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Met het aantreden van een kersverse hoofdredacteur wil de redactie een frisse (her)start maken met petanQue. Het blad bestaat uit 
diverse rubrieken. U zal vast zo uw voorkeuren hebben voor bepaalde rubrieken: dingen die u meteen opzoekt zodra petanQue op 
de deurmat ligt, maar ook rubrieken die u niets interesseren. 
Wij horen graag uw mening! 

We verzoeken u vriendelijk om de antwoordstrook hieronder in te vullen met uw op- of aanmerkingen over petanQue. De strook 
kunt u afknippen en opsturen naar NJBB (redactie petanQue), Postbus 2655, 3430 GB Nieuwegein. 

Naar aanleiding van úw mening kunnen wij als redactie de inhoud van het blad evalueren en evt. herzien. Het is belangrijk dat veel 
mensen reageren! Hoe hoger de respons, een des te beter beeld wij krijgen van de heersende mening over petanQue. 
Als u liever uw mening laat weten via internet, dan kunt u dit formulier ook invullen op de website van de NJBB. www.njbb.nl 

Bij voorbaat dank voor de moeite!
de redactie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mijn Mening over petanQue:

Ik ben een  man    vrouw Geboortejaar 19 …..…   

Ik speel zo’n  ………… jaar petanque, voornamelijk in   recreatief, 
  wedstrijdverband

Ik lees petanQue:   (bijna) altijd helemaal 
  (bijna) altijd, maar niet alle rubrieken 
  zelden / nooit 

Ik wil graag mijn mening kwijt over:
 RUBRIEK Op bezoek bij…  (artikel over een toernooi)
 RUBRIEK ‘R’ uitgelicht (interview met een persoon uit de petanque wereld)
 RUBRIEK Bestuurlijk bekeken  (artikel over actuele bondszaken)
 RUBRIEK Kunst op de muur  (artikel over een muurschildering/kunst op een petanquelocatie)
 RUBRIEK Techniek & Tactiek  (artikel waarin een aspect op technisch en tactisch gebied wordt belicht)
 RUBRIEK Tussen de regels  (artikel over situaties m.b.t. de spelregels)
 RUBRIEK Petanqkidsurplace / FF  (jeugdpagina’s)
 Verslagen van NK’s, EK’s, WK’s
 Verhouding recreatie / wedstrijdsport in petanQue
 De lay-out / leesbaarheid van petanQue
 Anders, namelijk ………………………………………......................................

 Ik vind het blad prima zoals hij is

Ik vind hierover het volgende: …………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………

Dit formulier graag vóór maandag 1 juni sturen naar NJBB – Redactie petanQue – Postbus 2655, 3440 GB Nieuwegein

uw Mening over petanQue telt!
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Net als vorig jaar opnieuw een Open Jeugd Mas-
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Judo en Boulen gaan goed samen in Wijk bij 
Duurstede

Boulen voor Senioren   
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Nationale Jeugdmasters 16 mei te Nieuwegein
Ranglijsttoernooien De Generale (triplettes) op 13 april bij MIDI in Delft; Kadeboule 

Masters op 13 juni bij De Bommequet in Roosendaal
NK enkelspel Op 24 mei bij De But ‘84 in Steenwijk
NK vrouwen en jeugd Op 30 mei bij Hardewieker Bieleggers in Harderwijk
NK Triplet Op 20 juni te Heerlen
NK Veteranen Op 27 juni te Leusden
NK Mix Op 12 juli te Middelburg
EK Heren Op 24 juli (plaats van handeling is nog niet bekend)

Voor meer informatie of andere toernooien zie www.njbb.nl.
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 ZoMertijDtoernooi wijK Bij DuurSteDeB I N N E N L A N D S  N I E U W S
PV Jeu de Bommel doneert aan kika
Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van PV Jeu de 
Bommel heeft de vereniging een actie op touw gezet om 
geld in te zamelen voor Kinderen Kankervrij. Gedurende 
het gehele jaar 2008 heeft er een inzamelbus in de kan-
tine gestaan en tijdens de nieuwjaarsreceptie op 2 januari 
2009 kon aan de regiovertegenwoordigster van Kika een 
cheque ter waarde van € 2.500 worden overhandigd.

NoC*NsF stelt meldpunt sport en Crisis in 
NOC*NSF stelt een meldpunt Sport en Crisis in, om daar-
mee zicht te krijgen op de effecten van de economische 
crisis voor de sport in Nederland. 
meldpuntsportencrisis@noc-nsf.nl 

Petangeske 25 jaar
Op zaterdag 28 maart jl. vierde de Bredase vereniging 
Petangeske hun 25 jarig jubileum.
Bij deze willen we hen van harte feliciteren.

Verenigingen digitaal
We kregen bericht dat de volgende verenigingen digitaal 
geworden zijn:
Afdeling 02 De Emmese Boule: www.pvemmen.nl
Afdeling 02 Vledder: www.vledderboules.nl
Afdeling 02 Noordscheschut: www.boulesdoar.nl

Verenigingen
De vereniging Rond en Roestig, Apeldoorn (044201) is per 
1 januari samen gegaan met een boogschietvereniging. Zij 
zijn samen gegaan onder de naam Avalon-sports.

Volle zon nu digitaal
Aanvankelijk was het de bedoeling dat Jac Verheuls Ne-
derlandse vertaling van “Plein soleil sur la pétanque” in 

de voorzitter van PV Jeu de Bommel (links) overhandigt te samen met de actie organisator 
(rechts) een cheque van € 2.500 aan de regiovertegenwoordigster van kika (midden)

A D V E R T E N T I E

• spelen met andere Jeu de Boulers, met een zelfde 
‘liefde’ voor het spel

• deelname voor 1 of 2 weken in april/mei, juni en 
 september 2009
• Nederlandse wedstrijdleiding
• midden in de mooie omgeving van de Duits-

Luxemburgse Eifel
• overnachten in een ruime stacaravan
• inclusief afscheidsdiner

Tel:  0346 - 56 85 32
Info:  www.eifellux.com

Jeu de Boules Toernooi

beperkte oplage voor de leden van Hattem Pétanque werd 
gedrukt. Jouke ten Dam (lid van Hattem Pétanque) had 
dit, als eigenaar van handboekbinderij de Blauwe Engel, 
onder zijn hoede genomen. Ondertussen zijn we aanbe-
land bij de vijfde druk van Volle zon over pétanque. Op 

initiatief van Mink Spies, lid van JBC Le Bon Courage te 
Hoek van Holland, en na goedkeuring van de auteur zelf, 
is Volle zon nu als feuilleton te volgen op de website www.
leboncourage.nl. Het ligt in de bedoeling dat er iedere 
maand een hoofdstuk wordt toegevoegd.
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 ZoMertijDtoernooi wijK Bij DuurSteDe

De klok ging die nacht een uur vooruit, maar alle spelers wa-
ren op tijd aanwezig op het toernooi in Wijk bij Duurstede. 
Uw verslaggeefster speelde niet mee, had dus alle tijd van de 
wereld en dat bleek maar goed ook. De TomTom kende na-
melijk alleen de weg via de pont. En met slechts vijf cent in 
je portemonnee kom je de Lek niet over… Een uur later, ein-
delijk aan de goede kant van het water, was de bestemming 
bereikt: de nog geen twee jaar oude boulodrome van Mazijk 
de Pétanque. Of liever gezegd, de sportlocatie van Omniver-
eniging “Duurstede”, een samensmelting van JBC Mazijk de 
Pétanque en judovereniging Duurstede. 

Slippers of sokken
In de gang van de kantine naar de boulehal kom je een bordje 
tegen: “niet op blote voeten lopen, slippers of sokken aan 

a.u.b.”. Een vreemde gewaarwording in een boulodrome. De verkla-
ring wordt gegeven door wedstrijdleiders Jelles Bode (voorheen ook 
voorzitter) en Marga Wendrich. Uit financiële overwegingen, 
maar vooral door de behoefte aan het contact tussen jong 
en oud, is het idee ontstaan om samen met judovereniging 
Duurstede uit Wijk bij Duurstede een omnivereniging te vor-
men. Voorheen had Mazijk alleen een buitenterrein, met ver-
lichting en een koelkastje, maar dat was dan ook alles. Voor 
toiletten en een kantine moest gebruik gemaakt worden van 
de kantine van de korfbalvereniging. De behoefte aan een 
overdekte locatie met meer faciliteiten groeide. 

Sportlocatie
Ook judovereniging Duurstede was op zoek naar een nieuwe 
locatie, nadat de oude was gesneuveld door brand. De Franse 
en Japanse cultuur bleken prima samen te kunnen en Omni-
vereniging “Duurstede” was geboren. Gezamenlijk kon een 
sportlocatie van formaat worden neergezet. “Het mooiste 
van alles vind ik nog wel de saamhorigheid die hier heerst”, 
vertelt Marga enthousiast. “Echt alle leden, van zowel Mazijk 
als Judo Duurstede, hebben hun steentje bijgedragen aan de 
totstandkoming van dit gebouw. Iedereen heeft letterlijk de bakste-
nen in zijn handen gehad tijdens de bouw.” Mooi was ook de samen-
werking met het ROC Midden Nederland uit de buurt, dat leerlingen 
regelde die een deel van het metselwerk hebben gedaan. 

Balkon
De bouletak van Omnivereniging “Duurstede”, Mazijk de Pétanque, 
probeert elke maand wel een toernooi te organiseren, zowel voor be-
zoekers als voor de eigen leden. Vandaag op het Zomertijdtoernooi 
wordt het systeem van het Nationaal Verenigingskampioenschap ge-
hanteerd. Dat is tevens zoals in afdeling 6 de afdelingscompetitie (Club 
Team Competitie oftewel C.T.C.) wordt gespeeld: zes mensen vormen 
een team, maar het is geen sextettoernooi. De eerste wedstrijd wor-
den triplettewedstrijden gespeeld, de tweede wedstrijd doublettes en 
de laatste wedstrijd weer triplette. Dit toernooi is ontstaan uit de wens 
om vast te oefenen voor de afdelingscompetitie. Maar helaas is de op-

komst van het Zomertijdtoernooi nu niet erg hoog. In de gang tussen 
het judo gedeelte en de boulehal zijn kriskras verdeeld raampjes ge-
maakt die zicht bieden op de boulehal. Ook vanaf het speciaal daarvoor 
gemaakte balkon heb je een goed uitzicht op het binnenterrein. Daar 
zijn vandaag slechts vier teams van zes personen aan het spelen. Toch 
is besloten om het toernooi te laten doorgaan, met vier teams kunnen 
immers (halve finale en finale) wel zes partijen gespeeld worden. En 
aan het eind van de dag is er voor iedereen een prijs!

Terugkeer
Waar zou die lage opkomst nu aan liggen? Volgens Jelles en Marga is 
er gewoonweg teveel aanbod van verenigingen in de omgeving. De 
laatste jaren zijn er zo ontzettend veel accommodaties in de omge-
ving bijgekomen, met de bijbehorende toernooien, ook in de winter. 
Een van de doelstellingen van de vereniging is om te groeien, maar 
dat blijft lastig. Er staat nu een hal, maar daarmee onderscheid je 
je niet meer van je ‘concurrenten’. Toch zijn veel wedstrijdspelers, 

die ooit naar een andere vereniging verhuisden vanwege het gebrek 
aan een overdekte speellocatie, aan het terugkeren naar het oude 
nest. Volgens Jelles en Marga heeft dit directe gevolgen gehad voor 
het spelpeil binnen de vereniging. Het niveau en de prestaties van de 
leden is sterk omhoog gegaan. 

Jeugd
De kantine heeft zo langzamerhand een sociale functie gekregen op 
het sportpark. Tennissers en hockeyspelers komen er naartoe van-
wege de goede koffie en de gezelligheid. De band met Judo Duur-
stede is ook goed en het is de bedoeling dat deze relatie alleen maar 
beter wordt. Op de planning staat een bouletoernooi samen met de 
judo’ers, waaruit hopelijk weer nieuwe leden voortkomen. Ook gaat 
de omnivereniging voor het eerst scholen aanschrijven, om combi-
natielessen judo en petanque aan te bieden aan scholieren. Wellicht 
levert dat jeugdleden op. De club heeft nu zo’n 75 leden, maar het 

mogen er meer worden. “We zijn een open club, iedereen is 
hier welkom. We hebben binnen 12 banen en buiten 18, dus 
plek genoeg. Kom gerust een keer langs!”. 

Cristel van Maarsseveen

Gezien vanaf het balkon (foto CvM)



 Senior gaMeS
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In 1987 is  in Amerika vanuit een particulier initiatief  de SG 
opgericht  om de oud topsporters een platvorm te geven te 
laten zien wat ze kunnen.
In Amerika zijn er voorronden in elke staat en elke twee jaar 
vinden de landelijke eindronden plaats.
Zeeland heeft nu op initiatief van Ton Kienhuis ( nu voorzit-
ter organisatiecomité, maar toen directeur van de Zeeuwse 
Sportraad) de SG naar Europa gehaald. Ook nu is het de be-
doeling dat de SG elke twee jaar worden gehouden, Engeland 
en Spanje hebben interesse getoond.
Bewust is gekozen voor het originele concept, dus  voor  het 
wedstrijdelement en niet voor een recreatieve variant, echter 
er is wel gekozen voor een uitgebreid  bijprogramma van re-
creatieve sporten als koersbal en bowls omdat die in Zeeland 
bij ouderen populair zijn.
De sporten die in het wedstrijdprogramma zijn opgenomen 
zijn categorie 1 topsportonderdelen, petanque  was ook zon-
der die status niet toegelaten als wedstrijdonderdeel. Het is 
voor de eerste keer dat petanque  een wedstrijdonderdeel is.
Alle steden in zeeland willen meewerken is de SG zijn dan ook 
over de gehele provincie te bewonderen. 

Het organisatiecomité ( bestaande uit 5 personen) is erg en-
thousiast bezig, er is een communicatiebureau aangetrok-
ken voor alle berichtgeving en  een vrijwilligerscoördinator. 

De aandacht begint steeds groter te worden, elke week verschijnt 
tenminste 1 redactioneel artikel in de Zeeuwse pers, de artikelen 
zullen ook na te lezen zijn op de site.

De inschrijvingen uit Nederland beginnen binnen te komen (ook voor 
petanque).  De buitenlandse belangstelling loopt minder, maar ver-
wacht worden dat, dat op een later tijdstip (centraal) gaat gebeuren.  
Op 1 mei zal bekeken worden of er voldoende deelname bij dit on-
derdeel is om het door te laten gaan. Dus schrijf u in voor uiterlijk 
1 mei. 

De samenwerking met de vereniging Middelburg en de NJBB ver-
loopt goed.
De NJBB heeft in overleg er bewust voor gekozen nog geen limiet 
voor deelname te stellen, omdat zoals gezegd petanque voor de eer-
ste keer is opgenomen als sport.
Voor lezers van petanQue is de inschrijftermijn verlengd tot 15 mei.

 Boulers die willen deelnemen, kunnen ook zelf zorgen voor onder-
dak, maar met de accommodaties zijn zulke afspraken gemaakt dat  
onderdak niet duur hoeft te zijn.

Peter Boon, Senior Games

CJB Middelburg
Vanaf 2002 waren er plannen om de SG naar Europa te halen, en nu 
is de sport petanque opgenomen als een van de wedstrijdsporten bij 
de eerste SG, te meer daar petanque nu ook de topsportstatus van 
NOC*NSF heeft gekregen.

Middelburg wil meedoen omdat de vereniging het een mooie gele-
genheid vindt om de sport en de vereniging te promoten. De Se-
nior Games hebben een grotere waarde als promotie dan andere 
toernooien, omdat de seniorgames meer en ook een internationale 
uitstraling hebben.
De vereniging is daarom ook blij dat de NJBB bij CJB Middelburg is 
uitgekomen. De mooie accommodatie die de vereniging heeft, heeft 
hierbij zeker een rol gespeeld.

De club heeft een werkgroep in het leven geroepen die voor de or-
ganisatie ter plaatse verantwoordelijk is.
Vanaf het eerste moment heeft de werkgroep ervoor gezorgd dat 
alle leden van de club op de hoogte zijn (via de website en het club-
blad) en zich er steeds meer bij betrokken gaan voelen.
Middelburg kan nu merken dat de games gaan leven want steeds 



meer leden gaan er vragen over stellen, van kan ik mee doen, maar 
ook kan/zal ik meehelpen bij de organisatie.

De vereniging heeft bij al haar toernooien flyers van de SG neerge-
legd en deelnemers geïnformeerd over het toekomstige evenement. 
Zij denkt dat er ook daardoor steeds meer belangstelling komt.
Voor belangstellenden die gedurende de SG komen kijken denkt de 
vereniging na over een aanbod, dit kan bv in de vorm van de BoulLes 
gaan gebeuren, de vereniging hoopt door de extra belangstelling wel 
op een ledengroei.
 
Tot nu toe is de voorbereiding vooral op papier (maken en verbete-
ren draaiboek en begroting) en overleg met NJBB en organisatie. 
Inmiddels is de begroting die is gebaseerd op het maximale aantal 
deelnemers (64 mannen en 64 vrouwentriplettes) is door de SG-or-
ganisatie goedgekeurd. Daarnaast zal ook de accommodatie worden 
opgeknapt om de “buitenlandse” deelnemers in een goede sfeer te 
kunnen ontvangen.
Er is bewust gekozen voor deze triplettenvormen omdat de SG 
bedoeld is als ‘top’sportevenement voor 50 plussers, en dit de 
speelvormen zijn die internationaal op het hoogste niveau worden 
gespeeld.
De deelnemers zijn tenminste twee dagen (minimaal 7 wedstrijden) 
aan het boulen in het hoofdtoernooi met op de vrijdag de finales. 
Daarnaast wordt er zowel voor de dames- als de herentriplettes een 
neventoernooi in het Park Toorenvliedt georganiseerd. De deelne-
mers hebben zodoende één dag de gelegenheid om Middelburg en 
de omgeving te bezoeken. NJBB en CJBM vinden het deelnamebe-
drag van € 35,- voor het petanquedeel niet te hoog, de deelnemers 
krijgen waar voor hun geld.

In het weekeinde aansluitend 
op de SG-week wordt door de 
NJBB op dezelfde accommo-
datie het Europese veteranen-
kampioenschap georganiseerd. 
Tevens heeft de vereniging dat 
weekend het Toorenvliedt-
toernooi op de agenda gezet: 
‘s zaterdags een geldtoernooi 
voor tripletten waarvoor ook 
de SG deelnemers zullen wor-
den uitgenodigd. En ’s zondags 
een promotietoernooi voor 
doubletjes. Kortom, 7 dagen 
boulen in Middelburg op hoog 
maar ook recreatief niveau.
Naast de accommodaties die de deelnemers van de SG via de web-
site van de SG worden aangeboden, zijn er (natuurlijk) voldoende 
andere overnachtingsmogelijkheden. Zo zijn er in de buurt van het 
boulescomplex camping Middelburg en verschillende minicampings 
te vinden.

De SG zijn onderdeel van een feestmaand voor de provincie. Op 
25 augustus wordt begonnen met het zeeland nazomerfestival (een 
nationaal bekend cultureel evenement), dan de SG en aansluitend 
het film- en literatuur evenement “Film by the sea” in Vlissingen. 
Kortom een waar spektakel waar iedereen zijn vakantie aan kan 
vastkoppelen.

A D V E R T E N T I E

Op een unieke plek op de markt en rond de kerk, midden in het centrum van Schagen organiseert 
JBV Magnus in samenwerking met de Stichting Promotie Petanque Schagen het

SES Markttoernooi
Zondag  19 juli 2009 
WJ/FIPJP : 96 triplettes
Inschrijving tot en met 16 juli 2009 Prijzengeld (A/B gegarandeerd)
Aanvang: 11.00 u. (melden voor 10.30 u.)        
Dependance: Grand cafe 1741
Inschrijfgeld: € 21 per triplette                                                           A Ac B Bc C Cc
Prijzen:   Geld en natura  € € € € € €
Systeem:   3 voorronden                                                1e 450 180 150 90 90 60
  Op basis resultaat A,B en C poule 2e 225 150 120 75 75 45
 Vervolgens directe eliminatie met complementair 3e 150 120 90 60 45 30
                                                                                              4e 120 90 60 45 45 30                       
                                              5e /8  wijn
Zaterdag  18 juli 2009
Let op :  Terrein : Julianalaan (centrum)    Prijzengeld
Inschrijving tot en met 16 juli 2009       
WJ/FIFPJ:  48 doublettes 1e € 200
Dependance: Onder de Olmen 2e  € 100
Aanvang: 10.00 (melden voor 09.30 u)                                     3e  €  80
Prijzen: geld en natura 4e  € 60
Inschrijfgeld: € 10 per doublette 5e  € 40          
Systeem:  5 voorgelote partijen 6e /15    natura     

Inschrijving :   www.schagermarkttoernooi.nl of  bij:Nely Stet email ag.stet@quicknet.nl tel: 06-20413845
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De Nederlandse dames in Zweden
Onder begeleiding van Jac Machielsen en Michel van Si-
chem speelden de dames, Denise van Arnhem, Marina 

Blom, Ilse Smits en Sonia Zwaal, de kwalificatie in Helsingborg. 
Op zaterdag 22 maart stonden de tegenstanders Spanje, Dene-
marken en België op het programma.
De Nederlandse dames trokken direct ten strijde in het triplette 
tegen Spanje en gaven ze het nakijken met 13-8. Echter in de 
tête-à-tête moest Denise het afleggen tegen Evan Lisbona. Er 
was sprake van een duidelijk klassenverschil en de uitslag werd 
6-13. Ook het doublette kon het niet redden. Marina en Ilse 
startten de partij en om strategische redenen werd Ilse na drie 
mênes gewisseld voor Sonia. Het mocht helaas niet baten: eind-
stand 6-13.
De volgende tegenstander was Denemarken. Voor het triplette 
ging Ilse voorop, Sonia in het midden en Marina als schutter. In 
het begin een gelijk opgaande strijd, maar toen kwam de dip. So-
nia werd gewisseld door Denise. Ze trokken het niet meer op en 
de uitslag werd uiteindelijk 10-13. De doublette werd gespeeld 
door Denise en Marina. Tot aan de achtste mêne ging het gelijk 
op. Toen scoorden ze vier punten en stoomden gelijk door naar 
een 13-4 winst. De tête-à-tête werd gespeeld door Ilse, maar zij 
kreeg het niet gemakkelijk tegen Lisa Miland en moest met 7-13 
het onderspit delven.
Tegenstander nummer 3 was België. De Belgen speelden slecht 
en Nederland niet veel beter. Met veel moeite wonnen ze de 
partij met 13-12. Het doublette werd weer gespeeld door Ma-
rina en Ilse. Met matig spel wisten zij een voorsprong op te bou-
wen. Toen kwamen de Belgen terug en werd Marina gewisseld 
voor Sonia. Ook de Belgen wisselden en brachten Stephanie 
Moiny in. Uiteindelijk verloor Nederland van een goed spelend 
Belgisch team met 9-13. In het tête-à-tête moest Nederlands 
beste tête-à-tête speelster Denise het opnemen tegen Natascha 
Kasmierczak. Een zeer zware opgave. De uitslag werd dan ook 
4-13 in het voordeel van België.
Na een goede nachtrust moesten de dames het opnemen tegen 
gastland Zweden.
Zweden had een sterk team met o.a. Jessica Johansson met een 
schotgemiddelde van 79 procent in de triplette partij tegen Ne-
derland. Hierop kan menig man jaloers zijn! Ze begonnen in de-
zelfde opstelling als tegen Spanje met Sonia, Marina en Ilse. De 
Zweden startten met twee goede mênes, waardoor Nederland 
al snel met 0-6 achter stond. Toen verzwakte de Zweedse poin-
teur Lisa Claesson even en kon Nederland terugkomen tot 4-6. 
Maar de Zweden herpakten zich en stoomden in een ruk door 
naar 4-13. Het doublette verliep niet veel beter, ook hier wer-
den ze overklast. Denise en Ilse verloren in slechts vijf mênes 
met 0-13.  De tête-à-tête bracht nog wel een lichtpuntje. Marina 
kwam eerst met 0-7 achter, maar vocht zich terug en wist dit 
om te zetten naar een overwinning van 13-11. De eer is gered, 
maar ze wonnen van geen enkel land en gingen dus niet naar de 
finale. 

Jac Machielsen

Nederlandse heren in Turkije
In het weekend van 20 en 21 maart jl. heeft de Nati-
onale Heren Beloften Selectie zich geplaatst voor het 

Europese Kampioenschap voor Espoirs later dit jaar. 
Bram Bookelaar, Dirk Jan van Mourik, Bob van der Stappen en 
Kees Koogje, gecoacht door Chris van Helvoort, hebben in An-
talya Turkije laten zien dat de progressie van 2008 zich heeft 
doorgezet. 
Nederland werd ingeloot in de poule met Turkije, Zwitserland 
en Hongarije. Hongarije liet de CEP weten dat om financiële re-
denen niet aan het kampioenschap deelgenomen kon worden. 
De opening van het weekend werd vormgegeven door een tri-
plettewedstrijd tegen Turkije. Het thuisland Turkije toonde aan 
met een goede tireur en twee redelijke pointeurs op zoek te zijn 
naar aansluiting in Europa. Het degelijke spel van DJ van Mourik, 
Bob van der Stappen en nieuwkomer Kees Koogje liet er geen 
twijfel over bestaan dat de doelstelling van Nederland, plaatsing 
voor het EK, ten koste zou gaan van Turkije, 13-3.
In de tweede ronde werd zowel het doublette als de tête-à-tête 
winnend afgesloten. Bram Bookelaar speelde als pointeur bijna 
foutloos en Kees Koogje vond het moment daar om te laten zien 
dat zijn goede spel bij het EK jeugd 2008, een vervolg zou krij-
gen bij de Espoirs. Met een schotpercentage van 87% en een 
plaatsgemiddelde van 88% werd een nagenoeg perfecte wed-
strijd afgesloten met 13-0 winst. DJ van Mourik, erg bedreven in 
het spelen van tête-à-tête op internationale wedstrijden, sloot 
zijn partij winnend af met een 13-12 winst.
Nadat Zwitserland van Turkije had gewonnen met 2-1, zou op 
zondagochtend worden uitgemaakt wie als poulewinnaar naar 
de finaleronden zou gaan.
De eerste triplettewedstrijd werd verloren na een 11-3 voor-
sprong. Een tweetal slordige ronden bracht Zwitserland terug in 
de wedstrijd. Een reanimatie die fataal bleek te zijn, 11-13 ver-
lies. In de wetenschap dat deze wedstrijd gewonnen had moe-
ten worden werd met vertrouwen aangevangen met de tweede 
ronde. De tête-à-tête werd na een prachtige wedstrijd gewon-
nen door DJ van Mourik, 13-10. De doublettewedstrijd verliep 
in aanvang naar wens. Na een gelijkopgaande wedstrijd werd 
Kees Koogje gewisseld voor Bob van der Stappen. Na een pit-
tige strijd en vele mênes later werd deze wedstrijd ook winnend 
afgesloten, 13-9. Als eerste geplaatst voor de eindronden! Plaats 
van handelen nog onbekend. In de eindronden laat de loting een 
uiterst interessante indeling zien. Samen met Duitsland, vorig 
jaar nog verslagen in een boeiend duel, België en Spanje. Spanje 
als verliezend finalist in 2008 is naar alle waarschijnlijk de zwaar-
ste tegenstander. Duitsland, op revanche belust, en België als 
gerenommeerde petanque-natie maken het kwartet rond.
Een prachtige uitdaging die de mannen zullen aangaan! De voor-
bereiding kan gestart worden. 

Toon van Alebeek
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dank zij….

Marian van Rooyen
Veel kans dat als je het bondsbureau belt, en door de re-
ceptioniste van het ‘Huis van de Sport’ wordt doorverbon-
den, je Marian van Rooyen aan de lijn krijgt. Sinds eind 
2006 is ze office manager op het bondsbureau. Zoals ze 
het zelf zegt heeft ze op dat moment de ene bond voor de 
andere ingeruild. Voor die tijd was ze immers acht jaar in 
dienst van de vakbond FNV.
“Het kostte wel het nodige denkwerk, maar het besef dat ik 
van mijn hobby mijn beroep kon maken, gaf de doorslag.”

Duizendpoot
Haar werkzaamheden laten zich moeilijk in één zin 
omschrijven. Zelf noemt ze het een soort duizendpoot 

functie. Ledenadministratie, telefoon beantwoorden, post ver-
zorgen, ondersteuning bieden bij de werkzaamheden van diverse 
commissies, en nog legio dagelijks voorkomende werkzaamhe-
den. Echter alles onder de noemer ‘dienstverlenend’ zijn aan de 
leden van de NJBB.
“Het komt nogal eens voor dat overijverige 
leden zelf een adreswijziging melden bij het 
bondsbureau, en dan is het handig de beller 
erop te wijzen dat deze handelingen het best 
centraal vanuit het eigen verenigingssecreta-
riaat geregeld kunnen worden.
Moeilijker wordt het wanneer je de vraag 
krijgt voorgeschoteld wat nou precies ‘onder-
hands’ gooien is. Gelukkig ken ik de organisa-
tie van de bond dermate goed dat ik zo een 
vraag kan doorsluizen naar een commissie die 
voldoende kennis over de materie heeft.”
“Opmerkelijk is dat het soort vragen bepaald 
wordt door de periode van het jaar. In het 
begin van het jaar meestal vragen gerelateerd 
aan de ledenadministratie, overschrijvingen, 
enz… en als later de toernooien losbarsten, 
vragen over wedstrijdreglementen of spel-
situaties die niet eenduidig kunnen worden 
uitgelegd. Als ik zelf weet waar het antwoord 
te vinden is dan wijs ik de beller daarop en 
anders wordt de toernooi- of reglementen-
commissie aan het werk gezet. De menings-
verschillen kunnen immers dermate oplopen 
dat er zelfs sprake van ruzie kan zijn. Als ik 
een helder antwoord kan formuleren is mijn dag weer goed.”

Een half jaar kijken
“Eind jaren ’80 kreeg ik het boulesvirus te pakken. Ik wandelde 
regelmatig met mijn dochters door het park in De Bilt en zag daar 
de spelers van Kets Up aan het werk. Ik heb er zowat een half jaar 
over gedaan om te snappen wat nou de bedoeling van het spel-
letje was. Een klein balletje weggooien en dan die grote ijzeren 
kogels erachteraan, nou ja….
Toen ik echter uitgenodigd werd om eens een balletje mee te 
gooien, was ik helemaal verkocht. In het begin nog niet zo fana-

tiek, want als de dochters aandacht nodig hebben, dan laat moe-
der alles uit haar handen vallen. Maar toch, ik voelde me er goed 
bij, kreeg wat tips en aanwijzingen, en ondanks een rare slinger 
in mijn pols kon ik mijn spel zichtbaar verbeteren. Een stukje 
grind in de tuin bood me de mogelijkheid om aan mijn tireren 
te werken, en zo voelde ik me sterk genoeg om ook eens aan 
toernooien en de Nationale Competitie deel te nemen. Niet als 
topper, maar wel als een met volle teugen genietende recreant.

Brede belangstelling
Inmiddels had ik ook belangstelling getoond voor wedstrijdzaken 
en wedstrijdleiding, kon de nodige opleiding en bijscholing volgen 
en me verdienstelijk maken voor de vereniging en voor afdeling 
6. Na een tussenstop in Laren ben ik sinds ’94 lid van Les Cailloux 
te Zeist. Behalve het genieten van het spel heb ik me ook een 
aantal jaren ontfermd over het wedstrijdsecretariaat.
Insiders hebben me wel eens verteld dat ik daardoor ook wel een 
beetje in beeld ben gekomen bij de Bond.
De laatste jaren speel ik minder intensief, maar geniet nog steeds 
volop. De gemoedelijkheid, de gezelligheid, de sfeer en een goed 

lopende organisatie zijn de elementen die mijn genieten naar een 
hoger plan brengen.
Vorig jaar nog, heb ik gefascineerd staan kijken naar een partij van 
Dennis Mul en Sybolt Lups gedurende het Vrijthof toernooi. Zo 
gefascineerd zelfs dat ik ruim te laat in mijn hotel aankwam. Ook 
het spel van onze zuiderburen kan me echt bekoren. Van club-
ontmoetingen met Belgische verenigingen, en van de Belgische 
deelnemers op het Vrijthof toernooi heb ik één ding onthouden. 
Gooi en geniet zonder complexen!”

Frans Benoit
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J.B.C. de But is één van de oudere Jeu de Boules verenigin-
gen in ons land. Sinds de oprichting in 1981 is de club op 
zoek geweest naar een overdekte speelgelegenheid.
Na omzwervingen in Roosteren, Limbricht, de steenfa-
briek van Schoenmakers in Sittard, de zusterverenigingen 
in Susteren en Munstergeleen, kon uiteindelijk pas in 1993 
met gepaste trots het eigen boulodrome aan de Sportcen-
trumlaan in Sittard geopend worden.

Tot zover, niets aan de hand. De vereniging groeide ge-
staag, er werden competities en toernooien afgewerkt, 
tot in 2007 donkere wolken zich boven het boulodrome 

samenpakten.
De brandweer dreigde met sluiting van de hal als de binnenbe-
kleding van kunststof schrootjes niet vervangen werd. De brand-
veiligheidsvoorschriften dienden strikt nageleefd te worden en 
dus werden de schroten vervangen door witte brandwerende 
gipsplaten. Een wit waar de ogen pijn van doen.
Van daar het idee om op de kopse kant een wandschildering aan 
te brengen die als “eye catcher” moest dienen. Een prima zet 
vond voorzitter Ronald de Jonge. Zo kwamen ze immers ook 
nog eens af van de “kreupele bouler” die sinds het eerste lus-
trum aan de wand had gehangen.  Het schilderidee was van Boy 
Meuffels. Het was zijn jeugddroom om nog eens zo’n schilder-
werk te mogen realiseren. In zijn jeugdjaren had hij altijd al naar 
de kunstacademie gewild, maar zijn ouders weerhielden hem 
daarvan. “Er is in die kunstwereld geen droog brood te verdie-
nen”, en dus werd Boy logistiek medewerker bij DSM.

Groeibriljant.
Model voor de muurschildering stond een schilderijtje van Piet 
Gardeniers uit Geleen. Een overlangs doorgesneden ovaaltje van 
90 cm x 50 cm, met een Frans jeu de boules tafereel, enigszins 
ontsierd door de aanwezigheid van een butler in groen jacquet. 
Die zou vervangen worden door spelende boulers. Jeu de Boules 

postkaarten op het internet waren hun inspiratiebron.
Helaas moest Boy na de opstartfase zijn werkzaamheden alweer 
staken. Na een ernstige vasculaire aandoening volgde een bee-
namputatie, en de revalidatie was dermate intensief dat hij het 
schilderen vaarwel diende te zeggen.
Gelukkig werd het artistieke stokje vlot overgenomen door twee 
dames. Truus van Huet (haar man speelt bij de But) en haar vrien-
din Yvonne Taks. Truus werkt op een Medisch Kleuter Dagverblijf 
en Yvonne noemt zichzelf meer een duizendpoot. Ze werkt bij 
de Inspectie Schoonmaakbedrijven, doet aan Management On-
dersteuning en is ook actief bij mensen met  taal- en spraakstoor-
nissen. Van jongs af aan hebben beide dames belangstelling voor 
het schilderen en sinds 20 jaar is dat hun grootste gezamenlijke 
hobby. Ze zijn inmiddels tweedejaars op de Kunstacademie in 
Maasmechelen (België), en hebben al menige workshop en ex-
positie op hun naam staan. Beiden schilderen ze zeer variërend, 
abstract, bloemen, landschappen en momenteel het abstraheren 
van landschappen. “Wat je schildert, ligt aan je stemming en peri-
ode, en laat zich niet opdringen”, aldus de dames.

Hels karwei
Begin april 2008 zijn ze op vrijwillige basis begonnen met het 
afmaken van het werk van Boy Meuffels. Een hels karwei, want 
het betreft een wand van 15 m x 4 m. Staand op tafels, met of 
zonder ladders erop, soms met behulp van steigers klaren ze de 
klus. Bezielend en creatief bezig zijn is hun motto. Nu weer met 
de kwast, dan weer tamponnerend wordt de acrylverf op de 
wand aangebracht. Gemiddeld zijn ze één avond per week, drie 
uur met de opdracht bezig.
Het liefst onder het genot van koffie en vlaai (hoe kan het ook 
anders in Limburg).

In grote lijnen “staat” de beschildering al. Nu komt het erop aan 
om meer diepte aan te brengen, het landschap te verfraaien, de 
huizen van meer groen te voorzien, en middels druiven en gera-
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Camping Bertrix
Ardennen www.campingbertrix.be  

Voor meer informatie en reserveringen: 
Tel. in NL: 070 890 0644 - Tel. in B: +32 (0)61 412 281 

info@campingbertrix.be
Vooraf reserveren noodzakelijk.

Als echte jeu de boules liefhebbers organiseren 
wij i.s.m. de NJBB een petanque toernooi op onze 
4* camping in de Belgische Ardennen.

Verblijf met eigen caravan of huur een luxe 
stacaravan en beleef een uniek evenement 
midden in de natuur. Plezier en vermaak ook 
voor niet-spelende partner en/of kinderen 
gegarandeerd dankzij groot verwarmd zwembad 
met zonne terras, speeltuin, tennis, voetbal, 
tafeltennis, kinder speelbos en nog veel meer!

Lentetoernooi 2009
Zaterdag 13 juni Doublettes
Zondag 14 juni Super Melée

Ardennen Camping Bertrix: 
dé jeu de boules 

camping van België!

Adv Bertrix Jeu-de-Boules180x120.indd   1 05-03-2009   11:45:37

A D V E R T E N T I E

niums het kleurenpallet te vergroten.
Wanneer de muurschildering klaar moet zijn? Voor de dames en 
voor de But een onbelangrijke vraag. Het project is een groei-

briljant, het wordt een fantastische creatie, en zoals je weet: 
“Kunst laat zich niet dwingen”.

Frans Benoit
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 puK Herovert verenigingStitel

PUK uit Haarlem heeft op 28 maart in Delft voor de tweede 
maal de nationale clubtitel veroverd, die dit jaar voor de 
negende keer werd gespeeld. Het thuisspelende MIDI werd 
het slachtoffer van de dadendrang van de Haarlemmers.

PUK heeft de nieuwe landstitel bepaald niet cadeau gekregen. 
Tijdens de eerste landelijke voorrondedag op 14 maart in 
Nieuwegein had de club uit Haarlem grote moeite om zich in 

de achtste finale Mosa Petanque uit Maastricht van het lijf te houden. 
De tussenstanden spraken duidelijke taal: 2-0, 3-2 en 4-3. Een stuk 
gemakkelijker verliep daarna de kwartfinale tegen streekgenoot Les 
Pointeurs uit Alphen aan den Rijn: 5-0.

Plop exit
Drie van de vier clubs die zich voor de finaledag in Delft hadden ge-
plaatst konden zich voorstaan op een fraaie staat van dienst. PUK 
was in 2007 al eerder landskampioen geworden, MIDI in 2002 en 
Les Cailloux uit Zeist had in 2005 en 2006 de titel voor zich opgeëist. 
Het kwartet werd vol gemaakt door ‘t Zwijntje uit Apeldoorn, dat als 
outsider indruk had gemaakt door respectievelijk Petangeske uit Ber-
gen op Zoom en De Bouledozers uit Hoorn het nakijken te geven. 
Grote ontbrekende bij dit viertal was Plop uit Uden, de meest gelau-
werde club, dat in totaal viermaal landskampioen is geweest. Tijdens 
de kwartfinale op 14 maart moest Plop buigen voor een ontketend 
Les Cailloux, dat na de tweede ronde nog tegen een 2-3 achterstand 
aankeek en beide laatste triplettepartijen moest winnen voor een 
plaats bij de laatste vier.

Ook Les Cailloux naar de kant
Spanning was er ook volop op de finaledag, vooral tijdens beide halve 
finales waarin Les Cailloux het moest opnemen tegen ‘thuisclub’ MIDI 
en PUK tegen ‘t Zwijntje. Na de tweede ronde had de club uit Zeist 
aan één punt voldoende voor een plaats in de finale. Het mixtriplette 
verloor echter kansloos en even later was het pleit beslecht ten na-
dele van de Zeistenaren toen ook het andere triplette met 13-11 het 
hoofd moest buigen.

PUK, tezamen met Les Cailloux huizenhoog favoriet, bleek een zwa-
re dobber te hebben aan ‘t Zwijntje. Na de eerste tripletteronde 
keken de Haarlemmers zelfs tegen een 0-2 achterstand aan. In de 
volgende doubletteronde zag PUK kans één punt van de achterstand 

af te knabbelen (2-3), waardoor beide triplettepartijen ge-
wonnen moesten worden om de eindstrijd te bereiken. 
Door twee zwaar bevochten overwinningen (13-9 en 13-
10) kwamen de Haarlemmers met de schrik vrij.
Lange tijd zag het er in de finale naar uit dat het mixtriplette 
van MIDI zijn tegenstanders een flinke afstraffing zou geven. 
Op 11-4 gaven weinigen nog enige kans voor het Haarlemse 
mixteam. Doch plots keerden de kansen en drie werpron-
den later bleek PUK de laatst lachende te zijn. In de andere 
triplettepartij bleef PUK zijn rivaal met 13-3 ruim de baas. 
Dezelfde score verscheen ook op het bord na de eerste 
doublettepartij, in de twee andere partijen bleef het heel 
lang onbeslist. Pas op 7-6 namen De Jong en Van Nunen 
afstand van hun MIDI-tegenstanders om door te stomen 
naar de beslissende 13-6. In de andere partij was het op dat 
moment 11-9 in het voordeel van PUK, de boules konden 
meteen opgeraapt worden. PUK kan zich gaan voorberei-
den op een tweede Europees avontuur! Dat doet het onder 
meer door een reis naar Engeland, enkele weken voor de 
eerste speeldag om de Europacup begin augustus.

Jac Verheul

Achtste finale (14 maart)
Plop – Tilburg  4-1 (4-13, 13-12; 13-12, 13-0, 
 13-6)
Les Cailloux – Coevorden  4-1 (8-13, 13-9; 13-1, 13-4, 13-8)
De Toss – Le Biberon  2-5 (13-2, 6-13; 13-9, 4-13, 4-13; 
 6-13, 7-13)
MIDI – ‘t Dupke  4-3 (13-0, 6-13; 13-12, 12-13, 
 13-10; 13-9, 1-13)
PUK – Mosa Petanque  4-3 (13-7, 13-6; 13-0, 10-13, 
 12-13; 5-13, 13-6)
Waddinxveen – Les Pointeurs  1-4 (0-13, 8-13; 7-13, 13-9, 1-13)
Maasstad – De Bouledozers  1-4 (11-13, 13-7; 7-13, 11-13, 6-13)
Petangeske – ‘t Zwijntje  1-4 (2-13, 2-13; 11-13, 3-13, 13-12)
Kwartfinale
Plop – Les Cailloux  3-4 (13-9, 12-13; 8-13, 13-11, 
 13-12; 10-13, 7-13)
Le Biberon – MIDI  1-4 (7-13, 4-13; 13-10, 10-13, 7-13)
PUK – Les Pointeurs  5-0 (13-7, 13-3; 13-4, 13-7, 13-5)
De Bouledozers – ‘t Zwijntje  2-4 (5-13, 7-13; 13-10, 9-13, 13-4;
  9-13)
Halve finale (28 maart)
Les Cailloux – MIDI  3-4 (13-6, 11-13; 13-9, 13-11, 
 7-13; 0-13, 11-13)
PUK – ‘t Zwijntje  4-0 (11-13, 11-13; 13-0, 11-13, 
 13-6; 13-9, 13-10)
Finale
MIDI – PUK  0-4 (11-13, 3-13; 3-13, 6-13, 9-11  
 afgebroken)

(Zie ook de gedetailleerde verslagen op de NJBB-website)

klaar voor een nieuw avontuur: remko de Jong, Henry Calvetti, Mandy Guitton,
coach Bart scholten, edward Vinke, teammanager arjen Limonard, Marco van

saane, Jelle Venema, Mart van Nunen, Manon van Loon en Marc Helffer. (foto JV)

 even voorStellen:
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Bij de redactie zijn we nog steeds naarstig op zoek naar 
uitbreiding. Bij voorkeur iemand uit het Zuidwesten van 
het land en iemand uit Noord-Holland. Wellicht wordt er 
te zwaar gedacht over deze functie en daarom willen we 
hierbij uit de doeken doen hoe het er aan toe gaat binnen 
de redactie.

Raymond van Oudshoorn: Hoofdredacteur. (Drenthe, Gronin-
gen en Friesland) 

Is bij zijn eigen vereniging verantwoordelijk voor het clubblad en 
de website en sinds kort ook voor het clubblad van de NJBB. 
“Het meeste werk doe ik thuis, achter de computer. Zo nu en 

dan trek ik er eens op uit voor een interview. Eén keer in de drie 
maanden is het voor mij even hectisch om alles rond te breien. Ook 
hebben we één keer in de drie maanden een redactievergadering. 
Dit is een gezellige aangelegenheid. Lekker brainstormen met elkaar 
over wat te doen en wat komen gaat. Tussentijds laten we chinees of 
pizza aanrukken.”

Cristel van Maarsseveen: Redacteur. (Midden van het land)
Is in het dagelijks leven werkzaam bij een branchevereniging en daarbij 
verantwoordelijk voor alle zaken die betrekking hebben op communi-
catie. “Toen ik begon met schrijven voor petanQue was ik nog bezig 
met mijn studie. Communicatie en schrijven hebben altijd wel mijn 

interesse gehad en ik denk dat je dat als redactielid ook wel een beetje 
moet hebben. Toch had ik maar weinig ervaring met schrijven, maar 
dat bleek geen belemmering voor petanQue. Nu heb ik inmiddels 
alweer zo’n anderhalf jaar een fulltime baan en dat valt allemaal prima 
te combineren met redactiewerk! Ik heb het gevoel dat veel mensen 
bang zijn dat het zoveel vrije tijd opslokt, maar dat valt als ‘gewoon’ 
redactielid echt wel mee. Waar hebben we het over: vier keer per 
jaar een blad uitbrengen, dat zijn slechts een paar mensen en/of toer-
nooien bezoeken in een heel jaar tijd. En vaak is dat ook nog eens te 
combineren met een toernooi dat je toch al ging spelen...” 

Frans Benoit: Redacteur. (Zuiden des lands)
Loopt al zo een dertig jaar mee in boulend Nederland en heeft zowat 
alles meegemaakt wat er maar mee te maken valt. Zowel op bestuurlijk 
als op sportief gebied. Naast een full time baan blijft hij het leuk vinden 
om gedachtespinsels omtrent petanque aan het papier toe te vertrou-
wen. Pétanque draagt nu eenmaal een andere emotie met zich mee dan 
andere sporten. Meer dan het “zoef zoef” van een wielerwedstrijd, en 
meer dan de adrenalinestoot die je na twee keer drie kwartier voetbal 
tegen je schedeldak voelt stuiteren. Pétanque is zijn favoriete hobby. 
Het beoefenen doet hij met boules, balpen en beeldscherm.

Wil jij deze gezellige club bijstaan? 
Mail naar ray.oudshoorn@kpnplanet.nl

A D V E R T E N T I E

 even voorStellen:
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petanQKi RPLACEDSU
Melissa Steringa.
Melissa is 15 jaar oud en speelt bij Hattem 
Petanque.

Op de baan zijn we getuigen van 
een “boule” talent, dus waren 
we nieuwsgierig hoe lang Me-

lissa al speelde.
Melissa: Ik ben pas sinds juni 2008 lid van de 
club.
En daarvoor heb je nooit gespeeld?
Melissa: Ik ging wel eens met mijn vader mee 
naar de baan en gooide wel eens een boule, 
maar niet serieus.
En dan toch uiteindelijk lid geworden?
Melissa: Ik vond het wel leuk en op advies 
van mijn vader en enkele andere leden van 
de club ben ik inderdaad lid geworden. On-
der andere Hans Tijssen zag wel potentieel 
in mij. En als anderen het zeggen wordt je 
sneller lid als dat je vader dat alleen zegt.
Speel je ook al in toernooien mee?
Melissa: Ja, sinds ik mijn licentie heb, heb ik al 
enkele keren aan een toernooi mee gedaan.
In de prijzen gevallen?
Melissa: Het allereerste toernooi, toen had 
ik net mijn licentie, ben ik eerste geworden 
in de B. toen speelde ik samen met Assen 
Nijboer. Daarna ben ik nog drie keer in de 
prijzen gevallen.
Zijn er meer jeugdleden bij Hattem?
Melissa: Twee, een jongen en ik.
Is er ook een trainingsprogramma?
Melissa: Nee, daarom vind ik het programma 
van Michel een goed initiatief. Daar kun je de 

technieken goed leren. Van het gooien op 
toernooien leer je ook wel, maar dit is beter.
Doe je nog iets anders naast petanque?
Melissa: Streetdancen.
Kun je dat goed combineren?
Melissa: Ja hoor, heel goed.

Voor de jonge heren in deze leeftijd….Me-
lissa is nog vrijgezel.
“Ik zal alvast een foto van mij op de deur 
plakken met de tekst: Hier waak ik”, zegt de 
vader van Melissa. (een beer van een kerel 
van bijna twee meter)

Melissa in actie (foto djamilla Vink)

PARELTOERNOOI
ZONDAG 23 AUGUSTUS 2009

Op een unieke locatie in het centrum van Oisterwijk vindt voor de 20e keer wederom het bekende Pareltoernooi plaats. Op 
de gehele De Lind worden er 100 wedstrijdbanen aangelegd. Er is een hoofdtoernooi voor licentiehouders en een recrean-
tentoernooi.

 jeugDtraining Zone a nieuw leven ingeBlaZen

A D V E R T E N T I E

Systeem: doubletten met vijf voorgelote wedstrij-
den en een finale

Inschrijfgeld:  12 euro per doublette
Inschrijving: tot uiterlijk donderdag 20 aug 2009
Via email naar:  bersselaar1@home.nl
Telefonisch: 013-5331276 (Ad Mathijssen)

NB: mogelijkheid tot gebruik van consumpties en belegde broodjes tegen concurrerende prijzen

Aanvang: 10.30 uur
Melden vanaf:  08.45 uur tot 10.15 uur in de Burgerzaal
 van het raadhuis op De Lind
Prijzen: hoofdprijs en vele mooie prijzen in natura
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NJBB Trainer nationale jeugdselectie Michel van Sichem pakt 
trainingsprogramma jeugd in Zone A op. Nadat de vorige zonale 
jeugdtrainer zich heeft teruggetrokken heeft de sectie topsport 
Michel gevraagd om de jeugdtrainingen over te nemen. Michel is 
vrijwel direct in de telefoon geklommen om in Zone A de jeugdle-
den te indexeren. Slechts een week later is PetanQue in Assen te 
gast waar Michel bij “een boel plezier” zijn trainingsprogramma 
voor de eerste keer in praktijk brengt.

Nadat enige tijd de jeugdtraining in Zone A op een laag pitje heeft 
gestaan, heeft Michel in een week tijd 21 jeugdleden gerek-
ruteerd die wel belang hebben bij zo’n training. Door omstan-

digheden heeft hij op het laatste moment 6 afzeggingen, die er overigens 
volgende keer wel bij zullen zijn, waardoor er 15 jeugdleden aan de train-
ing deelnemen. Variërend van 5 tot 16 jaar wordt gretig aan de oefeningen 
mee gedaan. Onder de 15 aanwezigen zijn er enkele die nog niet over een 
clubkaart of licentie beschikken, maar wel zeer enthousiast zijn.
Tussen neus en lippen door formeert Michel gelijktijdig even 3 teams voor 
het Utrechts Open Jeugdkampioenschap die in Nieuwegein worden ge-
houden tijdens het ter perse gaan van dit blad.
Een dergelijke zonale training is voor de jeugd een mooi initiatief. Over 
het algemeen zijn er bij de clubs één, twee, misschien wel drie jeugdleden, 
maar op zo’n dag is het jeugd onder elkaar. Clubs die jeugdleden in hun 
bestand hebben, hebben over het algemeen geen trainingsprogramma die 
op hen gericht is. Niet alleen in zone A liep de jeugdtraining moeilijk. Dat 
was tot voor kort ook in twee andere zones aan de hand en daar hebben 
ook mensen de zaak opgepakt en/of voortgezet. 
Op de eerste dag van het programma zien we al snel dat Michel op een be-
vlogen manier de pupillen, aspiranten en jeugd de technieken en tactieken 
van het petanque eigen maakt. Tijdens het programma wordt wisselend 
gebruikt gemaakt van gastclubs in de zone.
De ouders van de kinderen hoeven zich niet te vervelen tijdens deze da-
gen, want daarvoor heeft Michel een oudertoernooi op poten gezet. Ter-
wijl hun kroost aan trainen zijn kunnen zij deelnemen aan het toernooi 
waar zelfs een leuke prijs aan verbonden is. Indien uw kind ook de be-
hoefte voelt om lekker met leeftijdsgenootjes te spelen kunnen zich aan-

 jeugDtraining Zone a nieuw leven ingeBlaZen

de selectie van zone a (foto djamilla Vink)

Opgave: Voor 25 augustus 0546-823024 / 0546-822472 
Of per email: gh.schoemaker36@hetnet.nl 

U kunt tijdens het toernooi gratis kamperen met tent of caravan

14e Bavaria Petanque-
Nacht van Almelo 

Voor Triplettes

28, 29, 30 augustus 
13 voorrondes, 

daarna poule-indeling

Totaal 
prijzengeld: 

1635€

B-Poule:
9e prijs   60€
10e  45€ 
11e t/m 16e 30€

A-Poule:
1e prijs  450€ 
2e  300€ 
3e / 4e  150€ 
5e t/m 8e    75€

a la mêlee  
en welkomstfeest op 

28 augustus 

A D V E R T E N T I E

melden bij Michel van Sichem (050-8507570). Lid zijn van een club is geen 
noodzaak en desnoods mogen ze ook (school)vriendjes (vriendinnetjes), 
buurjongens en buurmeisjes meenemen.

Raymond van Oudshoorn



Word nu Lotto-abonnee en loop het grootste 
risico om miljonair te worden. Minstens 60 
keer per jaar maakt u kans op de Jackpot 
van € 4 miljoen of meer en de hoofdprijs van 
€ 1 miljoen!
Maak ook elke week kans op miljoenen 
euro’s én steun uw club. Word vandaag nog 
Lotto-abonnee.

Voor meer informatie: www.lotto.nl

WIN MILJOENEN EURO’S
MET LOTTO

EN SUPPORT JE CLUB

A D V E R T E N T I E

JDC berichtte ons over nieuwe artikelen, waaronder 
de zogenaamde “Champions” boules 

1. Dit is een set van Marco 
Foyot die geleverd wordt 
in een duurzame koffer.
De half-zachte boule van 
Marco Foyot wordt speciaal 

door OBUT vervaardigd van 
staal met carbon. (De boules zijn 

extra gedompeld in een bad van staal 
met carbon.) De elektrolytische, grijs-blauwe bescherming 
slijt langzaam bij gebruik. De hoge hardheid is gelijk aan 120 
Kg/mm2. De boules hebben een zeer goede stabilisatie. De 
staal met carbon boule maakt regelmatig onderhoud met 
olie noodzakelijk, teneinde oxydatie te vermijden.

2. ‘Ik heb mijn twaalf titels als 
Wereldkampioen verkregen 
met een harde boule. Ik 
heb besloten om de “lea-
der” te laten herleven 
zoals zij in het begin 
waren, alleen beter 
(men moest het aan-
genamer maken om te 
spelen, gemakkelijker voor 
het grote publiek om te ge-
bruiken). Na veelvoudige testen 
hebben de ingenieurs van Obut mij de boule voorgesteld 
die ik wenste. Ik adviseer het u oprecht!’
De set wordt in een skai bouletasje geleverd. Ook deze 
boules zijn van staal met carbon. Presentatie: “zwart gesa-
tineerd metaal”, geleidelijk verdwijnend door gebruik. De 
hoge hardheid is gelijk aan 140 Kg/mm². De boules hebben 
een zeer goede stabilisatie. De staal met carbon boule ver-
eist een regelmatig onderhoud met olie teneinde oxydatie 
te vermijden. 

3. De Reportertas: voor twee sets boules. Deze tas 

zal u overtuigen van zijn talrijke functies. Het opberg-

gedeelte is voorzien van een sluiting met transparant 

venster voor uw licentie. Er zit een netje aan vast voor 

de buts. Het handvat is voor meer comfort opgevuld. 

Er is een opbergvakje voor een meter e.d. De tas is 

voorzien van een regelbare en uitneembare draag-

band met antislip reep. De bodem is met krammen 

versterkt, zodat de tas van vocht is geïsoleerd. Aan 

de binnenzijde van het deksel zit een compartiment 

met een net. Verder is er een grote opbergruimte 

met een sluiting aan de slede voor twee sets boules 

en twee vakken voor persoonlijke zaken. (Afmeting: 

29 x 13 x 26 cm.)

 BouleMarKt
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Rens is 5 jaar en lid van JBV Lemster-
land uit Lemmer….

T ijdens het Emmer Triplet Kampio-
enschap hebben we een gesprek 
met vader Gerjan de Roos.

Sinds wanneer is hij lid cq. gooit hij met 
boules?
“Rens gooit met ballen sinds hij ze vast kan 
houden. Al snel werd dat boulen met plas-
tic boules. Echt jeu de boulen doet hij vanaf 
2 ½ jaar. We gingen toen met vrienden op 
vakantie naar Frankrijk (camping Le Pom-
mier) We kochten daar junior boules voor 
hem. Hij is de hele week aan het “boeiije” 
geweest. En wist iedereen te verleiden tot 
een partijtje. De laatste dag heeft hij zelfs 
met mij meegedaan aan het toernooitje 
daar. Dat ging al best aardig. Helaas werd 
dat toernooi na één partij afgelast vanwege 
hevige regen en onweer.”

Hoe is hij lid geworden?
“Omdat we hem nog erg jong vonden was 
hij (nog) niet lid van de club toen hij ge-
vraagd was voor het voorlopen voor het 
EK-jeugd. (hij was toen 4 jaar) Omdat hij 
eigenlijk wel lid diende te zijn hebben we 
meteen een licentie voor hem aangevraagd  

zodat hij zo trots als een pauw mocht voor-
lopen voor Finland. In september heeft hij 
zijn eerste ‘echte’ wedstrijd gespeeld in As-
sen.”

Welke sporten doet hij nog meer? 
“Rens voetbalt bij de kabouters van V.V. 
Lemmer. Ook dit doet hij vol overgave.”

Dat hij oog voor tactiek heeft
“Tijdens het wachten op de poule indeling 
is Rens aan het oefenen. Eerst gooit hij met 
iemand uit Sneek en toen zag hij Gerjan 
Souman (Hattem Petanque) schieten en 
zegt spontaan: Ik speel met jou!!
In een wedstrijd was hij verbolgen over het 
feit dat papa niet schoot. 
Je moet schieten papa. Dat deed papa niet 
en hij werd boos.”

Welke familieleden boulen er nog meer?
“Vader, moeder en pake bij Lemsterland, 
een tante bij Emmese boule en een oom bij 
Opsterland uit Gorredijk.”

Trainen
“Af en toe bij Lemsterland, speelt af en 
toe een toernooitje en zit sinds kort bij de 
jeugdselectie van Zone A.”

: renS De rooS (5)

Talent in de notendop (foto Ypie slot)

Uitreiking spelden
Mevrouw Tonni Roelofsen heeft op 28 februari jl., tijdens het 
overleg met de functionarissen, uit handen van Meep Poel 
een zilveren bondsspeld mogen ontvangen. Tonni Toelofsen 
heeft haar sporen verdiend door haar jarenlange inzet als 
secretaris van de scheidsrechters-commissie en al haar werk 
op het gebied van de scheidsrechterscoördinatie.
De heer Jan van Bakel van de DeLammenErrem te Geldrop 
heeft op 4 januari jl. uit handen van Ton Jonkergouw een 
bronzen bondsspeld ontvangen voor zijn inzet voor deze 
vereniging.
Bij de viering van het 25-jarig bestaan van de Vereniging 
Petangeske op 28 maart jl. hebben mevrouw Will Wij-
nen-Held en de heer Adrie Smits een bronzen bondsspeld 
ontvangen voor hun inzet voor deze vereniging.
De heer Wim Eijgenraam heeft op de ledenvergadering 

njBB-nieuwS

van de vereniging Grand Cru’82 op 19 maart jl., uit han-
den van mevrouw Dody Henze een bronzen bondsspeld 
ontvangen voor zijn jarenlange inzet als scheidsrechter 
van de bond. 

Guillaume spiering treedt af.
In aansluiting over de ontslagname van de heer Guil-
laume Spiering als lid van het bondsbestuur willen wij 
graag een aanvulling geven.

In de uitvoering van de beleidszaken is diverse malen ge-
constateerd dat sommige bestuursleden zich op elkaars 
terrein bevonden.
Diverse malen is hierover overleg geweest en zijn de 
standpunten uitvoering besproken. Deze gesprekken heb-
ben niet kunnen leiden tot een oplossing in de uitvoering 

van de beleidszaken hetgeen de heer Guillaume Spiering 
heeft doen besluiten met zijn werk als bondsbestuurder 
te stoppen.
Omdat zaken toch verder moeten hebben wij de taken van 
de heer Spiering voorlopig als volgt verdeeld:
De communicatie met de topsportcoördinator wordt over-
genomen door Bert Lammerts;
De communicatie over de Website wordt overgenomen 
door Twan Beckers;
Portefeuillehouder Topsport wordt Elly de Jonge, porte-
feuillehouder PR wordt Dody Henze en portefeuillehouder 
petanQue wordt Bart Beukers.

Bedankt
Als een donderklap bij heldere hemel moesten wij 
het bericht ontvangen dat Guillaume Spiering zijn 
functie als bestuurslid van de NJBB heeft neergelegd. 
Binnen de redactie was hij het vaste aanspreekpunt 
naar het bestuur toe. Zijn heldere visie op petanque 
en besturen is voor de redactie steeds weer een bron 
van inspiratie geweest en het verantwoorde duwtje 
in de rug als we zelf zoekende waren. De redactie 
wil Guillaume langs deze weg bedanken voor de fijne 
samenwerking. (Red.)



B U I T E N L A N D S  N I E U W S
Franse clubbeker opnieuw naar Nice
DUC (een afkorting van Département Union Club) uit Nice 
is voor de vijfde maal winnaar geworden van de Coupe 
de France des Clubs, het evenbeeld van het Nederlands 
verenigingskampioenschap. DUC begon zijn zegereeks in 
2004, een serie die slechts eenmaal werd onderbroken 
door de winst in 2007 van Star Master ’s uit Barbizon. Aan 
de 10e editie van de Coupe de France namen het afgelopen 
jaar 2731 clubs deel en de regionale voorronden begonnen 
al in het voorjaar van 2008. In het weekend van 20 en 21 
maart jl. troffen de beste acht clubs elkaar in Oloron-
Sainte-Marie, aan de voet van de westelijke Pyreneeën. 
DUC behield de beker met groot machtsvertoon, hoewel 
het er de finale even naar uit zag dat Les Marais uit Mon-
luçon, de club van Christian Fazzino, flink weerstand zou 
bieden. Na de eerste ronde, zes enkelspelen, was de stand 
nog gelijk: 6-6. Met twee overwinningen in de doublet-
teronde sloeg de balans echter door naar de spelers uit 
Nice. De derde doublettepartij werd afgebroken op de 
stand van 4-3 in het voordeel van DUC. De uitslag van 
die partij was van geen enkel belang meer, omdat DUC ten 

minste één van de twee triplettepartijen moest winnen 
om de beker te behouden. (Een enkelspel levert bij de 
Coupe de France 2 punten op, een doublettepartij 3 en een 
triplettepartij 5; in totaal zijn er 31 punten te verdelen.) 
In de laatste ronde maakte het mixtriplette van DUC snel 
korte metten met het mixtriplette uit Montluçon: 13-2. 
De andere partij, waar het op dat moment 11-2 was in 
het voordeel van Nice, werd niet meer uitgespeeld. DUC 
is momenteel met afstand de sterkste club in Frankrijk en 
beschikt met Philippe Quintais, Philippe Suchaud, Henri 
Lacroix, Pascal Milei en Simon Cortes over niet minder 
dan vijf wereldkampioenen. 

Nederlandse muurschildering in Frans blad
Over twee volle pagina’s breed prijkte de muurschildering 
in het boulodrome van Le Château in Wijchen (zie petan-
Que nr. 60) in het voorjaarsnummer van het Franse pe-
tanqueblad Boulisme. Aanvankelijk was het de bedoeling 
dat het blad een groot artikel over meerdere pagina’s aan 
de Nederlandse muurschilderingen zou wijden, maar op 
het allerlaatste moment kwam daar wat tussen. Mogelijk 

komt het blad er later dit jaar nog op terug. Jammer was 
alleen dat de redactie de onderschriften heeft verwisseld, 
in plaats van een korte beschrijving van het kunstwerk in 
Wijchen, ging het bijschrijft over een ander boulodrome 
in Nederland. Tot grote schrik van de hoofdredacteur van 
het Franse blad overigens, zo bleek uit correspondentie 
met hem hierover…

Nieuwe voorzitter voor Franse bond
Twee maanden lang is de FFPJP, de Franse petanque- en 
jeu provençalbond, stuurloos geweest. Begin januari van 
dit jaar vond in Saint-Pol-sur-Mer, vlakbij Duinkerken, 
het jaarlijkse congres plaats, de algemene vergadering 
van de FFPJP. Op de agenda stond onder meer de verkie-
zing van een nieuwe voorzitter, dit omdat Claude Azéma, 
voorzitter sinds 1997, zich niet herkiesbaar had gesteld. 
Aangezien geen van de kandidaten meer dan de helft 
van de uitgebrachte stemmen had weten te behalen en 
ook de begroting voor 2009 was afgewezen, besloot het 
enkele uren eerder gekozen FFPJP-bestuur en bloc af te 
treden. Het gebrek aan eenheid binnen de Franse bond 

Het zegevierende team van dUC uit Nice. (foto Frédéric Cadilhac)
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had alles te maken met de onvrede die zich het afgelopen 
jaar had voorgedaan. Begin 2008 had het bureau exé-
cutif, het Franse bondsbestuur, een aantal maatregelen 
uitgevaardigd die niet in het gehele land in goede aarde 
ware gevallen.
Als gevolg van het ontstane machtsvacuüm was het aan 
het oude bestuur om een nieuwe algemene vergadering uit 
te schrijven. Op 7 maart troffen de afgevaardigden van de 
ruim honderd departementen elkaar opnieuw, ditmaal in 
de Assemblée Nationale in Parijs, de vergaderplaats van 
het Franse parlement. Anders dan twee maanden tevoren 
bleek er nu wel overeenstemming te zijn: de in Saint-Pol 
afgewezen begroting werd vrijwel ongewijzigd en met 
overgrote meerderheid van de stemmen goedgekeurd 
en ook de beoogde nieuwe voorzitter, Alain Cantarutti, 
behaalde ditmaal wel het vereiste minimum aantal stem-
men, de helft plus één. Twee maanden eerder was hij elf 
stemmen te kort gekomen op een totaal aantal van 2145, 
in Parijs kwam hij uit op 52%.
In vergelijking met de NJBB heeft de FFPJP een sterk af-
wijkende verkiezingsprocedure. De 21 leden van het bu-
reau exécutif worden allen voor vier jaar gekozen. Na die 
vier jaar zijn ze aftredend, maar ze kunnen wel herkozen 
worden. Daarnaast kunnen zich ook nieuwe kandidaten 
aanmelden. In Saint-Pol ging het in totaal om 39 kandi-
daten, in Parijs om 43. Er kan op alle kandidaten worden 
gestemd en de 21 kandidaten met de hoogste stemmenaan-
tallen zijn gekozen. Extra voorwaarde is dat zich onder de 
21 bestuursleden zich ten minste drie vrouwen en één arts 
moeten bevinden. In Parijs eindigden vier vrouwen bij de 
hoogste 21 en opmerkelijk was dat de uitslag op slechts 
twee plaatsen afweek van die in Saint-Pol.
De eerste taak van het nieuw gekozen bestuur om staande 
de vergadering een voorzitter voor te dragen. Dat kan 
iemand zijn die zich al eerder had voorgesteld, maar 
noodzakelijk is dat niet. Wel vereist is dat de kandidaat 
voor het voorzitterschap zich onder de 21 gekozen be-
stuursleden bevindt en bij voorkeur op een hoge plaats is 
geëindigd. Een kandidaat die bijvoorbeeld op de 20e plaats 
het bureau exécutif binnenkomt, maakt geen enkele kans. 
Cantarutti, die na Saint-Pol aanvankelijk had besloten 
er geheel de brui aan te geven maar zich na rijp beraad 
opnieuw kandidaat had gesteld, kreeg nu wel voldoende 
vertrouwen van de vergadering. Hij zal het ongetwijfeld 
niet gemakkelijk krijgen en een van zijn eerste en belang-

rijkste taken zal zijn om de eenheid binnen 
de Franse bond te herstellen.
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omslagfoto petanQue Franse foto van het jaar
De omslagfoto van petanQue nr. 60 is door de vaste 
bezoekers van de Franse website www.boulistenaute.com 
uitgeroepen tot foto van het jaar 2008. De foto toont de 
winnaars van het belangrijkste toernooi in Frankrijk, de 
Mondial van Millau, met in hun midden de al tientallen 
jaren aan zijn rolstoel gekluisterde Hector Milesi. De foto 
maakte in eerste instantie deel uit van een voorselectie van 

vijftig foto’s, in tweede instantie van de eindselectie die 
uit zeven foto’s bestond. Gedurende enkele weken konden 
de bezoekers van de meest populaire Franse petanquesite 
hun stemmen uitbrengen. Met 195 van de 383 uitgebrachte 
stemmen behaalde de foto van oud-petanQue-hoofdredac-
teur Jac Verheul een zeer ruime meerderheid. Jac Verheul is 
sinds 2003 ook redacteur van de Franse website en onder-
houdt daar onder meer het goed bezochte fotoalbum.
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Type Hardheid Diameter Gewicht Striage Afwijkend Van Voor
Hoogwaardig staal ATX (incl. extra’s*) 1/2 Zacht 71-80 650-800 0 1 2 3 4 Per 5 gr 339,00 279,00

Nexius (incl. extra’s**) 1/2 Zacht + 72-76 680-710 0 Nee 315,00 259,00
Roestvrij staal Match IT 1/2 Zacht 72-76 680-730 0 1 ø 71 149,00 125,00

Match ID Hard 72-76 690-730 0 1 2 Nee 139,00 119,00
Staal Match TR 1/2 Zacht 72-76 680-730 0 1 Nee 109,00 95,00

Match NO Ultrazacht 73-76 680-720 0 1 Nee 115,00 99,00
Match+ (plus) 1/2 Zacht + 72-76 680-730 0 ø 71 169,00 145,00
BI-Pôle 1/2 Zacht + 72-76 680-720 1 - 5 ø 71 189,00 159,00

Met tas      NIEUW!!! Leader de Quintais Hard 73-76 680-720 0 1 Nee 149,00 125,00
Met koffer  NIEUW!!! 13 de Marco Foyot 1/2 Zacht 72-76 680-720 0 1 Nee 149,00 125,00

Afwijkend gewicht per 10 gram (zie technische omschrijving www.obut.nl) 12,00
Afwijkende diameter (zie technische omschrijving www.obut.nl) 12,00
Graveeropties:  Striage 0: 15 letters/spaties • Striage 1: 8 letters/spaties
Striage 2: 6 letters/spaties • Bi-Pôle: 10 letters/spaties • 120 RL: 3 letters/spaties 12,00
*(ATX inclusief doek, but en naamgravering in zwartleren tas) 
**(Nexius inclusief doek, but en naamgravering in nubuck tas) 

Accessoires Jeu de Boules boek voor liefhebbers door H. Reesink 39,95 25,00
NIEUW!!!  Reportertas (Kleur: zwart/blauw, zwart/oranje of zwart/framboos) 29,95 25,00

Rugtas (uitsluitend in combinatie met bouleset(s) te bestellen) 29,95 25,00

Bovengenoemde prijzen zijn ‘franco huis’
prijzen (incl. verzendkosten).

bestelbonNaam* .........................................................................................................................................................................

Licentienr* .........................................................................................................................................................................

Vereniging* .........................................................................................................................................................................

Adres* .........................................................................................................................................................................

Postcode* ........................................  Plaats*...........................................................................................................

Email* .........................................................................................................................................................................

Telefoon* .........................................................................................................................................................................

Productnaam* .........................................................................................................................................................................

Diameter ............... Gewicht ............... Striage ............... � .........................,............

Afwijkende diameter .......................................................... � .........................,............

Afwijkend gewicht .............................................................. � .........................,............

Naamgravering I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I � .........................,............

Rugtas ...... st  � .........................,............

Reportertas ...... blauw  ...... oranje  ...... framboos � .........................,............

Boek Jeu de Boules ...... st � .........................,............

Totaalbedrag � .........................,............

Uitsluitend voor       licentiehouders!!!
Speciale korting op alle speciaal Obut-boules

Het totaalbedrag is door 
mij overgemaakt op 
Rabobankrekening 
17.99.72.456 t.n.v.

JDC Sport te Lelystad 
onder vermelding van 
NJBB Licentiehouder’.

.......................................
(Handtekening)

.......................................
(Datum)

Deze bon volledig 
ingevuld en voorzien
van uw handtekening

opsturen naar:
JDC Sport

Postbus 589, 
8200 AN Lelystad.

Ook kunt u de bon na
invulling scannen en

emailen naar  
jdcsportbv@gmail.com

� www.obut.nl

*Verplicht om in te vullen
- ter bevestiging van uw 

bestelling en 
- van ontvangst van uw 

betaling.

NU EXTRA
LENTEVOORDEEL!!!

Rugtas tijdelijk voor    
€ 12,50 bij aankoop 

van een 
set boules!!!
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