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SANCTIES
INLEIDING

In de petanquesport zijn er veel overtredingen die in een spelsituatie kunnen voorkomen, waarvoor de 
scheidsrechter een aantal sancties kan opleggen. 

Fouten, zoals er langer dan een minuut over doen om een boule te spelen of het but uit te werpen.  De sanctie 
voor deze fout is een waarschuwing (gele kaart) voor de desbetreffende equipe.  

Indien deze overtreding tijdens dezelfde partij opnieuw wordt begaan, is de sanctie het ongeldig verklaren van 
één boule (oranje kaart) per speler - 3 boules in een tripletten wedstrijd - dus de ernst van een fout, de sanctie 
en het effect dat het op een partij kan hebben, moet niet onderschat worden.

De volgende bladzijden zijn bedoeld om scheidsrechters, coaches en spelers te helpen de verschillende sancties 
te begrijpen die in onze sport beschikbaar zijn, en hoe zij toegepast kunnen worden.

Wij hopen dat u dit document nuttig vindt.
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WAARSCHUWING
G E L E  K A A R T
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Markeren van het butMarkeren van de cirkel Spelen Tijdslimiet Slecht gedrag

Elke speler mag de positie van 
het but markeren, maar de 
verantwoordelijkheid voor het 
markeren van het but ligt bij de 
speler die het but tijdens het spel 
uitgeworpen, geplaatst of verplaatst 
heeft. In het geval van een geplaatst 
but krijgt de hele equipe bij herhaling 
van deze fout tijdens de partij een 
waarschuwing.

Hoewel elke speler de 
cirkel mag markeren, ligt de 
verantwoordelijkheid bij de speler 
die het but uitwerpt of plaatst.

Een officiële waarschuwing wordt 
gegeven bij de eerste overtreding 
van een speler tijdens een partij, 
voor het niet in acht nemen van de 
spelregels tijdens een partij.

Voor het overschrijden van de 
toegestane speeltijd - 1 minuut - krijgt 
de hele equipe een waarschuwing.

Een speler die zich schuldig maakt 
aan slecht gedrag of weigert 
zich naar de beslissing van de 
scheidsrechter te schikken, krijgt 
een waarschuwing.

Een officiële waarschuwing (gele kaart) moet altijd duidelijk getoond worden zodat de speler of de equipe het kan zien.

De scheidsrechter moet altijd uitleggen waarom de waarschuwing gegeven wordt, en de reden duidelijk motiveren.

Een officiële waarschuwing (gele kaart) voor overtreding van spelregels (‘speelfout’) geldt voor de duur van een partij.

Een officiële waarschuwing voor slecht gedrag geldt voor de duur van het toernooi.



ONGELDIGVERKLARING
O R A N J E  K A A R T

01 02

Gespeelde boule  Nog te spelen boule

Na een tweede overtreding, die een oranje kaart tot gevolg heeft, wordt de 
gespeelde boule als volgt ongeldig verklaard:

1. Wanneer een geschoten of geplaatste boule geen andere boule of het 
but raakt en op het speelveld blijft liggen, wordt hij ongeldig verklaard en 
moet hij verwijderd worden. 

2. Wanneer een geschoten of geplaatste boule een andere boule of het 
but verplaatst heeft, wordt hij ongeldig verklaard en moet hij verwijderd 
worden.  Elke boule of but die verplaatst is, moet teruggelegd worden, 
mits hij gemarkeerd was. - Als de boules of het but niet gemarkeerd waren, 
blijven zij op hun nieuwe plaats en de equipes worden erop gewezen dat 
zij de plaats van het but te allen tijde “moeten” markeren.  

De ‘voordeelregel’ is niet van toepassing. 

Na een tweede fout, die een oranje kaart tot gevolg heeft, wordt de volgende te 
spelen boule als volgt ongeldig verklaard:

1. Wanneer een geschoten of geplaatste boule niets raakt op het toegestane 
speelveld en ‘uit’ gaat.  

Om recht te doen aan de sanctie, wordt in dit bijzondere geval de 
eerstvolgende te spelen boule ongeldig verklaard.

Het ongeldig verklaren van een boule (oranje kaart) moet altijd duidelijk voor de speler of de equipe te zien zijn.

De scheidsrechter moet uitleggen waarom de boule ongeldig wordt verklaard, waarbij hij de reden duidelijk moet motiveren.

Van een speler mag tijdens een partij slechts éénmaal een boule ongeldig worden verklaard (oranje kaart).

Er is geen ongeldigverklaring van een boule wegens slecht gedrag.



UITSLUITING/DISKWALIFICATIE
R O D E  K A A R T
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Uitsluiting van de speler Diskwalificatie van de equipe

Na een derde speelfout, die een 
rode kaart tot gevolg heeft, wordt 
de speler uitgesloten van de 
desbetreffende partij.

De equipe van de speler mag verder 
spelen, maar zij mogen de boules 
van de uitgesloten speler niet 
gebruiken.

Na een derde spelregelovertreding 
met een rode kaart tot gevolg, die 
betrekking heeft op de equipe, wordt 
deze voor de partij gediskwalificeerd 
en wordt de overwinning aan de 
tegenstander toegekend.

Uitsluiting of diskwalificatie (rode kaart) moet altijd duidelijk getoond worden zodat de speler of de equipe het kan zien.

De scheidsrechter moet uitleggen waarom de speler of de equipe wordt uitgesloten of gediskwalificeerd, waarbij hij de reden duidelijk moet motiveren.

Uitsluiting van een speler of diskwalificatie van de equipe (rode kaart) mag pas na een derde ‘spelregelsanctie’ tijdens de partij worden toegepast.

Diskwalificatie van een speler of van de equipe (rode kaart) moet worden toegepast na een waarschuwing (gele kaart) voor slecht gedrag.
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Diskwalificatie van beide equipes

Als beide equipes hebben 
samengespannen, misschien om 
een uitslag of resultaat van een partij 
te vervalsen, worden beide equipes 
voor het toernooi gediskwalificeerd.

04

Slecht gedrag

Na een tweede gedragsprobleem 
van een speler of equipe, met een 
rode kaart als gevolg, wordt de speler 
of de equipe gediskwalificeerd voor 
het toernooi.



DE HANTERING VAN KAARTEN - SPEELFOUTEN EN SLECHT GEDRAG

GEVAL 1

Opeenvolgende speelfouten tijdens een partij

1e speelfout Waarschuwing (gele kaart)

2e speelfout Ongeldigverklaring gespeelde, of te spelen boule (Oranje kaart)

3e speelfout Uitsluiting van de partij (Rode kaart)

De sancties die voor speelfouten worden toegepast, gelden alleen voor de partij in kwestie.

Opeenvolgende speelfouten / slecht gedrag

Partij Volgende partijen

GEVAL 2
1e fout Slecht gedrag Waarschuwing

Speelfout Gespeelde of te spelen boule 
ongeldig verklaren

Slecht gedrag Uitsluiting van het toernooi

2e fout Slecht gedrag Uitsluiting van het toernooi



DE HANTERING VAN KAARTEN - SPEELFOUTEN EN SLECHT GEDRAG

Opeenvolgende speelfouten / slecht gedrag

Partij Volgende partijen

GEVAL 3
1e fout Speelfout Waarschuwing Hetzelfde als in 

geval 1

2e fout Slecht gedrag Uitsluiting van het toernooi

Opeenvolgende speelfouten / slecht gedrag

Partij Volgende partijen

GEVAL 4

1e fout Speelfout Waarschuwing
Hetzelfde als in 

geval 1
2e fout Speelfout Gespeelde of te spelen boule ongeldig verklaren

3e fout Slecht gedrag Uitsluiting van het toernooi



Opeenvolgende speelfouten / slecht gedrag

Partij Volgende partijen

GEVAL 5

1e fout Slecht gedrag Waarschuwing

Hetzelfde als in 
geval 22e fout Speelfout Gespeelde of te spelen boule ongeldig verklaren

3e fout Speelfout Uitsluiting van de partij

DE HANTERING VAN KAARTEN - SPEELFOUTEN EN SLECHT GEDRAG

Opmerking: Voor elke speelfout geldt de sanctie alleen voor de partij in kwestie.

Een “waarschuwing” (gele kaart) voor slecht gedrag blijft geldig voor de duur van 
het toernooi, indien het een meerdaagse wedstrijd is, dan tot en met de laatste 
dag.    Er is geen oranje kaart voor slecht gedrag !
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