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Je kunt het op elke ondergrond spelen (zand,
gras, weg, beton...), zelfs op een klein of
lichtjes hellend terrein.
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WORD EEN KAMPIOEN IN HET SCHIETEN!
Oefen je schietvaardigheid met dit trainingshulpstuk!

Vermijd om op kwetsbare oppervlakken te
spelen (natuurstenen vloertegels, houten vloeren...).

WAARUIT BESTAAT HET SPEL?
Ook al vangt de mat de klap op, boules buiten
de mat kunnen schade veroorzaken.

Een
schietdoelmat.

GARANTIE

PRODUCTBESCHRIJVING
Voor het behoud van het tapijt
adviseren wij om het na elk gebruik
binnenshuis en plat op te bergen.

Dit product wordt zonder boules
en but geleverd.

Aan de binnenkant van de mat bevinden
zich in een halve cirkel 9 openingen op
onderling gelijke afstanden; een nieuwe
oefening ontwikkeld door La Boule OBUT.
In het midden van de mat bevinden zich
6 openingen waarin boules en een but
gelegd kunnen worden om het precisieschieten te kunnen oefenen volgens de
officiële regels van de FIPJP.

OBUT

2.

TWEE MANIEREN OM
MET DEZE MAT TE OEFENEN!

WIN BIJ HET SCHIETEN MET
DE SCHIETDOELMAT

HET BENODIGDE MATERIAAL :
DE SCHIETDOELMAT

1.

9 boules om aan de binnenrand
van de mat te leggen.

DE OEFENINGEN VAN HET
PRECISIESCHIETEN UITVOEREN

Een of meerdere boules
om 9 keer op de boules
op de mat te schieten.

HET SPELVERLOOP:
HET
SPELVERLOOP:
DOEL: schiet de 9 boules één voor één om een
zo hoog mogelijke score te behalen!

HET BENODIGDE MATERIAAL :
DE SCHIETDOELMAT

1. Leg de 9 boules correct neer aan de
binnenkant van de mat.
2. Begin op de meest linkse boule te schieten en
dan steeds stap voor stap naar rechts. Eerst
op 6 m, dan op 7 m, 8 m en 9 m van de mat.

3 boules in het
midden van de mat

1 but op de mat.

Of je nu wel of niet raakt, ga steeds door met de
volgende boule. Als er meer dan één boule van de mat
verdwijnt, telt alleen de boule waarop geschoten is. De
andere boules moeten dan eerst worden teruggelegd
om de serie in de juiste volgorde af te maken.

Een andere boule
om mee te schieten.

HET SPELVERLOOP:
DOEL: de 5 oefeningen van het
precisieschieten uitvoeren.
1. De officiële spelregels van het
precisieschieten zijn te downloaden
op:
NLPetanque > Wedstrijdsport >
Reglementen en formulieren > NK
Precisieschieten.
2. Leg de boules en het but op de mat
volgens de gewenste oefening.

ALLEEN

1 TEGEN 1

3 TEGEN 3

Schiet 9 boules om de 9
boules op de mat te raken.

De eerste speler schiet
een serie van 9 boules.
Daarna schiet de tweede
speler een serie van 9.

De eerste speler van team 1
schiet zijn 3 boules, daarna de
tweede en de derde speler. Vervolgens schieten de 3 spelers van
team 2.

De speler die, of het team dat 9 boules achtereen of een maximum
raakt, wint de partij!
Bij een gelijke score wordt er een beslissingsronde gehouden door een
boule in het midden van de mat te schieten.

