
Beste halpashouders, leden van JNC Amby en Mosa Petanca, 
  
Er bereiken ons berichten dat in de afgelopen periode bij enkele van jullie onduidelijkheid is ontstaan over 
de toegankelijkheid van onze sport. Of je petanque nu als een spel of als een sport ziet, het is voor iedereen. 
Om de open deur nog maar eens in trappen: het is een sport voor jong en oud en we maken geen onderscheid 
naar geslacht, ras of levensovertuiging. De een is er meer bedreven in dan de ander, maar we beleven er 
allemaal plezier aan. Laten we elkaar dat plezier ook gunnen, ook wanneer het iemand tijdens het spel op 
een dag of avond eens niet meezit. 
  
Binnen de boulehal in Maastricht worden meerdere toernooien en competitie gespeeld, terwijl er daarnaast 
ook vrij kan worden gebouled. Voor een deel van deze activiteiten kun je zelf je medespeler(s) kiezen, voor 
andere wordt geloot. Wanneer je besluit mee te doen aan een activiteit waarbij de teams door loting worden 
samengesteld, dient deze loting te worden geaccepteerd. Het kan zijn dan je liever met een ander had 
gespeeld, maar dat is dan iets voor de volgende keer. Wanneer je medespeler als gevolg van zijn 
onervarenheid of een beperking het door jouw gewenste spelniveau niet haalt, zie dat dan als een uitdaging. 
Jouw drie boules worden belangrijker en elke goede boule van je medespeler een bonus. Als je medespeler 
daarvoor openstaat, mag je deze best van een goed bedoeld advies voorzien. Wat in elk geval niet helpt is je 
over zijn of haar spel beklagen, niet tijdens de wedstrijd, maar ook niet daarbuiten. 
  
Voor elk van ons zal petanque vooral ook gaan om de gezelligheid, voor sommige is het zelfs iets meer. We 
denken hierbij niets slechts aan de spelers die het spel als een sport zien, maar ook aan de spelers voor wie 
de middag of de avond op de club een uitje is. Voor deze mensen bieden wij de mogelijkheid van het contact 
met anderen en ook de noodzakelijke lichaamsbeweging.  
Respecteer elkaar zoals we zijn, we zijn verschillend en juist dat maakt het leven interessant. 
  
De besturen van de stichting en de verenigingen welke gebruik maken van het Boulodrome Maastricht 
trachten activiteiten te organiseren voor iedereen. Voor sommige activiteiten heb je slechts een halpas nodig, 
voor andere ook een licentie. Voor sommige activiteiten mag een eigen team worden samengesteld, voor 
andere worden de teams geloot. Iedereen mag zelf kiezen om aan deze activiteiten deel te nemen.  
Deelnemers worden niet uitgesloten vanwege het niet halen van een bepaald spelniveau. Wel bestaat de 
mogelijkheid om spelers uit te sluiten wanneer deze zich niet aan de regels wensen te houden of wanneer zij 
met hun handelen een gevaar vormen voor zichzelf of voor anderen. Naast de spelregels, zijn dit ook de 
regels van goed fatsoen en de aanwijzingen van de wedstrijdleiding.  
 
We behandelen elkaar met respect. Bedreigende, vijandige, beledigende, of vernederende 
opmerkingen  zullen als grensoverschrijdend gedrag worden aangemerkt. Mocht iemand als gevolg van 
drank, drugs of medicijn gebruik onverantwoordelijk gedrag gaan vertonen, dan is dit ongewenst. In het 
geval van grensoverschrijdend of ongewenst gedrag, is de wedstrijdleiding bevoegd om de betreffend 
persoon of het gehele team uit te sluiten van verdere deelname. Indien dit het geval is, zal daarvan melding 
worden gemaakt bij de vereniging waarvan je lid bent. In het belang van de hiervoor omschreven 
uitgangspunten kan de vereniging vervolgens nadere maatregelen treffen. Ben je geen lid van de vereniging, 
maar wel in het bezit van een halpas, dan acht ook het bestuur van de stichting zich daartoe bevoegd. Het 
spreekt voor zich dat hiertoe ook kan worden besloten indien dit gedrag buiten de wedstrijden plaatsvindt. 
  
Met vriendelijke boulegroeten, 
 
De besturen van Stichting Boulodrome Maastricht, JBC Amby en Mosa Petanca 


