeler niet nalaten om 
rond te bazuinen dat de Heilige Maagd een kindje op de wereld heeft gebracht (La 
Bonne Mère a fait un petit). Daarmee weliswaar zijn vreugde over het gelukkige voor-
val uitdrukkend, maar tegelijkertijd de uitzonderlijkheid ervan onderstrepend omdat 
hij donders goed weet dat zoiets niet nog eens zal gebeuren. Jezus was immers enig 
kind... 
 
Le bouchon est noyé (letterlijk: het but is verdronken, verzopen) 

Wordt gezegd als het but niet meer zichtbaar is vanuit de cirkel (en dus ongeldig 
is geworden). De uitdrukking wordt in heel Frankrijk gebruikt. Echter, als iets on-
mogelijk is voor een but, is het wel verdrinken: het blijft immers drijven (desondanks 
heeft vertaler dezes wel eens een palmhouten but op de bodem van een vijver zien 
liggen!, Vert.). Je kunt de uitdrukking ook horen in het hartje van de vlakte van Crau 
(een immens droge keienwoestenij ten oosten van de Camarque, Vert.) waar je in de 
maand augustus kilometersver moet lopen om een druppel water te vinden. 
 
Le jeu bade (onvertaalbaar) 

Wordt gezegd van een open en gemakkelijk spel, zonder al te veel moeilijkheden 
en complicaties. 
 
Les pieds! Les pieds! (de voeten! de voeten!) 

Als je als toeschouwer een petanquespeler ooit dergelijke kreten hoort slaken, 
schrik dan niet. Hij vraagt je alleen maar om geen boules tegen te houden die uit het 
spel gaan. Door zo'n boule tegen te houden, zou je het verloop van de werpronde 
kunnen vervalsen. Aan het einde van de werpronde zul je die speler horen vragen: 
'Faites rentrer' (laat ze maar terugkomen). Pas dan mogen de boules die het ovaal (de 
rij toeschouwers aan weerszijden van de partij) verlaten hebben, weer terugkomen. 
 
Le temps n'est pas tireur (de tijd is geen schutter) 

Wordt gezegd wanneer beide tegen elkaar spelende teams voortdurend misschie-
ten. Je hoort dan ook vaak: 'We zouden net zo goed met glazen boules kunnen spe-
len' (ze worden toch niet geraakt). 
 
Les canards volent haut (de eenden vliegen hoog over) 

Een uitdrukking die je vaak hoort wanneer een tireur te lang is. Op dat moment 
vliegt zijn boule immers over het doelwit heen. 
 
Mande-mande (van het provençaalse werkwoord mandar: werpen, lanceren) 

Op gewone terreinen wordt er laag gespeeld. Maar soms eist de bodemgesteld-
heid dat er 'geporteerd' dient te worden, dat wil zeggen dat de boule zeer hoog in de 
lucht gespeeld moet worden en goed in de hand moet worden vasthouden. Deze 
wijze van spelen heet mande-mande. Andere benamingen zijn: envoyer (versturen, 
hoog de lucht in sturen), balancer (zwaaien, slingeren), dresser (oprichten, optillen van 
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de arm) en faire beau bras (letterlijk: een mooie arm maken). Als een pointeur te lang is 
nadat hij een portee heeft geworpen, zullen zijn medespelers zeggen dat hij te laag 
heeft gespeeld: 'Elles arrivent à ras de terre, monte-les un peu plus' (ze komen te schuin 
neer, laat ze wat hoger gaan). Want hoe hoger een boule de lucht in gaat, des te ge-
makkelijker hij op zijn donnee zal stilvallen. 
 
Mettre la machine en marche (de machine in beweging zetten, op gang brengen) 

Na een slechte periode terug in het spel komen. Een speler kan soms een tijdelijke 
inzinking krijgen (passage à vide). 'Het wordt tijd om in beweging te komen', zullen 
zijn medespelers dan tegen hem zeggen, 'Herneem jezelf, kom terug in het spel, ga 
beter spelen.' 
 
Mettre table (de tafel dekken) 

Heel slecht spelen, veel ruimte voor je tegenstanders laten, veel punten verliezen. 
Het bedje voor ze spreiden. 
 
Moi c'est moi et toi c'est toi (ik ben ik en jij bent jij) 

Een terechtwijzing van een bekwaam speler aan een van zijn teamgenoten die 
veel zwakker is. Hij geeft daarmee te kennen dat zijn klasse en vaardigheid hem be-
paalde waagstukken en vrijheden in het spel veroorloven die niet zijn toegestaan aan 
zijn zwakkere medespeler. Ieder dient zijn plaats te kennen, de een is de ander niet. 
 
Monter sur Ie bouchon (op het but kruipen) 

Goddelijk plaatsen, miraculeus. Men zegt ook wel aller au bouchon (naar het but 
gaan) of étouffer le bouchon (het but te grazen nemen). Arm but: het wordt vertrapt (pi-
étiné), te grazen genomen (étouffé) of verzopen (noyé: ongeldig gemaakt). 
 
Mordre (overschrijden, letterlijk: bijten) 

Op het moment dat je speelt, moeten je voeten zich volledig binnen de cirkel be-
vinden. Als een stukje van je voet op of over de cirkelrand komt – hetzij aan de voor-
kant, de zijkant of zelfs aan de achterkant – zullen je tegenstanders je tot de orde roe-
pen en je verzoeken niet meer op of buiten de cirkelrand te staan. Herhaling van deze 
overtreding kan je op een ongeldige boule komen te staan. 
 
Narri (miskleun) 

Een veel gebruikt woord in de Provence. Het woord komt zo vaak voor in het vo-
cabulaire van boulespelers dat het, althans in hun ogen, als goed Frans wordt be-
schouwd. Een narri is een slecht punt. 

De ontwikkeling die het woord heeft doorgemaakt, is een tamelijk merkwaardige. 
Aanvankelijk vond het zijn Provençaalse oorsprong in het woord arri (van erreur: 
vergissing, fout). Met het lidwoord ervoor werd het un arri en door de verbastering 
in het dagelijkse spraakgebruik un narri. Van het woord narri stamt vervolgens het 
werkwoord narrer af, of liever se nairer, dat in het zuiden van Frankrijk – en niet al-
leen in boulekringen maar ook daarbuiten – veel gebruikt wordt ter aanduiding van 
een grote blunder, een vergissing, een taxatiefout of een stommiteit. 

Otello doet in dit verband een bekentenis met het verzoek hem niet al te erg uit te 
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lachen. Misleid door het veelvuldige gebruik van het woord heeft hij het in de 'La-
rousse' opgezocht, het Franse equivalent van onze 'van Dale'. Uiteraard heeft hij het 
woord noch onder de 'n' noch onder de 'a' aangetroffen... 

Voor een pointeur is een narri dus een zeer domme fout, een miskleun. Andere 
benamingen daarvoor zijn: saucisson (dikke worst) en renard (letterlijk: vos; aller au 
renard is vulgair voor kotsen, met andere woorden, een boule om van te kotsen). 
 
Ne pas avoir de sang (bloedeloos zijn) 

Geen wilskracht hebben, geen geestdrift. Slap en futloos zijn zonder de wil om te 
willen winnen. Zonder elan en vuur. Je zonder noemenswaardig verzet aan je tegen-
standers overgeven. Je machteloos tonen, je laten afslachten. 'Réveille-toi mets-y un peu 
de sang' (word eens wakker jij, doe er eens wat bloed bij, kom eens tot leven). 
 
Ne pas payer ses péchés (niet voor zijn fouten boeten) 

Een punt scoren terwijl je slecht hebt gespeeld. Of er slechts één verliezen, terwijl 
de tafel gedekt was (zie: mettre table). In het petanque wordt slecht spelen als een 
hoofdzonde beschouwd. 
 
On dirait que tu jettes un morceau de pain à un chien (het lijkt wel of je een stuk 
brood naar een hond smijt) 

Verwijt aan een pointeur die zonder enige toewijding speelt, zonder enige allure 
en stijl van werpen, er met zijn pet naar gooit. 
 
Partir en barigoule (te kort schieten; een barigoule is een met champignons, spek en 
tuinkruiden gevulde artisjok) 

Het verloop van de partij niet controleren, enorme stommiteiten begaan, ver on-
der zijn normale kunnen spelen. Men zegt ook wel: partir en brioche (flauwvallen, 
kracht te kort komen; een brioche is een luxe broodje), avoir la tête dans la sciure (letter-
lijk: het hoofd in het zaagsel hebben), être dans le cirage (de kluts kwijt zijn, beneveld 
zijn; letterlijk: in de boenwas zijn), être dans le coma (in coma zijn, verdwaasd zijn). 
Het zijn weliswaar geen specifieke boule-uitdrukkingen, maar tijdens wedstrijden 
worden ze toch vaak gebruikt. 
 
Passer (passeren, voorbijgaan) 

Bij het plaatsen te lang zijn en het but passeren. Wordt ook van een verloren punt 
gezegd: 'Tu as passé' (je bent er voorbij), je hebt het punt niet gewonnen. 
 
Passer rapidement les vitesses (snel van de ene in de andere versnelling overschake-
len) 

Zich snel en gemakkelijk ergens over opwinden. Het petanquespel doet een be-
roep op je zelfbeheersing, kalmte en koelbloedigheid. 
 
Passet (stapje) 

Klein stapje naar voren om gemakkelijker te kunnen schieten; door het spelre-
glement ten strengste verboden. 
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Pèse-la cette boule (weeg hem goed af, die boule) 
Slaat op het grote belang dat je boule gaat hebben. Wordt op cruciale momenten 

gezegd wanneer de partij in een beslissend stadium is gekomen en er nog van alles 
mogelijk is. Er nog van alles in de lucht zit en er nog niets vaststaat. De bedoeling 
van bovenstaande opmerking is om de speler die in actie moet komen boven zichzelf 
te laten uitstijgen, of hem op zijn minst langzamer en bedachtzamer te laten spelen. 
 
Pointage (het richten, het plaatsen dus) 

Handeling die er uit bestaat je boule zo dicht mogelijk bij het but te plaatsen. Als 
die boule voorbij het but gaat, ben je (te) lang. In het omgekeerde geval zul je (te) kort 
zijn. In het petanque wordt het pointeren zeer nauw met de speler in kwestie verwe-
ven en alleen hijzelf zal beoordeeld worden. Je zult nooit horen zeggen dat je te kort 
'hebt geplaatst', maar dat je te kort 'was'. En als je boule op een hellend terrein links 
of rechts onder het but tot stilstand komt – dat wil zeggen, op een lagere plek dan het 
but – zal men zeggen: 'Tu es soute' (je bent te laag; soute is het ruim van een schip, je 
zat dus te diep). 
 
Point aux petit oignons (piekfijn punt) 

Een zeer goed punt. 
 
Point de l’Anglais (punt van de Engelsman, bastaardpunt) 

Een punt waarin je je sterk kunt vergissen. Het lijkt slecht, maar blijkt in de prak-
tijk toch goed te zijn. Het 'vreet' boules. 

Otello heeft trouwens getracht erachter te komen wie deze Engelsman wel ge-
weest zou kunnen zijn. Zijn inlichtingen bleken echter zo fantasierijk en tegenstrijdig, 
dat hij zijn pogingen maar heeft opgegeven. Een stokoude bouleliefhebber uit Mar-
seille had hem zelfs toevertrouwd: 'L'Anglais? De Engelsman? Oh, maar die ken ik 
wel en ik herinner het me nog heel goed, dat was mijn neef Maurice Lenglet....' 
 
Pointer riant of jouer riant (ruim plaatsen of spelen, letterlijk: lachend spelen) 

Heeft absoluut niets komisch in zich, het betekent langer plaatsen dan strikt 
noodzakelijk is met de bedoeling in het voorbij gaan een boule of het but te verplaat-
sen. Als de spreker zich bij het but bevindt, zal hij zeggen: 'Laat 'm maar komen'. 
Staat hij in de buurt van de speler in de cirkel dan zal hij zeggen: 'Laat 'm maar gaan'. 
Gaan betekent in dit verband dus hetzelfde als komen. Je hoort ook wel zeggen 'Ar-
rives-y' (zorg dat je er komt), of 'II n'y a rien par court' (te kort zijn heeft geen enkele 
zin) of 'Joue la grasse' (speel je boule wat ruimer). 
 
Port (van portée: reikwijdte, schootsafstand) 

De afstand tussen de cirkel en het but. Als je een tegenstander hoort zeggen: 'Il y 
a le port', betekent dit dat hij akkoord gaat met de afstand waarop het but is uitge-
gooid, dat het op reglementaire afstand ligt. Bij verschil van mening zal er gemeten 
moeten worden en daarbij moet je er zorg voor dragen dat je dat doet vanaf de bin-
nenkant van de voorste rand van de cirkel en niet vanuit het midden zoals men 
vroeger wel deed. 
 



98 

 

Proposée pour l'avancement (voorbestemd om vooruit te gaan) 
Zegt men van een te kort gespeeld boule die recht voor het but ligt, midden in het 

spel dus (en plein jeu). Zo'n boule kan, al dan niet opzettelijk, gemakkelijk worden 
opgespeeld. Hij ligt er dus als het ware om naar het but te worden opgespeeld. 
 
Qu'a fait l'équipe de Jules? (wat heeft het team van Jules gedaan?) 

Simpelweg een vraag naar de uitslag van een partij, hebben ze gewonnen of ver-
loren? Er dient te worden opgemerkt dat een triplette altijd de naam van de sterkste 
speler aanneemt. En zo niet, de bijnaam van de bekendste of de meest kleurrijke spe-
ler van het drietal. 
 
Quand ça bout c'est pas toujours cuit (ook al kookt het, dan is het nog lang niet al-
tijd gaar) 

Er zijn vele uitdrukkingen in dit genre in zwang, allemaal van een krom en slecht 
Frans. Als je ze zou verbeteren, verliezen ze onmiddellijk al hun uitdrukkingskracht 
en authenticiteit. De bovenstaande beroemde uitdrukking is een van de meest ge-
bruikte: maak je niet al te veel illusies als iemand goed speelt. Het zou wel eens van 
korte duur kunnen zijn, slechts een strovuurtje dat zo weer uitgedoofd is, een flauwe 
glimlach van de Voorzienigheid, een kortstondige bevlieging. Eén zwaluw  maakt 
nog geen lente. 

Van dezelfde orde is de uitdrukking: 'Quand II pleut fort ça ne dure pas' (als het 
hard regent, duurt dat nooit lang). Dat slaat dan op een speler die heel goed op dreef 
is en van wie men verwacht dat hij die vorm niet lang zal vasthouden, dat hij eigen-
lijk boven zijn normale kunnen speelt. Inderdaad, alleen motregens houden lang 
aan... maar donderbuien en wolkbreuken zelden of nooit. En voor uitbarstingen en 
wonderen geldt dat net zo. 
 
Quand ça monte il n'y a plus personne (als de spanning ten top stijgt, is er niemand 
meer te bekennen) 

Het werkwoord monter (stijgen of klimmen) heeft hier niets te maken met het ter-
rein. Het slaat op een veel voorkomend probleem in het spel: een geduchte of ontzag 
inboezemende tegenstander, een achterstand of voortdurende tegenslag. Het is be-
kend dat veel spelers ver onder hun normale niveau gaan spelen, of zelfs geheel en 
al. de kluts kwijtraken, als er zich complicaties voordoen. 

Andere uitdrukkingen voor quand ça monte zijn: quand c'est dur (als het pittig 
wordt), quand ça timble (als het heet begint te worden), quand il y a du répondant (vrij 
vertaald: als het vuur je tot aan de schenen komt; een répondant is de verdediger van 
een proefschrift, daarbij kan het er vaak zeer spannend aan toe gaan). 
 
Qui combat n'est pas mort (wie vecht, is nog lang niet dood; waar leven is, is hoop) 

Een enorme opleving van een speler die ver achter staat, bijvoorbeeld bij een 
stand van 2-12. Ondanks alles blijft hij in zijn kansen geloven en probeert hij zich op 
te peppen. Een soort geestelijke doping. 
 
Raser une boule (rakelings langs een boule scheren) 

Bij het plaatsen rakelings langs een te korte boule gaan die in de weg ligt. 
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Rester au cul (vast blijven zitten; cul betekent: achterwerk of achtereind) 

Vastgeplakt blijven liggen tegen een boule die op punt ligt. Er niet voorbij gaan. 
In het algemeen is zoiets heel vervelend, want het sluit het spel af. Van de andere 
kant kun je een groot verlies aan punten voorkomen door je boule op zo'n manier te-
gen een boule van de tegenpartij aan te plaatsen. 'Mets-en une au cul, ça nous éparg-
nera' (leg er een boule tegenaan, dat kan ons redden). 
 
Rester au panneau (in de val zitten, je laten pakken) 

In de val lopen, het slachtoffer worden van de tactiek van de tegenpartij zonder 
een uitweg te weten, verliezen. Men zegt ook wel: être tombé dans la nasse (in de fuik 
gelopen, in de val getrapt). 
 
Revers (keerzijde, achterkant) 

De grond is niet altijd volkomen vlak en egaal. Op sommige plaatsen vertoont het 
terrein lichte hellingen of glooiingen. Dan weer naar de ene, dan weer naar de andere 
kant. Die hellingen, waarvan je bij het plaatsen het effect moet trachten in te schatten, 
worden revers genoemd. In de Provence wordt ook wel devers gezegd. 
 
Se battre avec le sol (met de grond, met het terrein vechten) 

Soms zie je een slecht op zijn gemak zijnde pointeur met zijn boule op de grond 
kloppen (tegenwoordig alleen nog toegestaan vóór het uitwerpen van het but). Hij 
treuzelt en tracht tijd te winnen. Hij kan geen donnee naar zijn zin vinden. Kenners 
zeggen, als ze hem zo bezig zien, dat vechten met het terrein niets waard is. Een 
pointeur die in vorm is, vecht immers niet met de grond, hij kan het er daarentegen 
uitstekend mee vinden. Onmiddellijk en zonder te zoeken vindt hij in één oogopslag 
de beste manier van spelen. Zelfs als het terrein op een 'kerkhof' lijkt, heel slecht en 
hobbelig en bezaaid met stenen. 
 
Se tanquer (Provençaals: raken) 

Een uitdrukking die herinneringen zou kunnen oproepen aan de gevechtswagens 
uit de oudheid. Deze gevechtswagens reden vaak zij aan zij en raakten elkaar daarbij. 
Toch wordt dat hier niet bedoeld. Het slaat hier op een pointeur wiens boule opeens 
vaart verliest bij het neerkomen op een al te zachte donnee, of daar zelfs volledig in 
gesmoord wordt en plots stil blijft liggen. Hetzelfde kan gebeuren als een boule op 
de voorkant van een steen terechtkomt. Een boule die op de achterkant van een steen 
terechtkomt zal daarentegen wegspatten (fuser). 
Andere uitdrukkingen met dezelfde betekenis zijn: s'amortir (gesmoord worden, ge-
stuit worden, blijven steken), se coincer (vastlopen) en se caler (idem). 
 
Souffrir (lijden, afzien) 

Een zeer vaak gebruikt werkwoord in de gesprekken tussen petanquespelers. 
'Om te winnen moet je kunnen afzien', 'We hebben de hele dag moeten afzien', 'Als je 
beter had gespeeld, hadden we niet zoveel hoeven af te zien'. Wees niet bang, het kan 
geen kwaad, maar de weg naar de overwinning is zwaar en slecht geplaveid en vol 
hindernissen van uiteenlopende aard. 
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Tête-à-tête (één tegen één, enkelspel) 

Partij waarbij je alleen tegen één andere tegenstander speelt. In streken waar het 
stierenvechten een geliefkoosde bezigheid is, zegt men ook bec à bec (snuit tegen 
snuit) of mano à mano. 
 
Tirer au cul (op het achterwerk schieten) 

Is in het geheel geen zinspeling op een nogal alledaagse bezigheid. Een petanque-
speler bedoelt er volstrekt onschuldig mee dat hij een vijandige boule wil schieten 
die pal achter een van zijn eigen boules aangekleefd ligt. Door zijn eigen boule te ra-
ken, zal door de terugslag alleen de andere boule worden weggeschoten. In principe 
althans, want als zo'n toch enigszins onzedelijk schot niet voor de volle honderd pro-
cent recht is, kan het onaangename verrassingen tot gevolg hebben. 

De uitdrukking 'op zijn kont schieten' wordt door veel spelers in volle onschuld 
gebruikt en zij zien er dan ook absoluut niets kwaads in. Er bestaat een verhaal 
waarbij een petanquespeler een chique gezelschap in verlegenheid bracht door tegen 
een beroemde gravin, die hem zojuist officieel met zijn schitterende overwinning had 
gefeliciteerd, te zeggen: 'Ik had geluk dat ik 'm in de laatste werpronde vol op z'n 
kont (au cul) raakte!' 
 
Tirer droit (recht schieten) 

Goed schieten. Recht zijn is een eerste vereiste om een boule te raken. Van een ti-
reur die goed en vaak raakt, zal vol bewondering gezegd worden: il tire droit (hij 
schiet recht), iI fait gros jeu (hij speelt fabelachtig), iI a bon oeil (hij heeft een scherp 
oog), il fait le maximum (hij haalt er alles uit), il les ouvre (letterlijk: hij gooit ze open), 
en ce moment il les voit belles (hij ziet ze schitteren – de boules uiteraard), qu'est-ce qu'il 
leur sert! (hij maakt zich verdienstelijk voor ze, dat wil zeggen voor zijn teamgeno-
ten), c'est un feu d'artifice! (het lijkt wel vuurwerk), y a pas d'abri! (er is geen ontkomen 
aan), il les fait rentrer sous terre! (hij stopt ze zowat onder de grond), agante celui-là! 
(raak die daar), prends-toi ça (pak 'm, raak 'm), elle s'en rapellera (de boule zal het zich 
nog lang heugen). 

Maar als hij een inzinking heeft, zul je de omstanders horen zeggen: il fait pitié (hij 
is meelijwekkend), il les tire du coude (hij schiet ze met zijn elleboog), il fait caca (hij 
doet het in zijn broek), il n'a pas les yeux en face des trous (hij verschiet van kleur door 
de gaten die hij schiet), qu'est-ce qu'il taille (wat staat hij ernaast te hakken, wat staat 
hij te schutteren), il manquerait un boeuf dans un couloir (hij zou nog wel een koe in een 
smalle gang missen), il va finir par blesser quelqu'un de la galerie (straks blesseert hij 
nog iemand uit het publiek), il les tire nulle part (hij raakt ze op geen stukken na), il n-
en est pas (hij is er niet bij, niet bij de les), il n'en agante pas (hij raakt er niet één). 
 
Tirer en tête (als eerste schieten) 

Als eerste schieten, vóór zijn medespelers. Is afkomstig van het jeu national, ofte-
wel het jeu lyonnais, sport-boules. 
 
Tirer un rami (rami is een kaartspel; een rummi trekken) 

Een geluksworp, een onverwachte meevaller. Een rummi is een miraculeuze 
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kaart, een toevalstreffer. Un coup de rami: een onverwachte mazzelbal. 
 
Tireur de bouchons, perdeur de parties (butschieters zijn partijenverliezers) 

Uitdrukking afkomstig van het jeu provençal waar het raken van een but uiterst 
moeilijk is en slechts als laatste redmiddel mag worden geprobeerd (overigens heeft 
de beroemde André Massoni in 1983 tijdens de legendarische finale van 'Le Provençal’ 
– het jaarlijks in de zomermaanden terugkerende en zes dagen durende jeu-proven-
çaltoernooi in het Parc Borély in Marseille – de strijd beslist door in de vijfde werp-
ronde en met nog vijf boules in de hand het but op een afstand van bijna twintig me-
ter vol te raken, Vert.). 
 
Tomber (vallen) 

Op een schuin aflopend terrein wordt een boule altijd aan de bovenkant ten op-
zichte van het but geplaatst. Dit omdat de boule als gevolg van de helling naar het 
but zal zakken. Soms lijken de wetten van de zwaartekracht echter de draak met je te 
willen steken en blijft de boule op mysterieuze wijze rechtuit gaan, alsof het terrein 
volkomen vlak is. De boule blijft dan ergens boven het but steken. Om de boule aan 
te sporen alsnog omlaag te gaan, zal de speler 'Tombe, tombe!' (zakken, zakken!) roe-
pen. Een tireur zal hetzelfde doen op het moment dat hij ziet dat zijn zuiver recht ge-
schoten boule, terwijl die nog in de lucht onderweg is, te lang zal zijn. 
 
Tuer Ie garde (de bewaker doden) 

Lang plaatsen, uitzonderlijk lang zelfs. Terwijl je boule het but snel en rakelings 
passeert, zul je het onvermijdelijke 'Tu as tué le garde' toegeworpen krijgen. Je hebt de 
bewaker vermoord en de grens overschreden. 
Een flinke afzwaaier naar opzij zal bestraft worden met: 'Tu as manqué le département' 
(je zit in de verkeerde provincie), of: 'Tu as manqué le jeu' (je zit helemaal naast het 
spel). 
 
Tu I'as gagné mais pas de gloire (je hebt weliswaar gewonnen, maar zonder enige 
glans) 

Een punt of een partij op het nippertje winnen. Bij toeval of ondanks je slechte 
spel of zonder enig vertoon van duidelijk overwicht. 
 
Tu peux écrire a tes parents (schrijf dat maar aan je ouders, naar huis) 
Aankondiging van je verlies in de lopende werpronde. Ga je familie alvast maar 
waarschuwen, want er is niets dat je nog zal kunnen redden. Entendre sonner les clo-
ches (de klokken horen luiden) betekent hetzelfde. 
 
Tu tombes comme la foudre, n'importe où (je komt zomaar ergens neer, net zoals de 
bliksem) 

Een verwijt aan een pointeur die zijn boules regelmatig naast zijn donnees laat 
neerkomen. Zijn boules komen net zo toevallig en willekeurig op de grond terecht als 
de bliksem. Zomaar een eind in het wilde weg gooien, je boules wegsmijten. 
 
Un joueur noyé (een verdronken, verzopen speler) 
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Een verdwaasde, wezenloze speler; aangeslagen door alles wat hij heeft moeten 
doorstaan. Hij weet nauwelijks of hij nog leeft of waar hij woont. Spelen als een 
dweil, als een vaatdoek, als een natte krant. 
 
Un vrai mort (een echte dode) 

Slaat op een ongetwijfeld nog kerngezonde vent die echter heel slecht speelt. Als 
een kadaver, als een lijk. In het boulespel komt het merkwaardig genoeg regelmatig 
voor dat een grote en sterke gezonde kerel, een en al vitaliteit, door het voltallige pu-
bliek bestempeld wordt als een 'kadaver'. 
 
Voler (vliegen, stelen) 

In twee betekenissen. Allereerst bij het schieten: op het nippertje missen, net te 
lang zijn. Maar het betekent ook een punt stelen dat je eigenlijk niet toekomt. Bij-
voorbeeld wanneer je per toeval raakt, terwijl je niet recht was en je boule via een 
paar stenen op de grond alsnog doel treft. Je hebt het punt gestolen, zal de betreffen-
de tireur dan te horen kunnen krijgen. 
 
Vous jouez comme au temps des Gaulois (jullie spelen als in de tijd van de Galliërs, 
als in grootmoeders tijd) 

In de loop der jaren is een bepaalde gewoonte in onbruik geraakt. En wel deze, 
om tijdens het schieten de boule dicht bij de neus te brengen en daarbij één oog te 
sluiten. Om zodoende te mikken. Slechts een beginneling zul je tegenwoordig nog zo 
zien spelen. Het is een ouderwetse manier van doen die niet bevorderlijk is om ont-
spannen en doeltreffend te kunnen schieten. Als je deze fout desondanks toch begaat, 
zul je bovenstaande opmerking te horen kunnen krijgen. 
 
Vrijwel dagelijks ontstaan er onder invloed van de actuele gebeurtenissen nieuwe 
uitdrukkingen op boulegebied. De ruimtevaart, de atoomwetenschappen, de tech-
niek, de politiek, noem maar op, het kan allemaal aanleiding geven tot tal van uit-
drukkingen die vaak van voorbijgaande aard zijn. Van een te lang geplaatste boule 
zal een medespeler zeggen: 'Hij vloog in volle vaart voorbij, 't was een turboboule'. 
Of: "t Leek wel of je een raket afvuurde in plaats van een boule'. Een pointeur tot zijn 
tireur: 'Schiet die boule en splijt hem in tweeën'. En tegen een team dat lang nadenkt 
en overleg pleegt en maar blijft treuzelen, zal een ongeduldig geworden tegenstander 
uiteindelijk zeggen: 'Moet er eerst een volksstemming worden gehouden voordat jul-
lie tot een besluit kunnen komen?'. 

In de tijd dat Plein soleil sur la pétanque verscheen (1970) waren de landingen op de 
maan, de wieleroverwinningen van Eddy Merckx en de strijd tegen de doping de 
voornaamste bronnen. Van een zeer goed petanquespeler werd toen gezegd dat hij 
de 'Eddy Merckx van het petanque' was of dat hij een urinetest moest ondergaan 
omdat hij doping zou hebben gebruikt. En een jeu-provençalspeler uit vorm werd 
vergeleken met Armstrong, de eerste man op de maan, omdat hij bij het schieten net 
zulke gekke sprongen maakte. 

Al deze uitdrukkingen die aan de dagelijkse actualiteit zijn ontleend, kennen 
doorgaans slechts een kort bestaan en worden al gauw verdrongen door andere, net 
zoals een boule verjaagd wordt door een carreau sur place. 
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Van de andere kant worden sommige uitdrukkingen uit het boulespel in het da-
gelijkse spraakgebruik overgenomen. In het zuiden van Frankrijk, en ook elders, kun 
je mensen tegenkomen die het boulespel nog nooit hebben beoefend en uitdrukkin-
gen gebruiken als: 

 'Je moet het but niet te ver uitwerpen', daarmee te kennen gevend dat je niet 
mag overdrijven, dat je je beperkingen dient te kennen of dat je je niet alles 
kunt permitteren; 

 'Op het but schieten', duidend op een wanhopige laatste poging, een laatste 
redmiddel, een paardenmiddel; 

 'Niet in de cirkel staan', ongeïnteresseerd zijn, het bij het verkeerde eind heb-
ben, een redenering niet kunnen volgen, niet bij de les zijn. 

Het algemene gebruik van dergelijke typische uitdrukkingen uit het boulejargon is 
het duidelijkste bewijs dat het petanquespel steeds meer oprukt en aanslaat. Wie 
weet, komt het bij ons ook nog eens zo ver dat er een eigen jargon ontwikkeld 
wordt...  
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16.  ANEKDOTES 
 

BONFORT 
 
De Jardin de la Fontaine, de Tuin van de Fontein in Nîmes in Zuid-Frankrijk, is artis-
tiek bezien een van de fraaiste entourages voor het organiseren van een bouletoer-
nooi. Het park is ontworpen door Le Nôtre, een militair ingenieur uit de achttiende 
eeuw die ook het park van Versailles heeft aangelegd. Deze grote ontwerper zou on-
getwijfeld versteld hebben gestaan als hij tweehonderd jaar later had kunnen zien 
dat zijn kunstwerk jaarlijks in de maand juli het decor zou vormen voor het grootste 
bouletoernooi in het Zuid-Franse departement Gard: de Midi-Libre (jeu provençal, 
georganiseerd door de gelijknamige regionale krant, Vert.). De schoonheid van de 
plek wordt nog versterkt door een immens brede en diepe gracht die het park aan al-
le kanten omringt en waarin een twintigtal zwanen zich in al hun pracht en praal la-
ten bewonderen. 

Wanneer ik daar nog aan toevoeg dat de finalepartijen van het toernooi zich af-
spelen in de antieke Arena van Nîmes, kunt u begrijpen dat wij als eenvoudige bou-
lespelers zonder enige kunstzinnige vorming nogal eens onder de indruk raakten 
van de majestueuze en theatrale ambiance van deze schitterende omgeving. 

In ons midden bevond zich echter één persoon die er zich altijd volledig op zijn 
gemak voelde: Raoul Bonfort. In het dagelijkse leven presentator in een musichall en 
in zijn vrije tijd een excellent tireur. En omdat hij in beide hoedanigheden een groot 
komediant was, was hij dé man van het toernooi. 

De feiten waarvan ik u verslag ga doen, gaan terug naar de tijd rond 1960. Bon-
fort woont dan nog in een klein dorpje in de Gard en is al een vedette van het boule-
spel. Zijn trouwe supporters volgen hem overal naar toe, in het bijzonder zes of ze-
ven wijnboeren uit zijn dorp, groot, gebruind en gespierd. En hoewel ze nauwelijks 
een flauwe notie hebben van de subtiliteiten van het toernooi, zijn ze onvoorwaarde-
lijke bewonderaars van hun Raoul. 

Vaak zie je ze optreden als een soort ordebewakers, dat wil zeggen dat ze genade-
loos ingrijpen als er in het publiek iets gebeurt dat hun idool zou kunnen hinderen of 
afleiden en dat ze verder al het mogelijke doen wat in zijn belang is. En omdat ze 
zich maar heel oppervlakkig bezighouden met de gang van zaken in de wedstrijd, 
worden ze soms gevleid door een dubbelzinnige opmerking van de een of andere 
toeschouwer: 

- Die Bonfort, wat een artiest, wat een prachtige bewegingen, wat een schitteren-
de sprongen maakt ie! (bij het jeu provençal moet de tireur een aanloop van drie pas-
sen maken, Vert.). Dat is geen jeu de boules meer, dat lijkt meer op een ballet van 
Ballanchini. 

Houdt deze tekst een compliment of een afkeuring in aan het adres van Bonfort? 
't Is maar goed dat Raoul daarnet een magnifieke carreau heeft geschoten die de aan-
dacht afleidt van de verwarring stichtende opmerking. Alles wordt overspoeld door 
een donderend applaus en weggevaagd door een vloed van korte becommentari-
erende opmerkingen die op elk nieuw huzarenstukje volgt. 
Omdat de finales in zicht zijn, worden de partijen omringd door grote aantallen toe-
schouwers. En plotseling gebeurt er iets onverwachts. De tegenstanders van Bonfort 
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hebben twijfels over de boules van zijn pointeur, ze denken dat ze onreglementair 
zijn. De boules moeten naar de rail, het controleapparaat voor getrukeerde boules. 

De wijnboeren annex aanhangers van Bonfort overleggen wat hun te doen staat 
in deze ongebruikelijke situatie. Er valt niets te doen, beslist hun leider, althans de 
meest potige van het stel, we moeten maar afwachten. De toeschouwers verdelen 
zich in twee kampen: aan de ene kant de lui die wel degelijk abnormale en verdachte 
reacties van de boules hebben gezien en aan de andere kant zij die zeker weten dat 
de boules in orde zijn. 

Bonfort zit rustig in het gras. Hij staat boven iedere verdenking. Zijn tegenstan-
ders hebben hem zijn boules niet afgenomen om daarmee duidelijk aan te geven dat 
hij niet verdacht wordt. 

Ik maak van het oponthoud gebruik om aan een van de parkwachters te vragen 
wat er gebeurt als er iemand in de diepe gracht valt, enkele meters verderop. Die 
vraag spookt al een paar dagen door mijn hoofd, want ik kan er maar niet achter ko-
men hoe iemand zich in zijn eentje uit deze diepte zou moeten zien te redden. 

- Dan bellen we de brandweer, is het antwoord van de bewaker. 
Maar trouwens, er valt nooit iemand in, en hij haalt zijn schouders op. 
Uit de manier waarop hij me aankijkt, maak ik op dat hij bij zichzelf denkt dat ik 

wel knettergek moet zijn om zo'n stomme vraag te stellen. In verlegenheid gebracht, 
een beetje beschaamd zelfs, trek ik me terug. Uit nieuwsgierigheid, om te weten hoe 
het erbij staat, meng ik me tussen de aanhangers van Bonfort. En ik luister toe. Ze 
zijn in de war, ze begrijpen er niets meer van. Er komen mensen terug van de wed-
strijdtafel om te vertellen dat de boules in orde zijn. Andere schetteren in het rond: 
de boules zijn vals, het team van Bonfort wordt gediskwalificeerd! 

Ho, wacht even, maar dat nooit! Hun Raoul zal niet gediskwalificeerd worden. 
Hij heeft nog nooit met getrukeerde boules gespeeld en hij mag niet gestraft worden 
vanwege de anderen. Men moet hem in zijn eentje tegen zijn drie tegenstanders laten 
doorspelen. Er zijn verhalen genoeg bekend van andere spelers die in een vergelijk-
bare situatie wisten te winnen. Niet in het jeu de boules natuurlijk, maar toch... De 
wijnboeren verkondigen het met luide stem en met spiedende ogen zoeken ze moge-
lijke tegensprekers om hun het zwijgen op te leggen. 

In de enorme chaos die inmiddels bezit heeft genomen van het park kunnen de 
wijnboeren, en dat spijt hun nog het meest, niet meer zien wie er aan de kant staat 
van Bonfort en wie niet. En omdat ze de tergende onzekerheid niet langer kunnen 
verdragen, wenden ze zich tot hun idool die nog steeds in het gras zit, verslagen en 
machteloos. De leider, in borstrok en uitdagend gespierd, vraagt hem: 

- Raoul, met al die rotzooi hier om ons heen snappen we er geen barst meer van. 
Kom eens overeind en vertel ons, want jij weet dat precies, wie we van die lui hier in 
de gracht moeten smijten en wie we kunnen laten staan. 

Het is maar goed dat zij daarbij niet aan het beroemde gezegde 'Onze Lieve Heer 
kent zijn pappenheimers' hebben gedacht, want anders zou ik zeker als een van de 
eersten daar beneden in de plomp op de brandweer hebben liggen wachten!  
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DE VELDWACHTER 
 
Mijn vriend Georges heeft zijn bijnaam 'Veldwachter' gekregen omdat hij tot het 
kleurrijke en sympathieke korps van de veldwachters behoort. 

Op een zondagmiddag komt een stralende Veldwachter met zijn onafscheidelijke 
teamgenoot Gaby aanzetten: ze hebben besloten aan een plaatselijk petanquetoernooi 
mee te doen, twee spelers tegen twee met elk drie boules. 

'De loting is geschied!' brullen de luidsprekers, door sommigen hier ook wel 
grootsprekers genoemd. Iedereen komt bij elkaar en de partijen beginnen. 
In de eerste ronde moet de Veldwachter schieten. Hij stapt de cirkel in, gaat zorgvul-
dig staan en klemt zijn tanden krampachtig op elkaar, iets wat hij altijd doet als hij 
gaat schieten. Een speler met de bijnaam 'de Kapper' heeft hem dat trouwens al eens 
flink onder de neus gewreven: 

- Zeg Veldwachter; hoe pep je je straks op als je oud bent en een kunstgebit hebt? 
Op die manier gaat je hele pensioen nog naar de tandarts! 

Met opeengeklemde kaken en een woedende uitdrukking op zijn gezicht die on-
voorstelbaar is voor zo'n aardige kerel als hij, kijkt Georges naar de boule die hij 
moet schieten; zijn blik is dodelijk. Als de boule het woeste gezicht van de tireur had 
kunnen zien, zou hij er van schrik alleen al vandoor zijn gegaan. 

De Veldwachter schiet dus en mist drie keer op rij. Gaby kijkt hem aan: 
- Wat is er met jou aan de hand? Nou, daar schieten we mooi mee op! 
Georges stampvoet op de grond: 
- Ik kan niet schieten, ik heb mijn stofdoekje niet bij me! 
- Kom, kom, je stelt je aan, dat is alleen maar inbeelding. Je kunt best zonder je 

doekje schieten, je moet er alleen niet aan denken! 
De tweede werpronde, op een paar details na een natuurgetrouwe kopie van de 

eerste. De Veldwachter mist weer drie keer op een manier waar een beginneling zich 
voor zou schamen. 

Sip en beteuterd als een klein kind dat voor zijn moeder staat nadat het een dure 
vaas heeft gebroken, loopt de machteloze schutter met terneergeslagen ogen in de 
richting van zijn kameraad en mompelt: 

- Ik kan er niks aan doen, zonder mijn doekje raak ik niks! 
Voor petanquespelers bestaat er altijd een reddende engel, dat is algemeen be-

kend. Een speler die net verloren heeft, zal er zijn toevlucht bij zoeken. Gaby pakt 
hem in het voorbijgaan beet. 

- Leen me jouw doekje. 
- Ja, maar ik moet het wel van je terug krijgen. 
- Natuurlijk, het is wel niet veel fraais maar altijd beter dan niks. 
Als hij bij de Veldwachter terugkomt, geeft hij hem zijn doekje. 
De derde werpronde is in volle gang. 
- Jij moet Veldwachter, je moet schieten. 
De Veldwachter stapt de cirkel in, pakt een boule, wrijft hem flink op... en mist. 

Nieuwe boule, verwoed opgepoetst, weer mis. Gaby barst los: 
- En wat nu, stomkop, je ziet nu toch zelf ook wel dat het niet aan je doekje lag. Je 

mist omdat je een uilskuiken bent. 
- Dat is het niet, Gaby, dat is het echt niet. Ik zweer je dat ik me prima voel. Ik zou 
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ze moeten opvreten die boules, vandaag! 
Zijn stem verheft zich met ieder woord. 
- En hoe komt het dan wel dat je een vrachtwagen vol gemist hebt... je schiet al-

leen maar gaten in de lucht! 
- Het komt door mijn doekje! 
- Je hebt er nu toch een, of niet soms? schreeuwt Gaby. 
- Maar dat is de mijne helemaal niet! brult de Veldwachter het uit. 

 
 

DE BALK EN DE SPLINTER 
 
Mijn kameraad Toutou heeft de allergrootste moeite om goed petanque te spelen. 
Maar tegelijk met dit eeuwigdurende gebrek heeft hij – en dat is eigenlijk heel onge-
past en betreurenswaardig – een onweerstaanbare hartstocht voor het boulespel. Het 
is daarom gemakkelijk te begrijpen dat het grootste probleem van mijn vriend is om 
tegenstanders van zijn niveau te vinden. De meeste partijen gaan immers om geld en 
het is al herhaaldelijk voorgekomen dat onbetrouwbare tussenpersonen Toutou bela-
zerd hebben. Daarbij schotelden ze hem dan spelers van zogenaamd gelijke kracht 
voor, maar die, eenmaal op het terrein, veel sterker bleken te zijn. 

Ook ditmaal vertrouwt hij het niet als ik hem in contact breng met de 'Vliegenier', 
een uit Parijs afkomstige piloot die pas sinds kort speelt. Zo goed als hij kan vliegen, 
zo slecht speelt hij petanque. Om die reden heeft nog nooit iemand van hem ge-
hoord. 

Toutou aarzelt en de Vliegenier wacht af... Ik blijf net zolang aandringen totdat ze 
uiteindelijk akkoord gaan om tegen elkaar te spelen. Ik laat ze alleen achter want ik 
ga zelf een eindje verderop ook aan een partij beginnen. Geleidelijk aan vergeet ik ze 
helemaal. 

Pas 's avonds, als het boulodrome leegloopt, zie ik ze weer terug. Ze zijn nog 
steeds aan het spelen aan het eind van het terrein, op precies dezelfde plek waar ik ze 
achter heb gelaten. Ik ga naar ze toe om te zien hoe het gaat. 

Toutou begroet me met een enorme grijns op zijn gezicht terwijl de Vliegenier er 
wat ongemakkelijk bij staat en enigszins aangeslagen lijkt door wat er gebeurd is. 

- Je bent een beste vent, Otello, zegt Toutou zodra hij me heeft opgemerkt. Je hebt 
me niet in de maling genomen. Dit heerschap snapt werkelijk niets van het boulespel. 
Hij weet absoluut niet hoe hij het heeft! 

Hoewel ik weet dat de inzet van de partij niet al te hoog is, maak ik me toch zor-
gen om de piloot die me verdwaasd en verbouwereerd aankijkt. Ervan overtuigd dat 
hij aan de verliezende hand is, vraag ik dus: 

- En, hoe staat het er mee? 
Toutou, nog steeds stralend, antwoordt me: 
- Ach, ik heb acht partijen verloren, is het niet meneer de Vliegenier? (de ander 

knikt bevestigend). Ik heb er niet één kunnen winnen en ik denk trouwens ook niet 
dat ik er ooit een zou kunnen winnen. Maar geloof me Otello, hij bakt er werkelijk 
niets van, deze piloot. Luister wat ik je zeg: zolang ik speel is 't de allerslechtste spe-
ler die ik ooit ben tegengekomen...  
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DE OUDJES 
 
Iedere middag, zo rond de klok van twee, beginnen op de boulodromes in het zuiden 
van Frankrijk de petanquepartijtjes van de 65-plussers. Het Provençaalse dialect – de 
taal van de natuur – geeft extra fleur aan de kwinkslagen die voortdurend over en 
weer vliegen. Het is de voorgeschreven taal tot een uur of vijf, het tijdstip waarop de 
partijen ophouden omdat de spelers moe beginnen te worden, de kleinkinderen van 
school moeten worden gehaald of omdat het tijd is voor hun dagelijkse portie pillen. 
Je moet ze eens horen, die oudjes, hoe druk ze zich om hun partijtjes maken. Er 
wordt helemaal nergens om gespeeld, zelfs nog niet om een sigaret. Toch wil nie-
mand verliezen en nog voordat de eerste boule gegooid is, zijn ze al heftig aan het 
redetwisten. Hun woordgebruik daarbij is nogal eigenaardig: 

- Jullie zijn samen 221, wij 232. Dat is toch geen partij voor ons! 
Die getallen slaan op de gezamenlijke leeftijd van de drie teamgenoten. Het be-

lang ervan is voor iedereen overduidelijk: het is de eerlijkste manier om de sterkte 
van de teams vast te stellen. 

Gustave wil vandaag met Eugène spelen. Iedereen valt hem daarop aan. 
- Altijd als er een jonger iemand bij is, wil jij met hem spelen! 
Eugène wordt als een jonge vent beschouwd omdat hij per slot van rekening pas 

68 is. 
De oudste van het stel, 82 jaar, zegt me trots: 
- Kijk jongen, mijn team telt vandaag een rond getal: 240. Da's mooi hè? 
- En wie gaat er schieten? 
- Ho, wacht even, we zijn niet helemáál gelijk. We hebben een eerste pointeur, een 

tweede pointeur en een derde pointeur! 
Aandachtig volg ik een van hun partijen. 't Is een verademing om ze zo bezig te 

zien, een ware terugkeer naar de natuur, naar de zuivere lucht, naar het pure bron-
water. Het gaat er heel braaf en gemoedelijk aan toe en er valt nog niet één onverto-
gen woord. En onophoudelijk delen ze kleine plaagstootjes uit, als krenten in de pap, 
geestig en vol milde ironie en nooit venijnig bedoeld. 

Het spel is net begonnen. Er wordt veel geplaatst en nauwelijks geschoten. De be-
ruchte neiging van veel spelers om te vaak te schieten – de maladie du fer, de ijzerziek-
te – kennen ze niet, of liever gezegd, niet meer. Maar toch, soms valt er niet aan te 
ontkomen als een boule op geen enkele manier te winnen is. En dan nog slechts na 
lang overleg of er werkelijk niets anders te doen valt. De behendigheid is er nog 
steeds, alleen de kracht ontbreekt. Een geraakte boule gaat dan ook nooit ver weg. 

De man die in een van de teams de taak op zijn schouders heeft gekregen om te 
schieten, mist voortdurend, hij is nog niet op temperatuur: 

- Je hebt steeds meer tijd nodig om in stelling te komen! zeggen zijn kameraden 
tegen hem. 

Het is waar, het gaat moeizaam, maar ze tonen geen enkel blijk van ongeduld. 
Wel van veel berusting en gelatenheid, want langzaam maar zeker komen ze toch op 
dreef. Daar heb je ze trouwens al, links en rechts valt er een schampschot. Heel zacht-
jes en vrijwel geluidloos. Als twee boules elkaar raken, hoor je niks... of zowat niks. 

De tireur van de tegenpartij is lang niet slecht. Hij raakt ze heel voorzichtig, alsof 
hij ze wil liefkozen. En hij schept er ook nooit over op. Hij staat daar in de cirkel, met 
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nog één boule in de hand, de laatste van de werpronde. Zijn medespeler neemt een 
besluit: 

- Je kunt schieten, Pierre, die daar (hij wijst de boule met zijn voet aan). Met een 
carreau voor drie. 

Al zijn wijsheid openbaart zich echter in dat éne zinnetje, ternauwernood te ver-
staan: 

- Zeg liever voor twee, als ik raak. 
Het is het meest haalbare dat hij redelijkerwijs kan verwachten. De partij gaat 

verder, in een slakkengangetje, rustig aan en met lome bewegingen, rijkelijk overgo-
ten met het smeuïge sausje van het Provençaalse dialect. In schril contrast daarmee 
trekken hoog in de lucht straalvliegtuigen lange witte sporen langs de hemel. De 
mensen die daarboven voorbij jakkeren, zullen op een dag ook boules rond een but 
werpen, maar met heel wat minder haast. Zo is het leven nu eenmaal: het ene mo-
ment hollen en dan weer lang stilstaan. 

Pierre heeft daarnet tweemaal een boule geschampt, zijn milieu moet schieten. 
Het is zijn eerste schot vanmiddag en op zijn leeftijd zijn de eerste boules altijd het 
moeilijkst. Hij wijst zijn medespelers op het lastige probleem en het woord valt op-
nieuw: ik ben nog niet op temperatuur. En het op temperatuur komen is hoe dan ook 
het grootste probleem op die leeftijd. 

- Ga je gang toch maar, zegt Pierre. 
Twee keer mis. 
- Ik wist van tevoren al dat ik twee keer zou missen, verzucht de onhandige spe-

ler. Ik ben nog lang niet warm. 
Inhakend op het gestuntel van zijn teamgenoot kaatst Pierre hem meteen de bal 

terug: 
- Maar natuurlijk, we wisten best dat je twee keer zou missen. 
Geknipoog en gegrinnik over en weer. 
Door zijn onbeholpenheid verliest het team van Pierre de werpronde. 
De pointeur van de tegenpartij, een sluwe ouwe vos, heeft een plek vol steentjes 

ontdekt. Hij gooit het but er precies middenin, want, ik heb het u al verteld, Pierre 
raakt weliswaar veel, maar altijd heel zachtjes, zonder kracht, alsof het hem zelf pijn 
doet. Op dit stuk terrein waar een boule nauwelijks rolt, kan hij op geen enkele ma-
nier een boule van de tegenpartij ver weg schieten. 

De ouwe vos maakt een punt op dertig centimeter vóór het but. Pierre schiet en 
maakt een schitterende carreau... maar de boule is te zacht geraakt, wordt afgeremd 
door het grind en blijft bij het but liggen. Het punt is dus nog beter geworden. Door 
dit onverwachte resultaat wordt Pierre gedwongen nog een keer te schieten. Op-
nieuw raakt hij te zacht en komt de andere boule niet of nauwelijks in beweging. 
Iedereen grinnikt bij het zien van een boule die tweemaal geraakt is en niet meer dan 
zo'n veertig centimeter van zijn plaats is gekomen. De tegenstander van Pierre wil la-
ten blijken hoe handig hij wel was: 

- Mooie bal, Pierre, je speelt lang niet gek zeg! Jij zult vast geen boule aan digge-
len gooien. Moet je horen, het schiet me net te binnen, als jij in de oorlog van '14-'18 je 
granaten net zo hard gegooid had als nu je boules, zou je een veel groter gevaar voor 
de Fransen dan voor de Duitsers zijn geweest! 

En zo gaat het maar dooi; heel kalmpjes aan, rustig voortkabbelend, zonder de 
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geringste inspanning... tot de klok van vijf, nou en of! 
 
 

POMPON EN DE BANKETBAKKER 
 
Pompon, die in Marseille woont, heeft besloten om deel te nemen aan het concours 
Midi-Libre (jeu provençal) in Nîmes. Hij komt dus aan in de Jardin de la Fontaine en als 
hij daar Charlot Oderra (een beroemd speler uit het verleden, Vert.) ontmoet, zegt hij 
hem: 

- Charles, je moet me matsen. Mijn maatje kon niet komen. We zijn maar met z'n 
tweeën. Jij kent iedereen hier, kun jij een gozer vinden die met ons wil spelen? Maar 
geen onbenul, hè Charles? 

- Akkoord, m'n beste, maar je komt er wel wat laat mee. 
Nog geen kwartier later komt Charlot met een speler terug. 
- Hela, Pompon, hier heb je de man die je zoekt. Het is de banketbakker van een 

van mijn vrienden hier in Nîmes, je kunt er blind op varen. 
Het team is dus compleet. Dankzij een gunstige loting winnen ze de ochtendpar-

tij. In de roes van de overwinning nodigt de intens gelukkige banketbakker zijn twee 
teamgenoten bij hem thuis uit. Hij laat ze de winkel en de werkplaats zien. Ze praten 
over slagroom, gebakjes en kadetjes. 

's Middags, in de tweede ronde, gaat het niet zo best meer. De banketbakker be-
gaat allerlei stommiteiten, zowel bij het schieten als bij het plaatsen en iedere keer als 
hij heeft gespeeld, hoor je hem zeggen: 

- Hij is uit m'n handen geglipt. 
Iedere speler heeft zo zijn eigen manier om steeds maar weer te laten blijken dat hij 
slecht gespeeld heeft. Er zijn er die zeggen: 'Mijn vingers zijn verkrampt', anderen: 
'M'n boules bleven aan mijn handen plakken, of: 'Ik ben het gevoel kwijt geraak', 'Ik 
krijg de draad maar niet te pakken', 'Ze blijven allemaal aan mijn vingers haken'. Bij 
de banketbakker was het dus: 'Ze zijn uit mijn handen geglipt'. 

Charlot Oderra is klaar met zijn partij en komt bij Pompon kijken en vraagt: 
- Gaat het, m'n jongen? Ik heb je een goeie vent gegeven, hè, hij speelt lang niet 

gek, of niet soms, banketbakkertje? 
Pompon, die er wat bedremmeld bij staat, weet dat je een gegeven paard nooit in 

de bek mag kijken. 
- Ja, je hebt me wel een goeie vent gegeven, maar eh... 
Precies op dat moment roept de banketbakker, die een veel te lange boule heeft 

geplaatst, opnieuw uit: 
- Hij is uit m'n handen geglipt! 
Je ziet het, verduidelijkt Pompon, hij speelt wel goed maar zijn handen zitten vol 

met slagroom... 
 
 

HET GEHEIM VAN BIMBO 
 
Bimbo van Toulon: een van de meest gehaaide spelers die ik ooit ben tegengekomen 
in het boulespel. Omdat het leeftijdsverschil te groot was, heb ik hem nooit goed le-
ren kennen. Op het moment dat ik met spelen begon en hem voor het eerst zag, was 
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zijn bouleloopbaan ten einde gekomen. Hij speelt nu als pointeur, maar wat voor 
een! En wat een kennis van het spel en van de spelers. 

Het is in de loop van de namiddag, op de Place Saint-Roch. Bimbo wacht geduldig 
op een gelegenheid om een onnozele hals te grazen te nemen voor een partij. Er zijn 
niet veel mensen, we praten dus wat. Hij is al zo oud en ik nog zo jong, dat er als 
vanzelf sympathie tussen ons ontstaat. Op de voor hem zo eigen achteloze en ietwat 
vermoeide wijze legt hij me een groot aantal van zijn trucjes uit. Zijn accent is dat van 
Italianen die pas op latere leeftijd naar Frankrijk zijn gekomen en nooit behoorlijk 
Frans hebben leren spreken, zelfs niet na dertig of veertig jaar. Al naar gelang het 
hem uitkomt, gooit hij Frans, Italiaans en Provençaals door elkaar. Zelfs met ge-
bruikmaking van dit drievoudige register heeft hij nog de allergrootste moeite om 
zich goed uit te drukken. 

- Spreekt u maar Italiaans, dat versta ik ook, zeg ik om hem op zijn gemak te stel-
len (Otello is van Italiaanse afkomst, Vert.). 

- M'n jochie, ik weet het niet meer, mijn hoofd is er niet meer zo bij. 
Met zijn linkerhand helemaal open ter hoogte van zijn gezicht legt hij me het bou-

lespel uit. Er zijn veel verwaande kwasten, spelers met kapsones, dat zijn de beste 
klanten. Als je een beetje geduld hebt, kun je ze hun poeha duur betaald zetten, dat is 
niet zo moeilijk. 

Met zijn wijsvinger tikt hij zachtjes op zijn borst. 
- Als jij 't te hoog in je bol had, zou je 't ook moeten bezuren. 
Geduldig legt hij me uit hoe je een partij het best kunt aanpakken. Je moet je her-

senen gebruiken. En hij tikt me op m'n voorhoofd: 
- Gesnopen, jochie? 
Oh ja, zeker, want ik ben al 16 jaar (Otello is geboren in 1920, het verhaal speelt 

zich dus af in 1936, Vert.) en ik heb er nog niks van begrepen: ik doe dus maar alsof. 
Hij lijkt me vandaag zo aardig dat ik hem eindelijk de vraag durf te stellen die me 

al geruime tijd op de lippen brandt. 
- Maar hoe doet u dat nu, Donato, als u zo vriendelijk wilt zijn, om al die steentjes 

op het terrein van uw tegenstander te laten vallen? 
Ik weet dat ik hier aan zijn grote geheim kom. Hij is immers links en het is me 

opgevallen dat er op kritieke momenten, tegen het einde van een partij bijvoorbeeld, 
plotseling op mysterieuze wijze steentjes te voorschijn komen op de donnee van een 
rechtshandige tegenstander. 

Hij maakt een vaag gebaar met zijn hand alsof hij de vraag wil ontwijken. Ik blijf 
echter aandringen in de hoop hem zijn geheim te ontfutselen. 

Eindelijk neemt hij een besluit, trekt een cirkel en haalt een but uit zijn zak. Hij 
werpt het uit en zegt me dat ik mijn terrein moet prepareren. Ik maak mijn donnee 
dus schoon en haal wat obstakels weg die op mijn rechtshandige traject liggen. Als ik 
daarmee klaar ben, loopt Bimbo van de cirkel naar het but en doet net alsof hij het 
terrein aan het verkennen is. Als hij bij me terug is, ligt mijn speelterrein bezaaid met 
tientallen steentjes. 

- Heb je het door, jochie? 
Nee, ik heb niks gezien. Hij komt op me af en kijkt nadrukkelijk om zich heen. Hij 

pakt me bij een arm en neemt me mee achter een dikke plataan. Terwijl hij zijn riem 
losmaakt, opent hij zijn broek en weet je wat ik zie? 
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Grof gestikt, want hij heeft het zelf gedaan, is er in de oorspronkelijke broekzak 
een tweede zak bijgenaaid. Deze zak is vol kleine steentjes die straks, als hinderlijk 
gruis voor de tegenstanders, over het terrein moeten worden gestrooid. De echte zak 
is aan de onderkant met grote halen opengeknipt. 

Terwijl Bimbo over het terrein loopt, steekt hij heel onschuldig zijn hand in de 
bijgemaakte broekzak, pakt een paar steentjes en laat die door de echte, opengeknip-
te zak heen vallen. Ze zakken langs zijn been en door zijn broek omlaag, glijden langs 
zijn sok en rollen op zijn schoen om uiteindelijk op de donnee van zijn tegenstander 
terecht te komen. 

Ik moet er hartelijk om lachen. Bimbo, die nu pas goed op dreef is gekomen, be-
grijpt niets van mijn hilariteit. Het is een heel karwei, maar het loont wel degelijk de 
moeite, O ja! Maar wat zal hem dat een boel geld gekost hebben! Oei, oei, oei! 

Ik begrijp het nog steeds niet helemaal. Hij legt me uit dat hij er wat op gevonden 
heeft: tegenwoordig stopt hij al zijn geld in zijn linkerbroekzak. Maar toen hij er in 
het begin nog niet aan gewend was, vergat hij het wel eens en stak hij zijn kleingeld, 
of zelfs bankbiljetten, in zijn rechterbroekzak. Overbodig om uit te leggen dat dat 
geld dan foetsie was, want niet een van zijn broeken had een dichte zak. 

Arme Bimbo! Bij zijn begrafenis waren er maar drie mensen aanwezig. Drie, nog 
niet eens vier. Terwijl hij nog wel de vijfvoudige winnaar was van Le Provençal2 en 
toen met heel wat meer publiek! 
 
 

MET DE HULP VAN DE MISTRAL 
 
Op een dag dat de mistral hevig waait, speelt Valentin, groenteboer van beroep, te-
gen twee gasten die hij niet erg mag. Ze hebben trouwens geen greintje tact, dat is 
overduidelijk. Ze hebben namelijk net gewonnen en weten niets beters te zeggen dan 
de volgende ongelukkig gekozen zin: 

- Je hebt geen reden om te klagen, je hebt immers geen pech gehad. Deze woor-
den snijden dwars door de ziel van Valentin heen. 

Als er iets niet gezegd had mogen worden, dan was het dat wel. Valentin geen 
pech gehad! Ademloos, met woedende ogen en diep gekrenkt zoekt de groenteboer 
naar een antwoord. En juist op dat moment komt de genadeslag: 

- Om je de waarheid te zeggen, mijn arme Valentin, je bent een miserabele speler, 
je kunt niet beter: je hebt veel te veel boules gemist! 

Maar hoe dan ook, de rekening zal opgemaakt moeten worden. En er moet be-
taald worden! Soms zijn er momenten in het leven waar je alle reden hebt om uit je 
vel te springen! 

Maar wat de gevoelens ten opzichte van de winnaars ook mogen zijn, de verliezer 
moet altijd dokken. Dat is een regel die nimmer overtreden mag worden en waar je 
geen loopje mee mag nemen. 

Na wat ze allemaal hebben gezegd, walgt Valentin zo van het idee deze twee 
verwaande kwasten 5.000 franc – let wel, oude – in hun handen te moeten stoppen, 

                                                 
2 Bimbo van Toulon heeft het grootste en oudste jeu-provençaltoernooi, dat nog steeds iedere zomer 
in Marseille wordt gehouden, vijf maal op zijn naam geschreven: in 1911, 1912, 1919, 1923 en tenslotte 
in 1925, Vert. 
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dat hij een ingeving krijgt. De gedachte alleen al geeft hem binnenpret. 
Hij gaat het café binnen en vraagt stiekem aan de baas om zijn biljet van 5.000 

franc om te wisselen in tien briefjes van 500 franc. Weer terug bij de winnaars zegt 
hij: 

- Kom mee naar mijn auto, ik zal jullie daarginds betalen. Mijn portefeuille ligt 
daar. 

Het boulodrome ligt beschut tegen de wind, de straten eromheen echter niet. Met 
z'n drieën gaan ze op stap naar de auto, moeizaam vooruitkomend en zich schrap 
zettend tegen de wind die ze vol in het gezicht blaast. En die dag, ik heb het u al ge-
zegd, woedt er een van de mooiste mistrals die de streek ooit geteisterd heeft. 

- Zo'n wind hebben we hier nog nooit meegemaakt. En je auto staat uitgerekend 
op de plek waar de storm op zijn hevigst is. 

- Ik weet het, ik weet het, 't waait daar het hardst. 
Bij de auto aangekomen buigt Valentin naar binnen en doet alsof hij zijn porte-

feuille zoekt. Hij gaat terug naar de twee winnaars om hun de tien biljetten van 500 
franc te overhandigen. Maar precies op het moment dat hun handen elkaar zullen 
raken, laat hij plotseling alles wegschieten, de volle wind in. 

Met een waanzinnige snelheid vliegen enkele biljetten loodrecht de lucht in, an-
dere scheren rakelings langs de grond en een paar fladderen tussen de auto's en de 
muren van de huizen heen en weer. 

Onze beide heerschappen rennen alle kanten uit en rapen links en rechts een paar 
bankbiljetten op. En zo mogelijk nog sneller zijn ze vertrokken. 

Er staan een paar toeschouwers bij het tafereel te kijken. Ze lachen hartelijk. Va-
lentin geeft hun tekst en uitleg: 

- Ik heb mijn schuld vereffend, ik heb betaald. Het is hun pakkie aan om te incas-
seren. Ik kan er ook niks aan doen dat ze daar te stom voor zijn. Ik heb misschien een 
hoop boules gemist... maar zij een hoop briefjes van 500! 
 
 
Ter afsluiting een kort verhaal van de hand van de vertaler zelf. Het berust op een waar ge-
beurde geschiedenis, enkele tientallen jaren geleden. Met genoegen draag ik het op aan mijn 
grote voorbeeld: Otello, de grootmeester van het boulespel en de dichter van het petanque. 
 
 

DE BOULES VAN CÉSAR 
 
Het Parc Municipal – het Stadspark van Lodève – is het dagelijkse trefpunt van de 
boulespelers van het fraai gelegen stadje in het hart van de Languedoc in het depar-
tement Hérault. Het meest schaduwrijke gedeelte van het park is het territorium van 
de petanquespelers. Terzijde van hun domein bevindt zich een afgezet terrein van 
zo'n twintig bij dertig meter waar jeu lyonnais, het spel met de grote boules, wordt 
beoefend. 

Tegen vier uur in de middag zijn er doorgaans zo'n tien partijen aan de gang, al-
lemaal keurig gescheiden al naar gelang de leeftijd van de spelers. 
De alleroudsten, de zeventigplussers, zijn al vroeg in de middag begonnen en hebben 
hun vaste plek in het park. Een uur na hen, zo rond de klok van drie, verschijnen de 
zestigers en wanneer alle laatste nieuwtjes zijn uitgewisseld, gaan ook zij aan de slag. 



114 

 

 Weer een uur later is het de beurt aan de spelers van middelbare leeftijd, tussen 
de vijfendertig en zestig jaar. De echte cracks, les gros bras, verschijnen pas tegen vij-
ven ten tonele, het tijdstip waarop de meeste zeventigers vermoeid huiswaarts keren. 
Naar hun dagelijkse portie pillen en de kleinkinderen die terug uit school zijn, zoals 
Otello het eerder beschreef. 

Tegen acht uur vertrekken de laatste spelers voor de maaltijd thuis. Een uur later 
zijn ze weer terug voor het avondtoernooi dat bijna dagelijks plaatsvindt. 

Hoewel ze wel altijd aanwezig zijn om de jongere spelers in actie te zien en aan te 
moedigen, doen de oudjes zelden of nooit mee aan deze toernooien. Zij spelen alleen 
maar in overdag. 

César is die middag ook van de partij en is een van de wat oudere spelers. Maar 
omdat hij nog te jong is voor de alleroudsten, doet hij met de groep daaronder mee. 
Vrijwel zonder uitzondering zijn het nog zeer bedreven spelers. 

De partijen die ze spelen zijn niet zomaar voor de gezelligheid, om de donder 
niet! Er wordt immers om geld gespeeld. Weliswaar is de inzet niet al te groot, 
slechts één franc de man, maar het gaat wel degelijk ergens om. Ook het tiental toe-
schouwers aan de kant is daarvan doordrongen. 

César, de beminnelijkheid zelve, is een minder getalenteerd speler. Hij heeft een 
natuurlijke afwijking in zijn arm die door doorgewinterde boulespelers la main, het 
handje, wordt genoemd. Geen van zijn boules gaat recht op zijn doel, het but, af. Ie-
dere boule die hij plaatst gaat voortijdig linksaf. 

Gigi, de tireur van het team van César, is ook niet meer een van de jongsten maar 
nog wel een zeer behendig speler. Hij wijst César er voortdurend en met nadruk op 
dat hij nature, dat wil zeggen, gewoon en zonder effect moet spelen. 

- Maar ik speel gewoon, ik speel toch recht, verdedigt César zich. 
Er is zojuist een nieuwe werpronde begonnen. César moet plaatsen, maar net zo-

als al zijn vorige boules, wijkt ook deze weer naar links af. 
- Speel eens zonder effect, houdt Gigi hem nogmaals voor. 
César speelt zijn tweede boule, ook deze draait naar links weg. Wanhopig heft 

Gigi zijn armen ten hemel. 
- Ik heb mijn hand helemaal niet gedraaid, reageert César, het komt omdat het 

terrein daar schuin afloopt dat mijn boules steeds zo afwijken. 
- Maar er is daar helemaal geen helling! roept Gigi verbouwereerd uit. 
- Jawel, toch wel, zegt César, een heel flauwe, maar je ziet hem bijna niet. 
Gigi kijkt hem stomverbaasd aan. 
Een van de omstanders die het tafereel heeft gevolgd, krijgt medelijden met de 

arme César en schiet hem te hulp: 
- Het kan allemaal best waar zijn wat jullie zeggen, maar César heeft niet hele-

maal ongelijk… je moet weten, zijn boules zijn namelijk hypergevoelig!  
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17. DE GESCHIEDENIS VAN HET JEU DE BOULES 
 
Reeds vroeg in de oudheid bestonden er balspelen die als voorlopers kunnen worden 
beschouwd van de moderne balspelen, en dus ook van de huidige boulespelen. Aan-
vankelijk – vele eeuwen voor het begin van onze jaartelling – beoefend in het Mid-
den-Oosten (Turkije en Egypte) en het oude Griekenland, zijn deze spelen waar-
schijnlijk in de tweede eeuw na Christus in West-Europa beland, het Romeinse Rijk 
en Gallië, het latere Frankrijk. 

Vervolgens is het jeu de boules min of meer ingeslapen om in de Middeleeuwen 
weer de kop op te steken, vaak tot ergernis van vele vorsten uit die tijd. Het beoefe-
nen van activiteiten als boogschieten en sabelschermen achtten zij van meer belang 
voor de verdediging van het land dan het heilloze spelen met boules. Om die reden 
voelden Philip de Vijfde (oftewel Philip de Lange) in 1319 en later Karel de Vijfde 
(met de bijnaam Karel de Wijze) zich in 1369 genoodzaakt het spel per decreet te ver-
bieden. In 1512 en 1697 deden de Franse bisschoppen daar nog een schepje bovenop 
door de geestelijkheid het beoefenen van het kaatsspel (jeu de paume) en ook het 
boulespel te verbieden. Alleen monniken in veraf gelegen abdijen mochten het spel 
nog beoefenen... maar uitsluitend ver uit het zicht van de wereldgeestelijken! 

Al deze verboden mochten echter niet verhinderen dat het spel vanaf de 15e 
eeuw weer op veel plaatsen werd beoefend. Tot ver buiten het Franse rijk zelfs, hoe-
wel ook daar het boulespel, evenals andere volksvermaken, regelmatig onderhevig 
waren aan verbodsbepalingen door de wereldlijke en kerkelijke overheden. Desal-
niettemin werd in 1299 in Engeland de 'Southampton Bowling Club' opgericht en dat 
nog wel onder de hoge bescherming van koning Edward! De club in Southampton 
bestaat nog steeds. 
 
In diezelfde periode werd in de zuidelijke Nederlanden het jeu du clos-porte (klossen) 
gespeeld. Bij dit spel moesten grote houten bollen met gebruikmaking van een soort 
slaghout door een poortje worden gespeeld. Bij andere varianten werd het doel ge-
vormd door een klein paaltje in de grond – stek, staak, nagel of pluim geheten. Op 
tekeningen en schilderijen van Hollandse en Vlaamse meesters zoals Pieter Brueghel 
de Oude, Adriaen van Ostade, David Teniers de Jonge, Aert van der Neer en Egbert 
van Heemskerck kun je die oude bolspelen nog afgebeeld zien. Ook 'onze eigen' 
Erasmus was een liefhebber van het boulespel. Op doorreis naar Italië heeft hij het 
spel in Lyon leren kennen en het daar met vrienden beoefend. In zijn werken heeft hij 
het jeu de boules onder de namen ludus globorum missilium en ludus sphaerae meerdere 
malen beschreven. 
 
Opmerkelijk is dat het jeu de boules, dat tot in de 17e eeuw nog het spel van boeren 
was, in de 18e eeuw vooral het spel was van de aristocratie. Pas na de Franse revolu-
tie kreeg het gewone volk zijn rechten terug en kon het jeu de boules zich, vooral 
vanaf het tweede deel van de 19e eeuw, ontwikkelen tot een echte volkssport. 
 
Het materiaal waarvan de oude boules werden vervaardigd, was van uiteenlopende 
aard, maar meestal hout, en ook de afmetingen liepen sterk uiteen. En gezien de zeer 
beperkte communicatiemiddelen van die tijd spreekt het voor zich dat iedere streek 
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of plaats zijn eigen spelvariant kende, met eigen regels en afwijkende speelafstanden. 
Uiteraard spande Frankrijk daarbij de kroon. Dit zijn de belangrijkste varianten: 

 het boule parisienne of boule des berges in de omgeving van Parijs; 

 het jeu lyonnais - tegenwoordig sport-boules genoemd – in Lyon en wijde om-
streken; in Italië, waar het spel ook intensief wordt beoefend, wordt het volo 
genoemd; 

 het boule bretonne in Bretagne, mogelijk de meest archaïsche vorm van het jeu 
de boules; 

 het boule en bois in de Vendée, ten zuiden van Nantes; 

 het boule de fort in de Loirestreek met afgeplatte bollen en in cuvetvormige ba-
nen; 

 het boule nantaise in Nantes en omgeving, een mengvorm van het boule bre-
tonne en het boule de fort met ronde ballen en in een cuvetvormige banen; 

 het bourle in de omgeving van Lille, met dikke houten schijven in plaats van 
ronde bollen. 

De meeste van al deze varianten stammen uit het midden van de 19e eeuw of 
eerder. 

De buiten Frankrijk beoefende varianten waren onder meer de al eerder genoem-
de Engelse bowlspelen (flatgreen bowls, crown bowls en indoor bowls), het Italiaanse raf-
fa of rafle (buiten Italië ook wel boccia of bocce genoemd) en de Vlaamse bolspelen. 
Deze laatste spelsoorten, die een grote gelijkenis vertonen met het bourle uit Noord-
Frankrijk, bestaan tot op heden voort onder namen als krulbollen, platte bollen, gaai-
bollen, pierbollen en vloerbollen. Maar ook het beugelen heeft de storm der eeuwen 
weten te doorstaan en wordt nog volop in Nederlands en Belgisch Limburg beoe-
fend. 

Alle hierboven genoemde spelsoorten, geen enkele uitgezonderd, vormen teza-
men de omvangrijke en uitgestrekte familie van het jeu de boules. 

Bij bovenstaande opsomming van boulespelen is één belangrijk spel – en zoals we 
dadelijk zullen zien van levensbelang voor het petanque – nog niet genoemd: het jeu 
provençal, dat al sinds het einde van de 19e eeuw zeer intensief in de Franse Provence 
wordt beoefend. Het jeu provençal of la longue, het lange spel, speelt zich af op tame-
lijk grote afstanden: tussen 15 en 20 meter. Daarbij moest veel heen en weer worden 
gelopen en de spelers waren bovendien verplicht hun boules balancerend op één 
been te werpen. Nadat er een stap uit de werpcirkel was gezet, mocht slechts één 
voet de grond nog raken. Bij het schieten moest zelfs een aanloop van drie passen 
worden gemaakt. 

Door de hoge eisen die het jeu provençal van de conditie vergde, was het voor-
namelijk weggelegd voor sterke en gezonde jonge mannen. Met het vorderen van de 
leeftijd werd het gaandeweg moeilijker het spel te blijven beoefenen. En vrouwen zag 
je al helemaal niet in actie komen op de boulodromes. 
 
Over het ontstaan van het petanque, vroeg in het begin van de 20e eeuw, bestaan 
verscheidene verhalen, legenden bijna. Waar of niet waar, het verhaal uit 1907 – 
sommigen beweren 1910 - over Jules Le Noir uit La Ciotat, een vissersplaats niet ver 
van Marseille, is misschien wel het alleraardigst en ook het meest geloofwaardig. 

Jules Le Noir was in zijn jonge jaren een vermaard speler. Meerdere malen was hij 
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bekroond als kampioen in het jeu provençal, maar eenmaal op leeftijd gekomen en 
met reuma behept, waren de grote wedstrijden niet meer voor hem weggelegd. Maar 
een groot liefhebber van het lange spel was hij nog altijd en trouw bezocht hij daar-
om alle grote toernooien op het boulodrome achter het kerkhof van La Ciotat, gele-
gen aan de straat die later tot Avenue de la Pétanque zou worden omgedoopt. 

Gezien zijn leeftijd en reputatie mocht Jules Le Noir als enige de wedstrijden zit-
tend op een stoel volgen. Tijdens zo'n toernooi wierp hij, louter uit verveling omdat 
de partij hem niet erg kon boeien, een but enkele meters voor zich uit. Hij plaatste er 
een boule naar toe en trachtte die met een andere te raken. Na enige oefening lukte 
hem dat zo goed, dat enkele omstanders, goede vrienden van hem, er ook schik in 
begonnen te krijgen en hem zelfs uitdaagden voor een partijtje. Aangezien Jules Le 
Noir aan zijn stoel gekluisterd was, stelden zij voor met een soortgelijke handicap te 
spelen. Bij het werpen van hun boules mochten zij, in tegenstelling tot wat zij ge-
wend waren, niet meer uit de cirkel stappen, maar dienden met beide voeten op de 
grond te blijven staan. Korte tijd later – en dat was vooral te danken aan de gebroe-
ders Ernest en Joseph Pitiot, de beheerders van het terrein in La Ciotat – werd het 
eerste toernooi volgens de nieuwe formule gespeeld. 

Een nieuw spel was geboren en het kreeg in het Provençaals de naam pèd tanco, 
het spel met de voeten vast op de grond. Via pieds tanqués werd dat later het ons zo 
vertrouwde petanque (in het Nederlands zonder accent op de eerste lettergreep). 

Het spel bleek enorm aan te slaan. Iedereen kon het nu immers spelen. Jong of 
oud, man of vrouw, kerngezond of in minder goede conditie, alle drempels om het 
boulespel te beoefenen waren in één klap verdwenen en de mogelijkheden waren 
voor iedereen gelijk geworden. 

Vanuit La Ciotat kreeg het petanque al gauw tot in wijde omgeving bekendheid 
en via Marseille begon het aan zijn opmars door Frankrijk. 
 
Evenals zijn oudere broertjes, het jeu lyonnais en het jeu provençal, werd het petanque 
aanvankelijk nog gespeeld met houten boules die met spijkers waren beslagen, de 
zogenaamde boules cloutées. Halverwege de jaren twintig van de 20e eeuw werden de 
eerste volledig metalen boules (intégrales) gefabriceerd, een industrieel fabrica-
geproces dat vooral na de Tweede Wereldoorlog opgang kreeg en zonder enige twij-
fel heeft bijgedragen aan de enorme popularisering van het jeu de boules. De met 
spijkers beslagen boules zijn sindsdien een gewild verzamelobject geworden. 
 
Momenteel wordt het petanquespel beoefend door vele miljoenen Fransen, van wie 
er ongeveer 300.000 zijn aangesloten bij de nationale federatie, de FFPJP, die zowel 
het petanque als het jeu provençal omvat. 

En net zoals het jeu de boules in de Middeleeuwen niet beperkt bleef tot uitslui-
tend Frankrijk en zijn weg vond naar andere landen in Europa, veroverde het petan-
que in de tweede helft van de 20e eeuw opnieuw Europa. Allereerst de omringende 
landen Spanje, Italië, België en Zwitserland, maar later ook Luxemburg, Nederland, 
Engeland, Duitsland en Scandinavië. Na het verdwijnen van het ijzeren gordijn zijn 
ook de meeste voormalige oostbloklanden toegetreden tot de FIPJP, de internationale 
petanquefederatie. De Europese landen zijn sinds 1999 ook verenigd in de in dat jaar 
opgerichte Confédération Européenne de Pétanque (CEP). 
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Het mag geen verbazing wekken dat het petanque ook in de voormalige Franse 
koloniën zijn sporen heeft achtergelaten en momenteel is het spelniveau in de 
Noord-Afrikaanse landen Marokko, Algerije en Tunesië tot vrijwel gelijke hoogte ge-
stegen als in het geboorteland Frankrijk. En met het noemen van landen als Maure-
tanië, Senegal, Ivoorkust, Guinee, Madagaskar, India, Thailand, Vietnam, Cambodja, 
Singapore, Maleisië, Japan, Australië, Nieuw-Zeeland, Canada en de Verenigde Sta-
ten zal het duidelijk zijn dat het petanque een wereldomvattend spel is geworden dat 
momenteel in bijna 100 landen wordt bedreven met ongeveer 600.000 beoefenaren. 
Er zijn zelfs al pogingen in het werk gesteld om het petanque als Olympische sport 
erkend te krijgen. Met dat doel voor ogen is in 1985 de wereldboulebond CMSB (Con-
fédération Mondiale des Jeux de Boules) opgericht, die het jaar erop is erkend door het 
Internationaal Olympisch Comité. Onder het CMSB vallen de spelsoorten petanque, 
sport-boules (lyonnaise) en raffa. Sinds 2015 is het jeu de boules onder de naam Bou-
les Sport officieel kandidaat voor de Spelen van 2024. 
 
Er is geen twijfel over mogelijk dat het jeu de boules wereldwijd bekendheid heeft 
gekregen door het ontstaan van het petanque. Want zonder het petanque zou het jeu 
de boules tot in lengte van dagen een folkloristisch vermaak op het Franse platteland 
zijn gebleven. En als buitenstaanders het over jeu de boules hebben, tien tegen één 
dat zij dan het petanquespel voor ogen hebben. 
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Otello, zijn werkelijke naam luidde Robert Trovatelli, begon al op driejarige leeftijd 
met het spelen van petanque. Sindsdien heeft hij in de beide spelsoorten, petanque 
en jeu provençal, meer dan tweehonderd toernooien op zijn naam weten te schrijven. 
Driemaal won het concours Le Provençal (Marseille) en eveneens driemaal Le Midi Li-
bre (Nîmes). Verder was hij driemaal achtereen (in 1973,1974 en 1975) halve finalist 
bij het Franse kampioenschap petanque en werd hij al die keren uitgeschakeld door 
de latere kampioenen. In 1964 ontving hij van de Franse federatie de Médaille de la 
Courtoisie Française, een onderscheiding niet alleen vanwege zijn verdiensten als spe-
ler, maar vooral vanwege zijn hoffelijke optreden op de toernooivelden. 

Otello is altijd een echte winner geweest, maar altijd met een grote mate van 
vriendelijkheid en sportiviteit. Een betere pleitbezorger voor het spel met de kleine 
boules was er nauwelijks te vinden. In verschillende landen over de gehele wereld, 
waaronder in 1984 ook in ons land, is hij te gast geweest om er het boulesspel te pro-
pageren. Een uitspraak van hem luidde aldus: ‘Met name het petanquespel zal de vijf 
werelddelen veroveren. Het petanque zal een universele sport worden, het zal zich 
ook sterk ontwikkelen. Om dat allemaal te mogen meemaken, zou ik graag nog in 
het jaar 2000 willen leven.’ Otello is in februari van het jaar 2005 overleden. Maar zijn 
wens dat het spel de vijf werelddelen zou veroveren, is in vervulling gegaan. Mo-
menteel wordt het petanque in 100 landen beoefend, verspreid over alle continenten. 
Bij de mannen heeft Frankrijk, het land waar het petanque meer dan 100 jaar geleden 
werd uitgevonden, het steeds moeilijker om zich staande te houden. Terwijl bij de 
vrouwen Frankrijk al meerdere jaren wordt overtoefd door landen als Spanje en 
vooral Thailand. Het petanque is een een wereldspel geworden en is in 2015 boven-
dien officieel kandidaat geworden voor de Olympische Spelen van 2024. Helaas is 
het Otello niet meer gegund dat te kunnen meemaken… 
 

Otello en de vertaler in het Parc Borély te Marseille, 1983 


