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ÏIot spel wordt att,Jd gespeeld doo! twee t€Fms. Zo' D. lea,m
b€st€at ut één, brv6e of drle persoaerx. Wordt er gespeeld. met
ÉíÍee teqms va,n drle personln, dán Feeft, ledarJ speler twee

lUou:et. BIJ twes teamí van Èwee.pársonou 4jnbet er drte.
Spelen er Uwe€ personea t€geÊ elkaá,r, dan hsEft ledere speler
drle boules.

Door lotlIrg lyordt bgpaald welk t6am beglDt,. Één nan d.e
spelers van dlt teah kleEt d€ plaats van rraáa e! gegoold zal
worden. op d,e groDd. têkenr b{/dJ êêD clrkêi dla Dlet glot€r 18
dar $Q gD' eD. nlst kleher daÍr 35 sm. Alle spelers goolen val1.
ult dez€ clrkel.

De eerst€ speler Scolt nu het but. IIet moet bluvên tlggen op
È€nmlnst€6metgr en boogEteas lomstervand€ církel. I[et
bui mag noolt 1n de buu:'i vaD. een obstakel ltggeD. In leder
{e\.41 ElÍrst€ns éón mater ar vanda3,n,.

Ilg! het but op ds goede plsá.ts, dan gcolt de eerste speler of
3eD tealrgenoot de eerEre borie zo dlchi mogeqjk blj de but.

!r

wordr a1t{d oDderhands gegoold.

Dan is het de beu$ aá,n d.e tegenpadjJ een boule dlchtÊrbu het
bur, re krljgen. Dsárbu ls het, toegestaên een bou.le yaD. de
iegenpart{J lveg t6 stcten. IIei tea.jco w83r'q'an d.e boule het
d.lchtst blj de but Ugt he€ft de le1d1ng.

teÊh dá,t de lgldll]g heeft, probeert een boule steeds
dlchterblJ h6t but te krljgen. Daanbu mag ook op het but g€Éloold wordên om zo êen betere ultga.gsposltlo t€ krljgen.
ÏIeeft een teAm geen tloulês meer, dan m€s,kt de teg€npart{J de
ronde af en prob€ert d.aarbt, nog meer bouleE bU hst but te
krllÍen.

Iedere boule dle b€t€r Ugt dar! de best€ boule van de verllezEnCe partiJ IsvBrt aen pu.nt, op. Het wlJ]nende team krllgt p€r
rond,ê dus aluJd één of meer pr.1nten. De verll,ezer krug! geon

purfen.
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