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De Boulodrôme uitstekend geschikt voor de organisatie van uw evenement 

Wilt u een evenement organiseren voor uw bedrijf, een teambuildingsdag, een 
familiefeestje etc. en u wilt een combinatie van actief bezig zijn en lekker wat 
drinken en/of eten? Dan bent u bij de Boulodrôme aan het juiste adres. Boulen is 
een sport voor jong en oud en alle evenementen die in de Boulodrôme 
georganiseerd worden, dienen Jeu de Boule gerelateerd te zijn.  

 

 

 

Om onze gasten wegwijs te maken met het Jeu de Boulen bieden wij hen aan om, 
tegen een geringe vergoeding, de wedstrijdleiding te doen, uitleg van het Jeu de 
Boule  spel en begeleiding tijdens de wedstrijden door enkele van onze eigen 
boulers. Dit wordt allemaal door vrijwilligers van de Stichting uitgevoerd. 

Ger Lieben, voorzitter van het stichtingsbestuur Boulodrôme Maastricht (SBM) legt 
uit waarom het organiseren van deze evenementen binnen de doelstelling van SBM 
vallen. “Eén van de doelstellingen van SBM is het promoten van de Jeu de Boule 
sport in algemene zin. Bij de evenementen die door derden georganiseerd werden, 
heb ik bijna alleen gasten gezien die nog nooit gebould hadden of alleen op de 
camping. Het enthousiasme dat los kwam was vaak aanstekelijk en heerlijk om te 
zien’, aldus Ger. Op de vraag of het organiseren van een evenement in de 
Boulodrôme duur is antwoord hij: “het streven van het bestuur is om onze gasten 
een geweldig evenement aan te bieden, met alle ondersteuning die nodig is, maar 
wel low budget. Met de huur van de banen, eventueel ballen, de wedstrijdleiding, 
uitleg van het spel en de regels en de begeleiding tijdens de wedstrijden, zijn de 
kosten ongeveer € 7,50 per deelnemer”. 
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Op woensdag 25 september 2019 was de Bond van Gepensioneerd 
Vervoerpersoneel bij ons te gast. De afdeling Maastricht bestaat uit “oud” NS-ers. 
De naam van deze bond verraadt dat het hier om mensen op leeftijd gaat: “de 
jongste deelnemers zijn rond de 65 jaar en de oudste boven de 80 jaar” aldus Henri 
Spits, één van de organisatoren van dit evenement.  

    
Henri is er van overtuigd waarom het evenement enorm is geslaagd: “de gekozen 
spelvorm mêlee, waarbij je steeds met een andere partner en tegen andere 
tegenstanders speelt, is als heel prettig ervaren en zorgt voor andere sociale 
contacten binnen de leden van de bond en het voorkomt groepjesvorming op zo’n 
dag”. Veel van de aanwezigen wisten niet van het bestaan van de Boulodrôme. Zij 
vonden het zeer verrassend dat Maastricht hierover beschikt, inclusief een 
geweldige hal. De meeste deelnemers hadden nog nooit gebouled, maar vonden 
het hartstikke leuk om te spelen. “Wat opviel was het enthousiasme en fanatisme 
van de vrouwen” zegt Henri. “In het voorjaar van 2020 komen wij zeker terug !!!” 

                            
“Voor het organiseren van een leuk evenement, waarbij je even lekker bewegen af 
wilt wisselen met gezellig een drankje drinken en een hapje eten, bevelen wij de 
Boulôdrome van harte aan” sluit Henri af.  
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De volgende gezelschappen zijn al in 2019 bij ons te gast geweest: 

- Judoclub Amby 
- St. Maartenscollege 
- Novi Zorg Hoensbroek 
- Essent 
- Gemeente Maastricht  
- Bridgeclub 
- Vriendenclub Amby 
- Vrijwillige Politie 
- Vocal Group Joy 
 

SBM hanteert de volgende kosten voor de organisatie van een evenement: 

Baanhuur (maximaal 6 spelers) 15 euro per dagdeel; 

Huur ballen 2 euro per doos van zes ballen; 

Wedstrijdleiding 15 euro per dagdeel; 

Uitleg en ondersteuning tijdens de wedstrijden 15 euro per ondersteuner per 
dagdeel; 

Consumptieprijzen zijn de regulier geldende prijzen in de Boulodrôme. 

De mogelijkheid bestaat om via SBM koffie met vlaai, een BBQ, buffet etc. te 
regelen. De prijzen hiervan kunnen wij u vooraf doen toekomen. 

 

Heeft u interesse om een Jeu de Boule gerelateerd evenement in de 
Boulodrôme te organiseren of wilt u meer informatie hierover? Stuur ons 
dan een mail en wel naar: info@boulodromemaastricht.nl  
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