sport

Petanque
spelen
in Brugge

TSPANNING

“DE IDEALE MIX VAN SPORT, ON
EN GEZELLIG SAMENZIJN!”

bij petanque is het de bedoeling om de metalen ballen zo dicht mogelijk bij een
klein houten (of kunststoffen) balletje (ook wel ‘but’ genoemd) te werpen of te
rollen. De afstand van de cirkel (van waaruit de spelers werpen) tot het but kan
variëren van 6 tot 10 meter.

Het terrein
Het spel kan op elke ondergrond worden
gespeeld, maar vaak wordt er gekozen voor een ondergrond van zand of
(grof) grind. De wedstrijdleiding of de
scheidsrechter kan de ploegen echter
een afgebakend terrein toewijzen. in dat
geval moet dit terrein, voor kampioenschappen, ten minste 4 m breed en 15 m
lang zijn. Voor andere tornooien kunnen
afwijkingen worden toegestaan, tot een
minimum van 3 bij 12 m.

Het materiaal
een petanquebal is hol en bestaat in
verschillende maten. een goeie competitiebal is gemaakt van gehard carbonstaal
en heeft een gesatineerde afwerking in
chroom. De metalen ballen hebben een
diameter tussen 70,5 en 80 millimeter en
een gewicht tussen 650 en 800 gram. naast
ballen heb je best een vodje bij om de ballen
schoon te maken. een mikballetje (but) met
een diameter tussen 25 en 35 millimeter,
een rolmetertje en (zeer praktisch voor
mensen met rugproblemen) een magneetje
om de ballen op te rapen.
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Het aantal spelers
Meestal wordt het petanquespel in
ploegverband gespeeld, 3 tegen 3.
Dit wordt ook wel tripletten genoemd.
elke speler heeft dan 2 ballen. indien
2 spelers tegen 2 spelers spelen (doubletten) heeft iedere speler 3 ballen.
er kan ook individueel gespeeld worden.
Dan heeft elk eveneens 3 ballen.

Triplette
laat ons eens een spel van 3 tegen 3 onder de loupe nemen. De ploeg die eerst
13 punten scoort is de winnaar. Het maximum aantal punten per mène (spelronde) is 6 punten. Het doel van het spel is om zoveel mogelijk eigen ballen zo
dicht mogelijk bij het mikballetje (but) te krijgen.
Het team dat de wedstrijd mag beginnen, wordt bepaald door loting. Degene die
de toss wint, trekt een cirkel met een diameter tussen de 35 en 50 centimeter
en gooit het but uit op een afstand tussen 6 en 10 meter. Het team dat het but
werpt, werpt ook de eerste bal en probeert deze zo dicht mogelijk bij het but te
plaatsen. Daarbij moet er op gelet worden dat de voeten in de cirkel staan en
zij niet van hun plaats mogen komen voordat de geworpen bal de grond heeft
geraakt. Vervolgens mag de tegenpartij proberen een bal dichter bij het but
te plaatsen, de bal van het andere team te verplaatsen (schieten) of het but te
verplaatsen.
Het team dat het dichtste bij het but ligt, speelt pas weer als de tegenstander
beter ligt of geen ballen meer heeft. in het laatste geval mag dat team proberen
meer punten te scoren door de ballen dichterbij te brengen dan de beste van de
tegenstander. Voor elke bal die een speler dichter heeft geplaatst dan de tegenpartij krijgt men een punt (max. 6 punten bij triplette en doublette). Dan is de
spelronde of mène voorbij.
Het team dat heeft gescoord, trekt een cirkel op de plaats waar het but lag en
gooit hem opnieuw, waarna het volgende spel begint. Het spel eindigt als een
team het eerste 13 punten heeft behaald.
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Soorten spelers
De beste combinatie is een goede pointeur, goede tweede man en een goede
schutter, die met eenzelfde speltactiek spelen..
De pointeur, ook wel eerste man genoemd, is de belangrijkste positie in een
triplette. Meestal speelt deze gehurkt, om een goed overzicht van het spelterrein te behouden, maar niet altijd. Deze persoon zorgt voor de opening van het
spel. Na het werpen van het mikballetje is hij degene die zijn eerste bal zo dicht
mogelijk erbij werpt. Als dit direct een goeie bal is, lokt hij de tegenstander al
uit tot schieten, en bekomt men een balvoordeel. Als dit een minder goeie bal is
zal de tegenstander ook zijn pointeur inzetten om zo te proberen een dichtere
bal bij het mikballetje te krijgen.
De tweede man, ook wel milieu genoemd is de moeilijkste positie in een triplette. Deze persoon zorgt voor de aanvulling van zowel de pointeur als de schutter.
Het is meestal de persoon die het langst zijn ballen behoudt binnen een mène
(ronde), en afhankelijk van het spelverloop pointeert of schiet. Dit is de moeilijkste positie omdat deze geen constante heeft om gedurende een match enkel
te pointeren of te schieten. Deze speler moet dus van beide markten thuis zijn.
De schutter, ook wel tireur genoemd is de positie met de meeste druk op de
schouders. Deze persoon zorgt ervoor dat de ballen van de tegenstander die
te dicht bij het mikballetje liggen worden weggeschoten. Dit wordt meestal
al rechtstaande gedaan en vergt zowel concentratie als behendigheid. Er kan
op ijzer geschoten worden en er kan gesleept worden. De meesten geven de
voorkeur aan op ijzer schieten. Dan valt de bal rechtstreeks op de te schieten
bal en is de kans groter om zelf in de plaats te blijven liggen, ook wel carreau
genoemd. Maar soms is het ook wel efficiënt om te slepen, dan raakt de bal
eerst de grond en dan pas de te schieten bal.
Als het but buiten het terrein terecht komt, dan kan zich het volgende voordoen:
- slechts één ploeg heeft nog ballen te spelen: dan is het aantal te spelen
ballen gelijk aan het aantal punten
- er zijn geen ballen meer te spelen in beide ploegen: dan heeft niemand
punten
- beide ploegen hebben nog ballen te spelen: dan heeft niemand punten.
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Metingen
een meting wordt verricht door de ploeg die de laatste bal heeft geworpen.
De tegenstander heeft altijd het recht na te meten. als de twee het dichtst bij
het but liggende ballen even ver van het but liggen en aan verschillende equipes toebehoren, kunnen zich de volgende drie gevallen voordoen:
- geen van beide equipes heeft nog ballen te spelen: de werpronde eindigt
onbeslist en het but wordt uitgeworpen door een speler van de ploeg die in
de onbesliste werpronde als eerste het but mocht uitwerpen.
- slechts één ploeg heeft nog ballen te spelen: die ploeg werpt deze ballen en
behaalt zoveel punten als zij uiteindelijk ballen dichter bij het but heeft
liggen dan de dichtstbijzijnde bal van de tegenstander.
- beide ploegen hebben nog ballen te spelen: de equipe die het laatst heeft
geworpen, werpt nogmaals een bal, dan de tegenstander en vervolgens om
beurten, totdat één ploeg op punt ligt. als slechts één ploeg nog ballen te
spelen heeft, zijn de regels van punt 2 van toepassing.
als er aan het einde van een werpronde geen ballen op het terrein liggen, eindigt de werpronde onbeslist.
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Overkoepelende organisatie
organisatie

petanque federatie Vlaanderen vzw

openingsuren

maandag tot vrijdag van 9 u tot 12 u en van 14 u tot 16 u

contactadres

Huis van de sport - bureel 22, Zuiderlaan 13, 9000 Gent
t 09 243 11 40, f 09 243 11 49, secretariaat@pfv.be , www.pfv.be

Lokale petanqueclubs
organisatie

Brugse Petanque Club (recreatieve club)

waar

Opkensstraat 9, 8310 Brugge

wanneer

iedere middag vanaf 14 u, niet op zaterdag en maandag

contactadres

Van Hoorenweghe Maria, Legeweg 63, 8020 Oostkamp
g 0495 54 48 51

organisatie

Petanqueclub ‘Carpe Diem’

waar

Sportcomplex Tempelhof, Tempelhof 57, 8000 Brugge

wanneer

dinsdag competitie vanaf 14.30 u (april tot oktober)
vrijdag training vanaf 14.30 u

contactadres

Van Herck Maurice, Pluvierstraat 43, 8380 Brugge
t 050 67 50 12

organisatie

Petanqueclub ‘De Gulden Kamer’

waar

Sportcomplex Gulden Kamer, Blauwkasteelweg 28A, 8310 Brugge

wanneer

dinsdag vanaf 13.30 u en vrijdag vanaf 19.30 u

contactadres

Filip Callebert, g 0476 35 09 71, filip.callebert@telenet.be
guldenkamer@hotmail.com,

organisatie

Petanqueclub ‘Lissewege’

waar

parochiaal speelplein, Stationsstraat 9, 8380 Brugge

wanneer

vrijdag van 19 u tot 21.30 u (mei tot oktober)

contactadres

Jan Cornille, t 050 55 23 41, ja.co@scarlet.be
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organisatie

petanqueclub ‘stella Maris’

waar

aan kapel stella Maris te Zeebrugge

wanneer

zaterdag van 14 u tot 18u tornooi
elke dag recreatief spel

contactadres

allaert georges, Mercatorstraat 1, 8380 brugge, g 0497 99 25 10
stellamaris.petanque@gmail.com, www.petanque.buurtwijzer.be

Petanque georganiseerd door lokale seniorenverenigingen
organisatie

OKra sint-andries

waar

sportcomplex Koude Keuken, Zandstraat 284, 8200 brugge

wanneer

Maandag van 14 u tot 17 u (april t/m september),
vrijdag van 14 u tot 17 u (oktober t/m maart) wordt binnen in de
sporthal gespeeld

prijs

€ 1/per namiddag (oktober t/m maart)
lidmaatschap bedraagt € 23/jaar (een gezinsbijdrage € 38/jaar)

bijzonderheden

sportverzekering € 8 per jaar

contactadres

arthur D’Hondt, gistelse steenweg 303 app 4, 8200 brugge,
t 050 31 52 76

| petanque spelen in brugge {7}

organisatie

OKRA Male

wanneer

2de en 3de vrijdag van de maand

prijs

Lidmaatschap bedraagt € 23/jaar (een gezinsbijdrage € 38/jaar)

bijzonderheden

Sportverzekering € 8 per jaar

contactadres

Fernand Boddaert, De Tuintjes 4, 8310 Brugge, t 050 70 34 81

organisatie

Senioren Spoor Brugge

waar

Lindenhove, Leiselestraat 2, 8200 Brugge

prijs

€ 10 per jaar

contactadres

Vonck Lydie, Frank Van Ackerpromenade 6/0208, 8000 Brugge,
t 050 35 20 32

organisatie

OKRA Sint-Michiels Dorp

waar

CM Sint-Michiels, Koning Astridlaan 2, 8200 Brugge

wanneer

Vrijdag van 14 u tot 16 u (april t/m september)

prijs

Lidmaatschap bedraagt € 23/jaar (een gezinsbijdrage € 38/jaar)

bijzonderheden

Sportverzekering € 8 per jaar

contactadres

Wiske Vertappe, Koning Astridlaan 54, 8200 Brugge, g 0472 69 90
74, wiskeverstappe@live.be

organisatie

Brugse 55 plus

waar

Brugse petanqueclub, Opkensstraat 9, 8310 Brugge

wanneer

Dinsdag om 14 u (mei t/m september)

bijzonderheden

Lidmaatschap bedraagt € 10 + € 7 per jaar voor sportverzekering

contactadres

De Spriet Willy, Pijpeweg 24, 8310 Brugge, t 050 35 08 48,
g 0477 22 56 24
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organisatie

OKRA Sint-Kruis

waar

CM Moerkerkesteenweg, 8310 Brugge

wanneer

3de vrijdag van de maand om 13.45 u

prijs

Lidmaatschap bedraagt € 23/jaar (een gezinsbijdrage € 38/jaar)

bijzonderheden

Sportverzekering € 8 per jaar

contactadres

Hervé Maertens, L. Debruynestraat 14, 8310 Brugge,
t 050 35 13 47

organisatie

OKRA Dudzele

waar

Sportplein, Amaat Vynckestraat, 8380 Brugge

wanneer

Vrijdag van 14 u tot 17 u (mei t/m september)

prijs

Lidmaatschap bedraagt € 23/jaar (een gezinsbijdrage € 38/jaar)

bijzonderheden

Sportverzekering € 8 per jaar

contactadres

Myriam Denys, Kasteelstraat 11, 8380 Brugge, g 0496 27 66 27

organisatie

NEOS Sint-Andries

waar

Sportcomplex Koude Keuken, Zandstraat 284, 8200 Brugge

wanneer

Woensdag om 14.30 u (april t/m september)

prijs

Lidmaatschap bedraagt € 25/jaar, verzekering inbegrepen

contactadres

Geert Noyen, t 050 31 42 78, geert.noyen@skynet.be
Gilbert Brion, t 050 67 77 84, brion-vyvey@telenet.be

organisatie

S-Sport Brugge Centrum

waar

Dienstencentrum De Garve,Pannebekestraat 33, 8000 Brugge

wanneer

Tweemaal per maand op vrijdag, jaarplanning op vraag

bijzonderheden

Lidmaatschap bedraagt € 10 + € 7 S-Sport, deze bijdrage wordt
door mutualiteit terugbetaald

contactadres

Somers Jacques, Vossensteert 57, 8310 Brugge, t 050 35 11 94
Debaene Eddy, Ten Putte 33, 8200 Brugge, t 050 38 15 08
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organisatie

neOs sint-Kruis en neOs brugge

waar

sportcomplex gulden Kamer, blauwkasteelweg 28, 8310 brugge

wanneer

1ste en 3de vrijdag van de maand

prijs

lidmaatschap bedraagt € 23/jaar

contactadres

neOs sint-Kruis: gisele gryson-Vandermeeren, bisschopdreef
37, 8310 brugge, t 050 35 10 89, giselevandermeeren@gmail.com

organisatie

neOs brugge

waar

sportcomplex gulden Kamer, blauwkasteelweg 28a, 8310 brugge

wanneer

1ste en 3de vrijdag van de maand

prijs

lidmaatschap bedraagt € 26/jaar, verzekering inbegrepen

contactadres

eddy gilté, sint-Walburgastraat 6, 8000 brugge, t 050 39 18 85,
eddy.gilte@telenet.be

organisatie

Vief brugge

waar

revillpark 1, 8000 brugge

prijs

lidmaatschap bedraagt € 10 + € 5 sportverzekering

contactadres

robert gevaert, Knotwilgenlaan 51, 8200 brugge, t 050 31 15 73
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Petanque georganiseerd door lokale dienstencentra
organisatie

Dienstencentrum Sconevelde

waar

Brieversweg 334, 8310 Brugge

wanneer

Elke dag

bijzonderheden

U kan een sportverzekering afsluiten voor € 4,40/jaar geldig voor
alle activiteiten binnen alle dienstencentra van het OCMW-Brugge

contactadres

Brieversweg 334, 8310 Brugge, t 050 35 63 90

organisatie

Dienstencentrum Van Volden

waar

Joris Dumeryplein 1, 8000 Brugge

wanneer

Maandag van 14 u tot 17 u

bijzonderheden

U kan een sportverzekering afsluiten voor € 4,40/jaar geldig voor
alle activiteiten binnen alle dienstencentra van het OCMW-Brugge

contactadres

Joris Dumeryplein 1, 8000 Brugge, t 050 32 78 90

organisatie

Dienstencentrum De Zonnebloem

waar

Rijselstraat 68, 8200 Brugge

wanneer

Dinsdag en vrijdag van 13.30 u tot 17.30 u

bijzonderheden

U kan een sportverzekering afsluiten voor € 4,40/jaar geldig voor
alle activiteiten binnen alle dienstencentra van het OCMW-Brugge

contactadres

Rijselstraat 68, 8200 Brugge, t 050 38 57 02

organisatie

Dienstencentrum De Garve

waar

Pannebekestraat 33, 8000 Brugge

wanneer

Elke dag indoor

bijzonderheden

U kan een sportverzekering afsluiten voor € 4,40/jaar geldig voor
alle activiteiten binnen alle dienstencentra van het OCMW-Brugge

contactadres

Pannebekestraat 33, 8000 Brugge, t 050 68 03 79
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Petanquevelden Brugge
Het onderhoud en beheer van de petanquevelden in Brugge valt onder de
bevoegdheid van de groendienst. De stedelijke groendienst staat in voor aanvoer van nieuwe dolomiet, onkruidverwijdering, ... Verschillende velden hebben
een peter en/of meter. De kleine onderhoudstaken zijn hun bevoegdheid. Indien
geen peter/meter is aangeduid, vraagt de groendienst aan de gebruikers om
toch toezicht te houden op de velden.
Groendienst
Buiten de Smedenpoort 2
8000 Brugge
t 050 32 90 11, f 050 31 64 92
groendienst@brugge.be
Je hoeft niet aangesloten te zijn bij een vereniging om petanque te spelen.
Wie met een paar mensen in de buurt een spelletje wil spelen kan dat op één
van de petanquevelden die zich in Brugge op 49 verschillende locaties bevinden. Hieronder vind je een overzicht van alle petanquevelden die op grondgebied Brugge aanwezig zijn.
gemeenteafdeling
binnenstad

Sint-Pieters

locatie

aantal velden

Balstraat

1 buitenveld

Brunopleintje

1 buitenveld

Burg

op dolomiet

Jakobinessenstraat

1 buitenveld

James Waelestraat

1 buitenveld

Minnewaterpark

2 buitenvelden

Oost-Proosse

1 buitenveld

Stalijzerstraat

1 buitenveld

Stoelpleintje

1 buitenveld

Bilkske

op dolomiet

Annuniatenstraat

2 buitenveld

Hof de Jonghe

op dolomiet

sportpark Tempelhof*

10 buitenvelden

De Wissel

1 buitenveld
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Zeebrugge

Sint-Donaaspark

3 buitenvelden

Strandwijk (Stella Maris)

7 buitenvelden

Vismijnstraat

10 buitenvelden

Kristus Koning

Werfplein

2 buitenvelden

Assebroek

sportpark Daverlo

2 buitenvelden

Lorreinenhoek

1 buitenveld

Vinkenplein

2 buitenvelden

Opkensstraat

63 buitenvelden
6 binnenvelden

Rozenstraat

2 buitenvelden

Dudzele

Park Amaat Vynckeplein

3 buitenvelden

Koolkerke

Hoveniersstraat

3 buitenvelden

Romboutswijk

1 buitenveld

Cornelis Everaartstraat

1 buitenveld

Emile en Dora
Rommelaerestraat

1 buitenveld

Paul Devauxstraat

1 buitenveld

Zwankendamme

Sportpark Doornweg

7 buitenvelden

Sint-Andries

Hoge Lane

1 buitenveld

Edgar de Smedtplantsoen

2 buitenvelden

Diksmuidse Heirweg

1 buitenveld

sportpark Koude Keuken*

8 buitenvelden

Knotwilgenlaan

2 buitenvelden

Heideroosstraat

2 buitenvelden

Speelplein Hermitage

2 buitenvelden

Jan Breydellaan

2 buitenvelden

Kasteelhoevestraat

1 buitenveld

Sint-Jozef
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Sint-Michiels

Sint-Kruis

Vlierstraat

1 buitenveld

Krachtbal Xaverianen

2 buitenvelden

ten boomgaarde

5 buitenvelden

Veeweide

2 buitenvelden

leiselepark

2 buitenvelden

sportpark rust roest

2 buitenvelden

OCMW-centrum
sconevelde

5 buitenvelden

babbaertstraat

1 buitenveld

sportpark gulden Kamer

47 buitenvelden
7 binnenvelden

Zoete inval

1 buitenveld

peelaertplein

3 buitenvelden

* Deze velden zijn gelegen in de verschillende sportcomplexen van de sportdienst.
Contacteer de sportdienst indien je deze petanquevelden wenst voor te behouden.

Tot slot
Het welzijn van veel senioren (en van iedereen trouwens) wordt bevorderd door
voldoende beweging, goede sociale contacten, gezonde voeding en een goede
nachtrust. Wie petanque speelt doet dat niet alleen, heeft ondertussen beweging en zal hierdoor misschien wel beter slapen.
een sport die welzijnsbevorderend is willen wij ook graag promoten!!!
Mogen wij u ook nog verwijzen naar de seniorensportgids. Deze bevat, naast informatie over o.a. petanque ook informatie over andere sporten. Dez brochure
is te verkrijgen via de sportdienst, de groendienst en de dienst maatschappelijke begeleiding.
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voor alle info:
Huis van de Bruggeling
Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 8000 Brugge
t 050 44 80 00, info@brugge.be, www.brugge.be/sport
SportdienstBrugge
sportdienstbrugge

Wens je onze elektronische nieuwsbrief te ontvangen?
Schrijf je in op www.brugge/sport
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