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Inleiding 

Momenteel wordt er op de accommodatie 
van MIDI hard gewerkt aan de nieuwe 
kantine. Ik kom, vanwege corona en het 
weer, niet vaak bij MIDI. Gisteren ben ik wel 
geweest en heb ik de vorderingen van de 
nieuwbouw gezien. Indrukwekkend. Ik neem 
mijn petje af voor de vele vrijwilligers die zich 
voor MIDI inspannen. Respect. 

Dan over naar de sportieve kant van MIDI, 
het petanquespel. De meeste leden weten 
denk wel dat er een nieuw RPS (Reglement 
Petanque Sport) is gepubliceerd. Hierin staan 
een aantal wijzigingen. De TC zet er een 
aantal van op een rijtje, maar ook een aantal 
regels die al bestonden maar waar niet of 
nauwelijks aan wordt gedacht. 

Boules 

Goedgekeurde boules zijn boules waarin het 
handelsmerk van de fabrikant en het gewicht 
zijn gegraveerd: dat moet altijd leesbaar zijn. 

Een speler moet elke keer voordat hij of zij de 
boule gooit deze ontdoen van modder of 
andere plakkende middelen. 
Nieuw is dat het niet langer verboden is om 
de boules of het but te bevochtigen. 

Een ongeldige boule moet meteen uit de 
baan worden gehaald en buiten het 
speelterrein worden gelegd. Gebeurt dat niet 
dan wordt de boule geldig wanneer de 
tegenstander een boule gooit. 

Buts 

Goedgekeurde buts hebben een diameter 
van 30 mm + of – 1. Het gewicht van het but 
moet minstens 10 gram en mag maximaal 18 
gram wegen. 

Een but moet ook rond zijn, als dat niet zo is 
kun je met meten (op een plat vlak) in het 
nadeel komen. 

De equipe die de but gaat uitgooien moet 
alle werpcirkels in de nabijheid van de te 
gebruiken cirkel uitvegen. 

Nieuw is dat het niet alleen verplicht 
geworden is om de positie van het but na 
uitwerpen te markeren maar ook elke keer 
dat het is verplaatst. Voorheen werd er 
vrijblijvender mee omgesprongen. Nu kun je 
ervoor gestraft worden met een gele kaart. 
Een but kan dus alleen maar worden 
teruggelegd als deze was gemarkeerd. 

Bij het uitwerpen van het but, gelden de 
volgende nieuwe regels: 

• De afstand van het but tot enig obstakel of 
de uitlijn aan de kopse kant bedraagt 
50cm (vroeger was dat 1 meter) 

• De afstand van het but t.o.v. een ander 
but of werpcirkel uit een andere partij 
bedraagt 1 ½ meter (was 1 meter). 

• De but moet binnen de lijnen worden 
uitgeworpen. Volgens de nieuwe regel 
mag de but zelfs tegen de zijlijn aan liggen. 

Werpcirkel 

De diameter van een getrokken werpcirkel 
bedraagt tenminste 35cm en is maximaal, de 
buitenrand, 50cm. 
Van een voorgefabriceerde cirkel is de binnen 
cirkel 50cm. De rand van de cirkel mag met 
de schoenen niet worden geraakt. 

Als de werpcirkel is neergelegd, bij voldoende 
ruimte rondom het but, dan moet deze 
(verplicht) worden gemarkeerd voordat de 
but wordt uitgeworpen. 

De werpcirkel moet tenminste 1 meter van 
enig obstakel worden getrokken of 
neergelegd. 

Nieuw: De werpcirkelmoet tenminste 1 ½ 
meter van een andere cirkel of een but 
worden getrokken of neergelegd. 

Als een speler de werpcirkel opraapt terwijl 
er nog boules te spelen zijn, moet deze 
worden teruggelegd en mag alleen de 
tegenstander hun overgebleven boules nog 
gooien. 
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De speler mag de werpcirkel niet verlaten 
voordat de geworpen boule de grond raakt. 
Kortom; spelers van een andere equipe en 
toeschouwers mogen niets doen dat de 
speler die gaat spelen kan afleiden. 

Spelers en toeschouwers 

Onderstaand een aantal regels waar men niet 
zoveel aandacht aan besteed maar wel voor 
de nodige ophef kan zorgen. 

Je mocht al niet oefenen tijdens een partij. 
Nu geldt dit ook als je het op een andere 
baan doet. 

Gedurende de tijd die een speler 
reglementair ter beschikking staat om zijn 
boule te werpen moeten de andere spelers 
en toeschouwers stil zijn. 

De tegenstander mag niet lopen, gebaren, 
met een doekje zwaaien of andere 
bewegingen maken waardoor de speler kan 
worden afgeleid. 

De tegenstander mag zich niet bevinden in 
het veld tussen de but en de werpcirkel. De 
spelers van de partij die moet gooien mag 
daar wel staan, maar alleen als daar de 
ruimte voor is. 

De tegenstander moet zich minstens 2 meter 
schuin voorbij het but of 2 meter schuin 
achter de werpcirkel bevinden. 

Mochten er nog vragen zijn m.b.t. het nieuwe 
reglement dan horen wij dat graag. 

 

NPC 

De organisatie voor de NPC, seizoen 2021 – 
2022 is in volle gang. 

De datums zijn als volgt: 
2021: 18/09, 02/10, 16/10, 30/10, 06/11, 
20/11, 11/12. 
2022: 08/01, 22/01, 05/02, 19/02, 05/03, 
19/03, 09/04. 

NK`s 2021 (onder voorbehoud) 

NK Mix, 10 en 11 juli, De Bouledozers, Zwaag 
NK Tete a tete, 14 en 15 Augustus, De 
Gooiers, Loosdrecht 
NK Precisie schieten, 18 december. PUK 
Haarlem 
 
NK Doubletten: gaat niet door 
NK Veteranen Tripletten: gaat niet door 
NK Tripletten is ook geannuleerd. 

MIDI-toernooien 2021 

Boule d`Orange: staat vooralsnog gepland 
voor zaterdag 4 september 2021. 
Uiterlijk 1 juli wordt besloten of het toernooi 
doorgang kan vinden. 

Wijntoernooi: zondag 10 oktober 

MIDI-clubkampioenschappen 2021 

CK doubletten: 26 juni (onder voorbehoud) 
CK tête-à-tête: 26 september 

MIDI-toernooien 2022 

Vleestoernooi: zondag 16 januari 
Kaastoernooi: zondag 13 februari 

De Generale: aangevraagd bij de NJBB voor 
zaterdag 2 april 2022. 

 

Overige informatie. 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over 
bv. competities of trainingen stuur dan een 
bericht naar onderstaand emailadres. 

TC@MIDI-Petanque.NL. 

Kijk ook eens op: 
de pagina van de TC op de website van MIDI 
de website van District West 
www.allesoverpetanque.nl 

 

Sportieve groeten 

TC MIDI, 
Fred en Frank 
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