Aanpassing spelregels besloten op ledenvergadering 12 april 2013.
1. Score bord.
Bij aanvang wedstrijden dienen eerste punten ongeacht wie de Tos heeft gewonnen links op
het score bord met het rode poppetje te worden opgezet.

2. Plaatsen but.
Bij het uitwerpen van de but komt deze kort dan wel naast de lijn te liggen.
Indien beide partijen akkoord zijn kan deze daar blijven liggen.
(bovenstaande tekst is niet duidelijk genoeg,.
Wie van het bestuur kan aangeven wat daar mee bedoeld is?

Dit in afwijking tot het officiële artikel 9 lid 1
Artikel 9 Ongeldig worden van het but
Het but is ongeldig in de volgende zeven gevallen:
1. als het tijdens een werpronde wordt verplaatst naar niet-toegestaan terrein, zelfs
als het daarna weer op toegestaan terrein terugkomt (een but op de uitlijn is geldig;
het is pas ongeldig als het recht vanboven bezien de uitlijn geheel is gepasseerd);
een plas water waarin het but vrij drijft is niet–toegestaan terrein;

3. Bal over de lijn.
Vooral langs de buitenbanen geeft de bal over de lijn problemen. Om dit te voorkomen is de
vergadering akkoord gegaan met aanpassing van spelregel. Indien de bal over de lijn is dat
wil zeggen hij ligt in het vak naast de lijn wordt deze als helemaal buiten beschouwd.

Dit in afwijking tot het officiële artikel 18
Artikel 18 Ongeldig geworden boules
Een boule is ongeldig zodra hij op niet–toegestaan terrein terechtkomt. Een boule op
de uitlijn is geldig. De boule is pas ongeldig als hij de uitlijn geheel is gepasseerd, dat
wil zeggen als hij, recht van boven bezien, geheel voorbij de uitlijn ligt. Dit geldt
evenzo als bij afgebakende terreinen de boule een onmiddellijk naastgelegen terrein
geheel heeft overschreden. Als de boule vervolgens op het terrein terugkomt, hetzij
vanwege de helling van het terrein, hetzij na contact met een bewegend of stilstaand
voorwerp, wordt hij meteen uit het spel genomen, en alles wat hij na het
overschrijden van de uitlijn heeft verplaatst wordt op zijn oorspronkelijke plaats
teruggelegd.
Tijdens de jaarvergadering van 2015 is afgesproken dat Wil Leurs en Arno Philippen bij onenigheid
zullen assisteren bij de uitleg van de spelregels. Maar ook hier geldt:

Het blijft maar een spelletje en plezier is het belangrijkste
Probeer er dus in de basis zelf uit te komen.

