
Download de app, vind een baan in de 

buurt en leg je scores vast. Boulen maar! 

Word jij dé 
Boulesbaas?

Google PlayApp Store



Laat zien dat jij de baas bent van de baan! 
Daag buurtgenoten of vrienden uit voor een 

potje, houd de scores bij via de app en check 
je positie in de ranglijst. Elke jeu de 

boulesbaan kan gratis geregistreerd worden 
in de app en is hierna direct te vinden via de 

kaart. Zo weet je altijd een baan in de buurt te 
vinden. Check-in en speel!

Boulesbaas

Jeu de Boules Bond



De bazen van dit platform

De Nederlandse Jeu de Boules Bond is samen met 
sportmarketingbureau Sportunity de baas van dit platform. Wij 

bieden boulers de kans om overal op een moderne manier tegen 
elkaar te spelen en om altijd een speellocatie in de buurt te kunnen 

vinden. We ondersteunen gemeenten, buurtsportcoaches en 
verenigingen met tips en tricks om zoveel mogelijk speelplezier te 
creëren. Vragen over Boulesbaas? Stuur dan even een mailtje naar 

bazen@boulesbaas.club.

Jeu de Boules Bond



In deze flyer

In deze flyer vind je informatie over het Boulesbaas platform. We 
geven je inzicht in de verschillende functionaliteiten van de app, we 
vertellen je over de meerwaarde van het platform en laten zien hoe 

je direct aan de slag kan met Boulesbaas. Laten we op een 
innovatieve manier liefhebbers van onze sport samenbrengen en 

motiveren om (meer) te bewegen!

Jeu de Boules Bond



De Boulesbaas kaart

Een QR-code sticker kan gratis aangevraagd 
worden via de app: ga hiervoor naar je 
profiel en klik in de instellingen op 
‘QR-code aanvragen’.

Elke baan kan gratis en eenvoudig geregistreerd 
worden in de app, dus ook alle banen bij jou in de 
buurt. Zo vind je in de kaart openbare banen, 
petanqueverenigingen en jeu de boulesbarren. 
Om een potje te starten check je samen met je 
tegenstander(s) in door de locatie te selecteren in 
de kaart of door de QR-code, die bij de specifieke 
baan hoort, te scannen. Je kunt Tête-à-tête spelen, 
Doubletten of Tripletten. 
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Inchecken en spelen!

Om de score van een potje vast te leggen moet je inchecken 
op de baan waar je gaat spelen. En niet alleen jij, maar ook 
al jouw tegenstanders (zo kan je ook niet valsspelen). Als je 
Doublette speelt, moeten dus alle vier de spelers 
inchecken. Dit kan door de QR-code te scannen of door de 
speellocatie op te zoeken in de kaart. Zo ga je van start:

1 Klik in de app op ‘Nu Spelen!’.
2 Kies voor ‘QR-code scannen’ als er op of 

bij de baan een Boulesbaas QR-code te 
vinden is.

3 Scan de code of zoek je speellocatie op 
en check-in. Ook je tegenstander(s)!

4 Start met spelen! Als je gaat Doubletten of 
Tripletten, verdeel dan eerst even de teams.
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Scores bijhouden & 
speelstatistieken inzien

Een gespeeld potje mag natuurlijk niet 
verloren gaan, ook niet als je verloren 
hebt. Met de Boulesbaas app check je 
samen met jouw tegenstander(s) in op 
de baan en kun je de scores van het potje 
opslaan. In de statistiekenpagina kun je 
onder andere zien van wie je vaak wint of 
juist niet, tegen wie je veel speelt en met 
hoeveel punten verschil je wint of 
verliest. Ook kun je terug zien hoeveel 
potjes je gespeeld hebt in de afgelopen 
maanden.
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De deelfunctie

Wie een potje gewonnen heeft, is daar 
natuurlijk trots op. Zo trots dat dit gedeeld 
moet worden op social media. Daarom 
kun je de uitslag van al jouw gespeelde 
potjes pingpong delen op social media 
om je vrienden op de hoogte te houden 
van jouw jeu de boules skills.

Deel de uitslag met de hashtag 
#baasvandebaan om duidelijk te maken 
dat jij dé Boulesbaas bent!
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Ranglijsten in de app

Ook kun je over een tijdje een eigen 
vriendenranglijst aanmaken. Je kiest zelf welke 
vrienden hieraan meedoen en wanneer de 
winnaar bepaald wordt. Zo kun je dus samen 
met hen erachter komen wie de echte 
Boulesbaas is!

Voor elk gewonnen potje krijg je 5 punten die meetellen voor 
de Boulesbaas ranglijst (met alle Boulesbazen), maar ook voor 
de ranglijst van de speellocatie bij jou in de buurt. Bij gelijkspel 
krijg je 3 punten. Verlies je de pot? Ook dan krijg je punten, 
want beweging moet beloond worden! Je krijgt dan 2 punten. 
Gebruik de filters in de ranglijst (bijvoorbeeld op maand) 
om erachter te komen wie deze maand de Boulesbaas 
van de buurt wordt.
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Toernooifunctie

Zo kun je straks eenvoudig via het dashboard de 
uitnodigingen voor het toernooi uitsturen, het 
toernooischema automatisch laten genereren en 
via een livewall alle wedstrijden en uitslagen 
tonen tijdens het toernooi. De toernooifunctie zal 
naar verwachting april 2021 beschikbaar zijn.

Op dit moment zijn we bezig met het ontwikkelen 
van een toernooifunctie. Hiermee kunnen 
gebruikers straks eenvoudig een toernooit 
organiseren. Als je een groot toernooi met poules 
en een afvalschema wilt organiseren, dan kan dit 
straks ook. Hiervoor kan je dan gebruik maken van 
het Boulesbaas dashboard.
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Aan de slag met Boulesbaas!

De maatschappij digitaliseert en dat geldt ook voor 
de manier waarop we sporten en bewegen. De 
Boulesbaas app geeft op een innovatieve manier 
meer beleving aan een potje jeu de boules.

Ga jij aan de slag met Boulesbaas? Start dan met 
het registreren van de baan in de buurt. Een 
uitleg hierover is te vinden op de volgende 
pagina. Zodra dit gedaan is kan iedereen hier 
inchecken en hun scores bijhouden. Organiseer 
zodra het kan eens een toernooitje om nieuwe 
spelers te vinden of gebruik de ranglijst om elke 
maand dé Boulesbaas te vinden!
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Registreren van een speellocatie

Om op een baan in te checken met de Boulesbaas app, 
moet deze eerst gekoppeld zijn aan een speellocatie. 
Een speellocatie aanmaken gaat als volgt:

1 Ga naar de kaart en klik rechts onderin op 
het locatie-icoon.

2 Kies voor ‘QR code aanvragen’ en vraag 
per baan één QR-code sticker aan.

3 Je ontvangt de stickers binnen 5 
werkdagen. Scan de code door in de app 
op ‘Nu spelen’ te klikken.

4 Maak nu een nieuwe speellocatie aan en 
koppel zoveel QR-codes als het aantal 
banen op die locatie.
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Word de baas van de 
ranglijst en bekijk je 

speelstatistieken.

Win!

33

Daag je vrienden uit, 
start met spelen en 
houd je scores bij.

Speel

22

Download de gratis 
Boulesbaas app in de App 

Store of de Play Store.

Download

11
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Download de app, houd je scores bij en 
word de baas van jouw vereniging!

Google PlayApp Store

Word jij dé 
Boulesbaas?

www.boulesbaas.club


