
 

Avant le point: Het dichtst bij het but liggen, in het Nederlands ook wel ‘op punt 

liggen’.  

Bâtard: Een punt dat niet goed, maar ook niet slecht is. De tegenstander twijfelt 

of hij de boule zal wegschieten.  

Biberon: Situatie waarbij een geplaatste boule tegen het but komt te liggen.  

Boule: Metalen bal waarmee gespeeld wordt. Doorsnee tussen 

de 7 en 8 centimeter, gewicht tussen de 650 en 800 gram.  

Boules-baan: Terrein waarop wordt gespeeld. Minimale 

afmeting 12 x 3 meter, bij belangrijke toernooien minstens      

15 x 4 meter.   

Bouledrôme: Speelterrein voor jeu de boules. In Nederland wordt met een 

bouledrôme altijd een overdekte hal bedoeld.   

But of bouchon: Houten balletje, ook wel cochonnet ('t varkentje') genoemd, 

waar de boules zo dicht mogelijk naartoe gespeeld moeten worden.   

Carreau: Een boule van de tegenpartij zo wegschieten, dat de eigen boule op 

die plaats blijft liggen.  

Cirkel: Plaats van waaruit men werpt, met een doorsnede van minimaal 35 en 

maximaal 50 centimeter.   

Donnée: De plaats die uitgezocht is om de boule te laten neerkomen. De speler 

verwacht dat de boule vanaf die plek het dichtst bij het but zal komen.  

Doublette: Team bestaande uit twee spelers (men speelt dan met drie boules 

per persoon).   

Fanny: De uitdrukking 'de billen van Fanny kussen' wordt 

gebruikt wanneer een equipe met 13-0 heeft verloren. Volgens 

een legende uit de negentiende eeuw liet de Française Fanny 

Dubraiand uit Lyon tegen betaling haar billen zien aan de 

verliezers.   

Mêlee: Wedstrijdvorm waarbij de partners door loting word(t)en 

bepaald.   

Mène: Een werpronde (een partij bestaat uit een aantal mènes).   

Milieu: Speler die zowel kan 'plaatsen' als 'schieten'.   

Pointer: De boule zo dicht mogelijk naar het but laten rollen.  

Pointeur: Speler met als specialiteit: plaatsen 

Portee: Met een hoge worp de boule zo dicht mogelijk bij het 
but proberen te krijgen. 



Stries of striage: De lijnen of groeven die in de boule zijn gegraveerd. 

Tête a tête: Wedstrijdvorm waarbij één speler tegen één tegenstander speelt 
(elke speler heeft drie boules). 

Tireur: Speler met als specialiteit: schieten. 

Triplette: Wedstrijdvorm waarbij drie spelers tegen drie tegenstanders spelen 
(elke speler heeft twee boules). 
 

 


