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WIN MILJOENEN
EURO’S MET LOTTO
EN SUPPORT
JE CLUB
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.

Jeu de Boules Toernooi
• 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

Voor meer informatie: www.lotto.nl
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Van de redactie

petan
Que
xxx

Beste lezer,

petanQue is een driemaandelijkse uitgave van de Nederlandse
Jeu de Boules Bond (NJBB)

ierbij willen wij u graag bedanken voor de,
voornamelijk positieve, berichten betreffende het lezersonderzoek. Veruit de meesten onder u lezen petanQue van voor tot achter.
Wat minpuntjes waren o.a. het lettertype en wij hopen u daar met deze vernieuwde lay-out mee tegemoet te komen. Ook was er een enkele aanmerking
op de verslaggeving. Echter, er is geen enkele reactie gekomen op onze oproep voor nieuwe redactieleden, dus u zult het met de huidige verslaggeving
moeten doen…
Verder zal er altijd de tweestrijd blijven tussen topsporters en recreanten. De topsporters willen meer
topsport en de recreanten willen meer lezen over
het recreatieve gebeuren. Objectief bekeken vinden
wij de verhouding normaliter heel schappelijk en
staat er voor ieder wat wils in uw lijfblad. Er is een
duidelijke verdeelsleutel tussen topsport, jeugd en
recreatieve boulesport.
Hoewel wij zelf ook altijd kritisch het blad bekijken
heeft u ons toch enig inzicht gegeven in zaken die
voor verbetering vatbaar zijn.
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Drempelvrees
Gek genoeg durft nagenoeg ieder lid wel een
stukje in zijn eigen clubblad te schrijven. Daarbij

kent iedereen de auteur van het artikel. Terwijl
schrijven voor petanQue vrijwel geheel anoniem
gaat. Men kent je naam, maar daar is dan ook alles mee gezegd. Lid worden van de redactie is
echter geen wet van Meden en Perzen, maar u
zou ons wel op een andere manier kunnen ondersteunen: weet u een leuk toernooi of een
bijzonder persoon, dan kunt u in overleg met de
redactie ook incidenteel een artikel voor petanQue schrijven.
Rubrieken
Zoals u ongetwijfeld weet is nagenoeg het gehele team van de petanQueredactie afgetreden.
Maar u heeft ook laten weten dat u de rubrieken
‘Tussen de Regels’ en ‘Techniek en Tactiek’ zeer
op prijs stelt. De afgelopen maanden hebben we
natuurlijk niet stil gezeten. Momenteel kunnen
wij melden dat wij zeer enthousiast zijn met de
komst van Hans Tijssen voor ‘Tussen de Regels’
en aan ‘Techniek en Tactiek’ wordt achter de
schermen nog druk gewerkt. Dus langzaam maar
zeker krijgt uw blad opnieuw vorm. Uw ideeën
blijven uiteraard altijd welkom!
Raymond, Cristel en Frans, alias “de redactie”
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Binnenlandsnieuws
nieuws

BInnenlands nieuws
Bunschoten - Boulodrome Boulamis:
eerste paal geslagen
Wethouder Willem Heinen heeft vrijdag 24
april de eerste paal geslagen voor het nieuwe
Boulodrome van Jeu de Boules vereniging
Boulamis. De firma Sterk uit Eembrugge had
een grote heimachine gestuurd om de klus te
klaren. Voorzitter Steven Koelewijn van Boulamis zei dat een droom was uitgekomen. Vele
leden waren getuige van deze mijlpaal voor

Geslaagden cursus examendag te Nieuwegein

Wethouder overhandigt vergunning

sen wel eens boulen en hoe weinig men van
de spelregels afweet. Na uitleg van de spelregels en een oefenpartij was de veel gehoorde
opmerking: ”Dit is veel leuker dan wij het altijd
deden”. Velen zijn van plan eens bij de club
langs te komen om mee te spelen. Er blijkt dus
een potentiële groep te zijn die over de streep
getrokken kan worden om georganiseerd te
gaan spelen. Een actieve promotie van de boulesport is daarvoor nodig.

Geslaagden van de cursus PT2 2009A –
Examendag 30-5-2009 te Oss
Achter van Links naar rechts: Henk Nijssen, Fred Bisschop, Henk spanjers, Cor van
Hoof
Voor: Albert Wood, Pejman Darvish-Zedah,
Jerill Bang-Afoe, Jack v/d Berg, Jan de Lange,
Peter Heuveling

de vereniging. Klaas Bos van de Rabobank
overhandigde een cheque namens het Rabo
Randmeren Stimuleringsfonds. De voorzitter
benadrukte de uitstekende samenwerking
met de gemeente Bunschoten en bedankte
de ondernemers uit het dorp voor het vaak
belangeloos beschikbaar stellen van materiaal, capaciteit en manschappen.
Beweeg- en Doefestival Groningen
Tweede paasdag is er in het Stadspark te Groningen een Beweeg- en Doefestival door de
Friesland Bank georganiseerd. Een festival waar
sportbonden en maatschappelijke organisaties
zich aan het publiek konden presenteren. Voor
Près le But een kans voor open doel om de
vereniging en de boulesport te promoten. De
fraai door Bally Kaper en Stientje Popken aangeklede stand kreeg alle lof van de organisatie
en trok veel bezoekers. Ook de demonstratiepartijen door de jeugd en oudere leden kreeg
veel belangstelling. De inzet van de jeugd gaf
een goede mogelijkheid de veel gehoorde opmerking dat boulen een sport voor ouderen is
te ontzenuwen. Opmerkelijk is hoeveel men-
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Geslaagden examendag te Oss
Digitaal
Ook Hardenberg is digitaal geworden:
www.jeudeboulesvereniginghardenberg.nl
Rectificatie
In het vorige nummer van petanQue stond een
vermelding van het jubileum van Petangeske.
Deze club zit uiteraard niet in Breda, maar in
Bergen op Zoom.
Geslaagden van de cursus PT2 2009A –
Examendag 23-5-2009 te Nieuwegein
Achter van Links naar rechts: Jan de Lange,
Piet Verschuren, Raymond Pex, Jan Brussen,
Fred Lagerwaard, Ad Busser, Arie Alblas,
Pierre Brands.
Voor: Peter Heuveling, Johan van Kuijk, Hans
Troost, Aart den Boon, Jan Dijkstra

Ballen voor Suriname
Lonneke Willems en Philip Schuddeboom
van de Bokkeschieters uit Boxmeer gaan het
pétanque introduceren in Suriname. Ze gaan
daar onder andere banen aanleggen en middels BoulLes de bevolking de sport eigen maken. Voor dit project roepen ze de lezer ter assistentie, want het ontbreekt nog aan boules.
Als u thuis nog een setje ongebruikte of afgedankte wedstrijdboules heeft liggen en deze
wilt afstaan, dan kunt u contact opnemen met
Lonneke.
(lonnekewillems@hetnet.nl of 0485-573350)
Verloren
Een set Obut Boules, J92, 710 gr.
Heeft u ze gevonden? Mail Mirjam
mirjam.bros@gmail.com

NK

NK PRECISIESCHIETEN
Het Nationaal Kampioenschap Precisieschieten vond dit jaar
plaats bij ’t Zwijntje in Apeldoorn. Er lagen slechts vier tireermatten, waardoor het speelveld (55 mensen) vreselijk lange wachttijden kende. Om kwart over tien ‘s avonds was de winnaar bekend:
Patrick Tuaux mocht de bloemen en beker in ontvangst nemen,
iets wat hij van tevoren nooit had verwacht!

W

achttijden… Om het leed van de wachttijden wat te verzachten was de loting van tevoren op de NJBB-site aangegeven, zodat iedereen wist hoe laat hij aan de beurt was.
Niet iedereen hoefde dus al om tien uur aanwezig te zijn. (Voor uw
idee: de laatste persoon in de voorronde moest pas om 15.20 uur aantreden! Daarna ging de herkansingsronde van start, waarna de laatste
16 pas bekend waren.) Ook had ’t Zwijntje zelf het initiatief genomen
om de hele dag door doublette toernooitjes te organiseren, zodat iedereen toch bezig kon blijven. Toch mag dit volgend jaar niet meer zo
gebeuren. Meer tireermatten plaatsen en/of zonale voorrondes houden, zodat op de finaledag meteen kan worden aangevangen met de
laatste 32 of zelfs de laatste 16. Zowel voor de spelers als de officials en
alle vrijwilligers was dit een (te) lange dag. Sommige hebben van 7.30
uur tot 22.30 uur op de baan gestaan! Complimenten voor hun inzet.
Hoge scores
Het werd dus een behoorlijke uitputtingsslag. Precisieschieten is niet te
vergelijken met een gewone wedstrijd. Het vergt een enorme concentratie,
elke bal telt (letterlijk). De tireurs die doordrongen tot de laatste 16 bleven
echter constant goede scores schieten. Dennis Mul schoot de hoogste score van de dag: maar liefst 49 punten, op de voet gevolgd door Kees Koogje
met 48 punten. Daarmee bleef het nationale record van 51 punten staan op
naam van Jack Schillemans, die er dit jaar niet bij kon zijn.
De beste acht tireurs waren een mix van ‘ouwe rotten’ en selectiespelers,
waaronder maar liefst drie jeugdleden. Henk van Boeschoten, het laatste
jaar nauwelijks gezien op de boulebanen, bewees dat-ie het nog altijd niet
verleerd is. Hij plaatste zich in de voorronde rechtstreeks voor de beste
zestien met 38 punten. Ook andere, al tientallen jaren spelende tireurs bewezen hun schotkracht (Martin Bakker, Henry Calvetti, René Vreeswijk, Patrick Tuaux, etc.). Daarnaast bleek dat de nationale selecties dit onderdeel
al een tijd als trainingsonderdeel in hun programma hebben staan. Veel
selectiespelers drongen door tot de laatste ronden. Opvallend was wel dat
de winnaars van 2008 en 2007 (Edward Vinke en Jac van Beek) de laatste
zestien niet wisten te halen.
Spannende duellen
Hoewel uw verslaggeefster niet
álle wedstrijden op de voet
heeft kunnen volgen, was het
wel duidelijk dat er zeer spannende duellen tussen zaten!
Veelal werd de winnaar pas
bekend na het schieten op
het allerlaatste but op negen
meter. Dat bleek bijvoorbeeld
in de kwartfinale tussen Van
Boeschoten en Bakker, waarbij
Bakker het laatste but nét miste
waardoor hij verloor (24-28).
Mul versloeg Ad Wagenaars met

wederom een mooie puntenaantal (37 punten tegen 21 van Wagenaars).
Tuaux won met een nipt verschil (28-26) van Kees Koogje, die de ronde ervoor nog een mooie 47 punten had gescoord. Zijn vroegere jeugdmaatjes
Joey van Doorn en Tom van der Voort moesten het in de kwartfinale tegen
elkaar uitvechten. Van der Voort (voorheen pointeur in het jeugdteam!)
trok aan het langste eind en bereikte de halve finale. Daarin moest hij het
dan toch afleggen tegen Van Boeschoten (33-22). Uiteindelijk werd Van
der Voort vierde, een resultaat waar hij zeer tevreden mee was. De andere
halve finale tussen Tuaux en Mul was enorm spannend en van zeer hoog
niveau. Tuaux had maar liefst 36 punten gescoord in de eerste vier oefeningen, maar wist vervolgens geen enkel butje te raken. Mul stond voor de

(foto’s: CvM)
laatste oefening op 32 punten. Hij schampte het tweede but, waardoor hij
op 35 kwam (één punt minder dan Tuaux). Omdat hij de laatste twee buts
vervolgens miste, bereikte Tuaux met een nipt verschil de finale. Van Boeschoten had daarin constant de leiding. De vierde oefening was dramatisch voor beide: één punt voor Tuaux, nul voor Van Boeschoten. Ondanks
alle ervaring liep de spanning dus wel op. Maar Tuaux herpakte zich bij het
but schieten. Waar hij tegen Mul geen één but geraakt had, deed hij het dit
keer beter. De eerste twee buts waren raak. De derde was mis, maar Van
Boeschoten raakte die wel. Met nog één but te gaan was de stand 29-29.
Tuaux bewees zijn constantheid door het laatste but wederom te raken.
Van Boeschoten miste en Tuaux mocht beslag leggen op de titel (34-29).
Cristel van Maarsseveen
Scoreverloop kwartfinalisten
over de dag
Tuaux: 30, 29, 28, 36, 34
Van Boeschoten: 38, 29, 28, 33, 29
Mul: 30, 49, 37, 35, 41
Van der Voort: 35, 34, 24, 22, 19
Bakker: 25, 32 (herkansingsronde), 36, 24
Wagenaars: 37, 19, 21
Koogje: 37, 48, 26
Van Doorn: 26, 42 (herkansingsronde), 20, 16

Tuaux verslaat Koogje met 28-26
Van der Voort verslaat Joey van
Doorn met 24-16
Halve finale
Van Boeschoten verslaat Tom
van der Voort met 33-22
Tuaux verslaat Dennis Mul met
36-35
Finale
Patrick Tuaux verslaat Henk van
Boeschoten met 34-29

Kwartfinale
Van Boeschoten verslaat Martin
Bakker met 28-24
Mul verslaat Ad Wagenaars met
37-21
P

E

3e/4e plaats
Dennis Mul verslaat Tom van
der Voort met 41-19
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Van de voorzitter

Van de voorzitter

Z

oals u weet is Jeu de Boules een verzamelnaam voor verschillende boulessporten. En daar is iets raars mee
aan de hand. Want wanneer we het met elkaar hebben over jeu de boulers dan bedoelen we heel vaak dat dat onze recreatiespelers zijn. Vele Nederlanders komen met jeu
de boules in aanraking tijdens de vakantie.
Ze zijn dan enthousiast over het spel dat ze
gespeeld hebben. Als ze onderweg naar huis
zijn dan denken ze misschien nog wel dat ze dat ook in Nederland vaker
willen blijven doen, jeu de boulen. Maar daar komt dan niets van omdat
het vakantieleven altijd anders loopt dan dan het gewone leven thuis. En
jeu de boules als sport benaderen en naar een sportvereniging gaan om
je voornemens uit te voeren is een brug te ver. Ook veel mensen komen
van vakantie terug en hebben goede voornemens om meer te bewegen
als ze weer thuis zijn. Daar komt overigens vaak niet veel van terecht. Maar
de combinatie maken van dat leuke spel, jeu de boules, en het voornemen
meer te bewegen komt echt niet in die mensen op. Kortom, jeu de boules
is een leuk spel voor jong en oud en leuk om ‘te doen’. In Nederland spelen
we bijna alleen petanque. En als we het woord petanque gebruiken dan
denken we vooral aan de wedstrijdsport. Dat zijn onze selectiespelers en
onze wedstrijdboulers, die spelen op de vele toernooien petanque. Dan is
het een echte sport. Jeu de boulers zijn de (recreatie)spelers en petanquers
zijn (top)sporters. Raar toch, want petanquers zijn immers ook jeu de boulers. Zou dat nu voortkomen uit ons imago of is het veroorzaakt door ons
imago? We timmeren aardig aan de weg. Maxima die een gouden boule
gooit. Belangstelling vanuit studio sport. Een aantal krantenberichten. We
weten echter dat we de komende jaren hard moeten werken om ons imago te versterken. Toch een nationale jeu de boulesdag vlak na het eindigen

van de zomervakantie? Voor die mensen met die goede voornemens. En
dan hopen dat enkele van hen petanquers worden. Of kunnen we gezamenlijk meer doen om het petanque te promoten? Tijd dus om daar eens
goed over na te denken. Uw mening en ideeën hierover horen wij graag.
Fijne vakantie!
Elly de Jonge, NJBB-voorzitter

NK MIX

ters ging door naar de kwartfinale, waarna ook zij sneuvelden. In de halve
finale speelden Dennis Mul en Jenny den Baas tegen Mourad el Ansari en
Nettie Lensink. Bij een 8-0 voorsprong van el Ansari en Lensink kregen Mul
en Den Baas grip op het spel en wonnen in een spannende wedstrijd uiteindelijk hun partij met 13-9. In de andere halve finale speelden Joey van
Doorn en Melissa van Sichem tegen Marina Blom en Jorret Heyman. Hier
ging het spel gelijk op, maar uiteindelijk wonnen Van Doorn en Van Sichem
met 13-11. In de finale speelden Dennis Mul en Jenny den Baas een voortreffelijke partij en konden Van Doorn en Van Sichem helaas weinig tegenspel bieden. Mul en Den Baas wonnen de partij dan ook met 13-2 en waren
hiermee Nederlands Kampioen Mix.
CJB Middelburg

Dennis Mul en Jenny den Baas (foto: Ed Francissen)

O

p zondag 12 juli werd door de NJBB op het terrein van de CJBM te
Middelburg het Nationaal Kampioenschap Mix georganiseerd. Op
dit toernooi speelden 55 teams voor de titel “Nederlandse Kampioen Mix”. Er werd gespeeld volgens het eliminatie systeem. Verloor men de
eerste wedstrijd dan mocht men het verder proberen in het troosttoernooi.
Verloor je ook daar dan lag je eruit. In het hoofdtoernooi dat uiteindelijk
met 16 doublettes van start ging, speelden ook vier teams van CJBM. Drie
teams verloren hun wedstrijd en slechts het team van Marco en Ada Wou

P

E

T

A

N

Q

U

E

6

3

In Memoriam Piet Siemer

O

p vrijdag 17 april jl. is, geheel onverwachts, Piet Siemer overleden. Piet was sinds 1992 lid van ’n Boel Plezier te Assen
en werd al snel secretaris onder voorzitterschap van Egbert
Muggen. Na enkele jaren secretaris te zijn geweest van ’n Boel Plezier,
stapte Piet over naar de tuchtcommissie van de NJBB. In deze commissie heeft Piet in de loop der tijd positieve veranderingen voorgesteld
en samen met de leden van de tuchtcommissie doorgevoerd. Piet is
na verloop van tijd voorzitter geworden van de tuchtcommissie. Begin 2008 heeft Marchien de Wit aangegeven haar bestuursfunctie als
secretaris te willen neerleggen. Piet was bereid om deze zware functie
van Marchien over te nemen. Na de perikelen rond het kantinegebeuren heeft Piet ook nog eens de bevoorrading van de kantine op zich
genomen. Ook was Piet lid van het afdelingsbestuur, afdeling 2, belast met de coördinatie van scheidsrechterszaken en wedstrijdleiding.
Maar bovenal was Piet een intelligente, warme persoonlijkheid die
dacht in oplossingen en niet in problemen. Je deed nooit voor niets
een beroep op hem. Het bestuur en de leden wensen de familie van
Piet heel veel sterkte de komende tijd, maar in het bijzonder gaan onze
gedachten uit naar zijn vriendin Truus v.d. Woude.
Piet Siemer is 73 jaar geworden.

1/4 finale
Van Doorn en Van Sichem verslaan Gerard en Coby Zijlstra met 13 - 11
Blom en Heyman verslaan Marc Overgoor en Hannie Schrammeijer met
13 - 2
Mul en Den Baas verslaan Bart Scholten en Esmee vd Akker 13 - 0
El Ansari en Lensink verslaan Marco Wouters en Ada Wouters 13 - 6
1/2 finale
Blom en Heyman verslaan Joey van Doorn en Melissa van Sichem 11 - 13
El Ansari en Lensink verslaan Dennis Mul en Jenny den Baas 9 - 13
Finale
Mul en Den Baas verslaan Joey van Doorn en Melissa van Sichem 13 - 2
El Ansari en Lensink verslaan Marina Blom en Jorret Heyman 5 - 13

De “boule” draait door……

Dank zij.… Ger Lieben
Nostalgie van het petanque versus Sportbeleid anno 2009 in Maastricht. Dit mag zo ongeveer de noemer zijn waaronder ik het gesprek heb gehad met Ger Lieben, voorzitter van Mosa Petanca in Maastricht. In “Wolder” een leuke
buitenwijk van Maastricht, tegen de Belgische grens aan, liet hij mij het volgende optekenen.

“M

aastricht is toch een beetje de bakermat van het Nederlandse
petanque. Het spelletje werd op de Looiersgracht gespeeld
door fanatiekelingen, excentriekelingen, kunstenaars, schilders, beeldhouwers, exploitanten van galeries, mensen die op één of
andere manier met Frankrijk een intense binding hadden en verder
van de rest was iedereen welkom die zich met petanque verbonden
voelde. Binnen een mum van tijd waren er een vijftien tal verenigingen
die allemaal hun bestaansrecht hadden. Kwalitatief werd er goed gepresteerd; in de beginjaren van de Nationale Competitie waren namen
als Frans Gast, Dries Engelen en Han van de Weetering het te kloppen
triplette. Pierre en Stan Vissers met Eric Daems vertegenwoordigden
Nederland op het WK in Epinal (Frankrijk), en nu zijn de jonkies Dirk-Jan
van Mourik en Bob van der Stappen op het Europees Kampioenschap
voor Beloften nadrukkelijk aanwezig op het internationale podium.”
Fusie
“Midden jaren negentig ontstond het idee om behalve ’s zomers te
boulen, ook in de winter actief te kunnen zijn. Een enkele vereniging
had wel een winteronderkomen, een halletje, een met zeer veel zelfwerkzaamheid opgeknapt schuurtje, maar representatief was het
geenszins. Tijd dus om de krachten te bundelen en met de gemeente
aan tafel te gaan zitten om te proberen een heuse boulehal te realiseren. De Maastrichtse Pétanque Vereniging werd als overkoepelend
orgaan opgericht en met notariële ondersteuning en hulp van het
Huis van de Sport werd een fusie van de versnipperde verenigingen
voorbereid. Weliswaar met de nodige schroom, want het boulen rond
de kerk zou op den duur verdwijnen en de clubkas zou opgaan in het
grotere geheel, maar toch stapten een groot aantal verenigingen in het
avontuur. Vijf jaar geleden zag Mosa Petanca (boulen aan de Maas) het
levenslicht. Een vereniging die in potentie met 500 leden de grootste
boulesvereniging van ons land zou kunnen worden”.
Lijdensweg
“Niemand kon toen echter bevroeden hoe lang de weg naar het realiseren van een bouleshal zou worden. Door de portefeuillewisselingen
van de wethouders van sportzaken, verliepen de onderhandelingen

stroef. Naar gelang de politieke kleur werd enthousiast of gereserveerd
gereageerd. Een haalbaarheidsonderzoek kon geen duidelijk beeld
scheppen, en bovendien werd het sportbeleid door de lokale pers
uiterst kritisch gevolgd. Uit de hand gelopen subsidiestromen waren
daar de oorzaak van en hebben uiteindelijk geleid tot de privatisering
van de sportverenigingen in Maastricht. Geen gelukkige greep, want
veel verenigingen gingen failliet en weer diende Maastricht het beleid
bij te stellen. Nu wordt gefocust op vijf tot zeven hoogwaardige kwaliteitssportparken, met sportmanagers aan het hoofd die middels bloktijden bepalen welke sport wanneer wordt beoefend.”
Sportpark West
“Zoals de plannen nu liggen wordt het petanquegebeuren met binnenen buitenbanen gepland op het Sportpark West. Zeker is echter nog
niets; het kan zomaar Sportpark Zuid worden of toch maar weer omgeving Geusselt (MVV voetbal stadion). Pas komend voorjaar wordt duidelijkheid over de plannen verwacht. Logisch dus dat het ledenaantal van
Mosa Petanca terugloopt en de heimwee naar het boulen rond de kerk
toeneemt. Gelukkig is het standpunt van de gemeente nu dusdanig, dat
petanque een aanvulling kan zijn voor de uitstraling van de gemeente
Maastricht. Het Vrijthoftoernooi en de Masters hebben daar zeker hun
steentje toe bijgedragen maar toch moeten we ons niet rijk rekenen. In
de petanquewereld is het Vrijthof een “grote”, maar in Vrijthof termen zijn
we een piepkleintje. We kunnen ons niet spiegelen aan André Rieu of aan
de winterevenementen. Ik moet er zelfs niet aan denken dat één of andere slimmerik op het idee komt om op het Vrijthof te beach volleyballen
met op de affiche een aantal deelnemers aan de Olympische Spelen van
Peking. Of het petanque die strijd overleeft is niet te voorspellen.”
Tropenjaren
Inmiddels is Ger vijf jaar voorzitter van Mosa Petanca. Tropenjaren
noemt hij het zelf, maar ondanks vlagen van moedeloosheid weet hij
de moed erin te houden en de “boule” draaiende te houden. Het spelletje is immers veel en veel te leuk om vaarwel te zeggen.
Frans Benoit
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Tussen de regels

Gedrag en regels

P

etanque is een sport waar net als bij andere sporten regels zijn
vastgesteld, zodat voor een ieder duidelijk is waar hij/zij aan toe
is. Regelmatig komt het voor dat iemand zich niet aan de regels
houdt zoals die zijn vastgelegd in het internationale spelreglement. Je
kunt er vanuit gaan dat deze regels op naleving gecontroleerd worden.
Door je eigen team, de tegenstander, de scheidsrechter en ook door de
toeschouwers.
Iedere speler zal zich dus aan deze spelregels moeten houden. Als je
een fout in je spel hebt waardoor je je soms niet aan een spelregel kunt
houden, moet je met trainen van deze fout afkomen. Je kunt dan je
eigen spel op een zo hoog mogelijk niveau brengen, zonder dat je afgeleid wordt door bijzaken. In Categorie 1 en Categorie 2 toernooien
kun je er vanuit gaan dat er nog strenger op je wordt gelet.
Voorbeeld 1:
Tijdens een Categorie 1 toernooi dit jaar blijkt dat de tireur niet met
beide voeten binnen de voorgefabriceerde cirkels van Obut staat tijdens het schieten. Zijn achterste voet overschrijdt duidelijk de cirkel.
De tegenstander zegt dit tegen de scheidsrechter, die vervolgens deze
speler een officiële waarschuwing geeft. Hij schiet vervolgens nagenoeg geen boule meer raak omdat hij veel te veel bezig is om deze
fout niet meer te maken. Door goede training is deze technische fout
goed te vermijden.
Voorbeeld 2:
In hetzelfde toernooi tilt een pointeur steeds zijn voet op nadat hij de
boule geplaatst heeft. In de eindfase geeft de scheidsrechter deze speler een officiële waarschuwing. Deze speler gooit hierna twee slechte
werprondes en verliest vervolgens de partij. Consternatie alom met de
scheidsrechter als gebeten hond. Maar deze speler kan toch door oefening er voor zorgen dat hij deze technische fout niet maakt. Dus er zelf
voor zorgt dat deze situatie niet ontstaat.
Voorbeeld 3:
De één-minuutregel. Petanque is
behalve voor de spelers ook een
sport voor toeschouwers. Als in een
beslissende fase over een cruciale boule iets langer nagedacht
wordt, is dat over het algemeen geen issue.
Maar als dat iedere
werpronde standaard gebeurt,
wordt niet al-
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leen het spel saai, maar kan het ook een reprimande van de scheidsrechter opleveren. Dit heeft dan weer gevolgen voor de wedstrijd,
want de spelers zijn uit hun spel en verliezen doorgaans de partij.
Voorbeeld 4:
Hoe zou het lijken als een voetballer midden in de wedstrijd een shaggie gaat staan rollen, of als een basketballer een dikke sigaar opsteekt
nadat hij een dunk heeft gemaakt. Een formule 1 coureur die na de
bocht een pijpje stopt, of een bokser die na een linkse een sigaretje
aansteekt in de ring. Hilarische vergelijkingen, toch? Waarom is die
bouler dan zo hardnekkig? Niet alleen staat het in het Internationaal
Spelreglement Petanque vermeld, maar vaak wordt het ook nog eens
door de wedstrijdleiding meegenomen in het openingswoord. “Niet
roken tijdens de wedstrijd”. Kennelijk hebben veruit de meeste boulers
geen enkel respect voor de regels, want er wordt wat afgepaft op het
veld. Naast het niet navolgen van de regels is het tevens een gebrek
aan respect jegens de tegenstander. De tegenstander zou direct moeten ageren en de scheidsrechter erbij moeten roepen. Als scheidsrechter zijnde moet je de wedstrijddag in goede banen leiden maar moet
je ook zorgen dat de regels worden nageleefd. Met het optreden tegen
rokers maak je geen vrienden, integendeel, als blikken konden doden
waren er al enkele honderden scheidsrechters overleden, om maar te
zwijgen over de verbale krachttermen die men je toewerpt als je hen
op hun gedrag aanspreekt. Nog erger is het als je een collega-scheidsrechter stug een sigaret aan ziet steken tijdens de partij en hem aan
moet spreken op zijn gedrag. Je gaat er immers vanuit dat zeker hij/zij
zich bewust is van het ISP.
Doe iedereen een plezier en laat dat sigaretje even liggen tot de pauze!
We zien petanque als topsport. Als er tijdens een partij zo af en toe een
speler wegschiet om een trekje van een sigaret te nemen, dan verliest
petanque zijn topsportetiket en wordt het als café- of campingbezigheid gezien. De spelers van de NJBB zijn allen ambassadeurs van de
boulesport en moeten zich zo gedragen, dat de neutrale toeschouwer
nog een keer komt kijken danwel zelf een actief lid van de
NJBB wordt.
Hans Tijssen, Scheidsrechter
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Noordscheschut
xxx

Noordscheschut, een plaatsje onder de rook van Hoogeveen, is de thuishaven van de vereniging Boules Doar. Na een
aantal vakanties in Frankrijk werd tijdens de, zo in Drenthe bekende, familieweekenden steevast gekozen voor het
Jeu de Boules. Ten tijde van zo’n familieweekend werd er geopperd om een baantje aan te leggen, aldus voorzitter
Lambert Woltinge.

I

n 2001 toog Sake Tichelaar (inmiddels erelid) naar de gemeente
met de vraag of ze een baan aan konden leggen aan de Brink. De
gemeente vond dat niet zo’n goed idee, maar voor een dergelijk
idee mochten ze wel iets aanleggen bij het evenemententerrein aan de
Mr. Kosterweg. Met de aanleg van twee banen was de vereniging Boules Doar geboren. Al snel waren de twee banen te klein voor het groeiende aantal leden en werd er uitgebreid naar vier banen. Een oude stacaravan uit Hardenberg ging zijn tweede leven dienen als kantine. Met
de komst van nog meer leden werd er opnieuw uitgebreid. In Lutten
kon de club gratis een gebouw ophalen indien zij dit zelf afbraken. In
2002 werd er dus aangevangen met de bouw van een heus clubhuis.
De weinige middelen die de club had was geen enkel bezwaar, want
van her en der kwam hetgeen ze nodig hadden. Uit een oud arbeidsbureau kwam het plafond alsmede de volledige elektra. De radiatoren uit
een oud gymnastiekgebouw zorgen voor de nodige verwarming.

Kachel
Gezien het feit dat er geen gas aanwezig is aan de Mr. Kosterweg
moest een andere oplossing gezocht worden. De schoonzoon van
de voorzitter wist raad en nabij de Belgische grens werd een houtgestookte kachel opgehaald en fungeert sindsdien als moederhaard. Bijna vier jaar is er gebouwd aan het huidige onderkomen
van Boules Doar. Het meubilair bestaat uit stoelen en tafels door
een reorganisatie van de lokale Rabobank. Vervolgens kwam er
ook nog een koelcel van 2x2 meter van de lokale voetbalclub en
daarmee was de club compleet. Alleen zaten ze nog met die lelijke
kale muur achterin de kantine. Hiervoor werd oud-lid Beppie Verwey aangewend. Na het maken van een ontwerp had ze slechts 50
uur de tijd om de wandschildering te voltooien, want de officiële
opening door de wethouder van Sportzaken en de directie van de
Rabobank stond op de agenda.
Ommekeer
In tegenstelling tot alle andere clubs in de omgeving is Boules Doar
wel aangesloten bij de NJBB. Echter door gebrek aan tijd om zich
daarom te bekommeren werden er wel toernooien uitgeschreven
die niet bij de bond waren aangevraagd, want er moest geld in het
laatje komen. Na een bezoek van de NJBB volgen ze inmiddels de
spelregels en hebben ze zelfs wedstrijdleiders en scheidsrechters.

Beppie Verwey (foto’s RvO)

Kunstenares
Beppie was lid van het eerste uur, maar door tijdgebrek heeft ze
na drie jaar bedankt als lid. Ze spendeert haar tijd met schilderen
met olieverf en keramiek en mozaïek naast de houtzagerij. De opdracht voor Beppie was een Frans landschap met boulers. Met wat
voorbeelden van het internet heeft ze uiteindelijk een compositie
gemaakt en is als een razende aan de slag gegaan. De opdracht is
voltooid met gesloten beurzen. Beppie heeft 50 uur gewerkt aan
de wandschildering en als tegenprestatie moesten enkele leden bij
Beppie 50 uur hout zagen. Met ruimte voor 40 teams en een mooi
clubhuis met “kunst op de muur” is Boules Doar klaar voor de toekomst.
Raymond van Oudshoorn
P

E

T

A

N

Q

U

E

6

3



NK ENKELSPEL

Zeists feestje in Steenwijk
Op zondag 24 mei was het terrein van de But ’84 in Steenwijk
het toneel voor het NK Enkelspel. Maar liefst 110 boulers hadden zich ingeschreven en kwamen uit alle hoeken van het land.
Van Friesland tot aan Maastricht waren uit nagenoeg alle afdelingen spelers vertegenwoordigd.

J

ammer genoeg had de wedstrijdleiding op deze mooie dag toch
te kampen met drie afzeggingen waardoor er in het toernooi vrijlotingen ontstonden.
Onder een stralende zon mochten de nummers 1 tot 96 van start gaan.
Ondanks het ruim bemeten onderkomen van de But ’84 konden toch
niet alle equipes gelijktijdig van start gaan opdat men anders elkaar in
de weg zou staan. Sommige partijen werden vlot afgewerkt terwijl anderen er wel een uur voor nodig hadden. Na de eerste partij was duidelijk
wie doorging in het hoofdtoernooi en wie in het troosttoernooi. Vanaf
dit punt was het directe eliminatie. Toeschouwers konden genieten van
bijzonder fraaie partijen. Naarmate de dag vorderde werd het speelveld
dunner bezaaid. Sommige spelers gingen huiswaarts, maar sommigen
bleven om de resterende partijen te bekijken.

De Toppers (v.l.n.r.): Noel Kempeneers (2e),
Mourad el Ansari (1e) en Essa Agzoul (3e). (foto’s: RvO)

Ondertussen had Mul zich de sterkste gemeten tegen Schillemans en
plaatste zich als vierde man in de halve finale.
Terwijl deze partij plaats vond hadden Kempeneers en Agzoul de eerste halve finalepartij al gespeeld en deze werd gewonnen door Kempeneers met 13-4. Op het finaleterrein moest Mul het nu opnemen tegen
el Ansari. De eerste mênes gingen mooi gelijk op en steeds kwamen ze
op een gelijkstand, maar vanaf de stand 8-8 keerden de kansen voor Mul.
De continuïteit van het tireren zat er niet meer in en Mul miste een paar
belangrijke ballen. Even later noteerde el Ansari een stand van 13-9 en
mocht het dus op gaan nemen tegen
Kempeneers. In de strijd om de
derde en vierde plaats trok Agzoul
aan het langste eind met 13-8 tegen
Mul. In de bloedhete zon waren de
omstanders uiteindelijk getuigen
van een zinderende finale. In de eerste mêne miste el Ansari zijn doel en
stond gelijk op een 0-3 achterstand.
In de achtste mêne was Kempeneers
op volle kracht en schoot alle boules
van el Ansari het veld uit, 5-10. Door
een ongelukkige klos bij het tireren
van Kempeneers in de mêne daarna
werd het 8-10. Toen volgde er een
moment dat el Ansari bijzonder slecht
plaatste en Kempeneers had de kans
om de partij af te maken, hij miste echter doel en het werd 8-12. De kansen
keerden en el Ansari nam nu het voortouw, 9-12, 11-12, 12-12. In de laatste
mêne schoot Kempeneers alles weer
onverbiddelijk weg, maar el Ansari had
boulevoordeel en plaatste zijn laatste
boule keurig bij het but en werd daarmee Nederlands Kampioen Enkelspel.
Les Cailloux schreef met deze dag een
keurig één, twee, drietje op.
Raymond van Oudshoorn

Terwijl de eerste halve finalisten al bekend waren moest Dennis Mul, die
Kees Koogje net had uitgeschakeld met 13-8, wachten wie zijn tegenstander zou worden. Tom van der Voort was namelijk nog bezig in zijn partij
tegen Jack Schillemans. Aanvankelijk een ware krachtmeting, tot aan het
moment dat Van der Voort een paar steekjes liet vallen. Hier werd gretig
gebruik van gemaakt door Schillemans en hij beëindigde de partij in zijn
voordeel. Essa Agzoul had zich met enig gemak geplaatst voor de halve
finale in zijn partij tegen Bob van der Stappen met 13-1. Mourad el Ansari was de tweede halve finalist door de partij tegen Teun Bruinenberg
te winnen. Gerard Zijlstra moest uiteindelijk het onderspit delven tegen
Noël Kempeneers, waardoor Kempeneers ook in de halve finale kwam.
Inmiddels werden op de achtergrond de halve finales in het troosttoernooi beslecht. Teake van Bilzem won van Christiaan Saurel en Robin
Gense won van Dick Askes. Van Bilzem moest het dus opnemen tegen
Gense en Saurel tegen Askes. Deze laatste, die de hele dag goed bezig
was, lukte het niet meer om een puntje te scoren en kreeg een Fanny aan
de broek van Saurel. Van Bilzem bleef in hetzelfde patroon doorgooien en
werd met glans winnaar door de partij af te sluiten met 13-8.
10
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petanQKuei d s

Jeugdkamp Bertrix 2009
Op 24 april 2009 verzamelden zich 24 jeugdleden, 13 ouders en nog een paar broertjes en zusjes, evenals een opa en
oma, zich op Camping Bertrix in de Belgische Ardennen.

N

adat een ieder zich enigszins had geïnstalleerd in de caravans, die nagelnieuw waren en door ons als eerste
werden uitgeprobeerd, werden wij om 21.30
uur door de medewerkers van de camping uitgebreid geïnformeerd over het weekend.
Hierna kon een ieder de avond vrij besteden en
daar werd gretig gebruik van gemaakt.
De volgende morgen begon met een mountainbike tocht. Hierbij kon men kiezen voor
een langere en moeilijke, of een iets eenvoudige. Al snel splitste de groep zich in de echte
bikkels en de mensen die het wat rustiger aan
wilden doen. Uit de verhalen die ik hoorde vanuit de bezemwagen, die op een geheime plek
stond om spekjes en drinken uit te delen, werd
al gauw duidelijk dat iedereen zeer gedreven
aan het fietsen was tegen de hellingen.
Nadat de bezemwagen niemand had gezien,
is deze alvast naar de camping vertrokken om
daar de mensen op te vangen. Al met al een
hele leuke ervaring en we konden één persoon
ontdekken die probeerde een salto met zijn
fiets te maken, wat helaas mislukte, hè Menno.
Na de lunch werd er een petanquetoernooi
georganiseerd op de aangelegde banen op de
camping. Ook hierbij werd weer fanatiek door
de jongelui gespeeld, wat resulteerde in spannende partijen en enkele Fanny’s. Deze hing

helaas niet in de kantine, dus geluk voor deze
jongelui.
Om 17.30 uur werd het diner geserveerd en
daarna was er een optreden van een heer en
een dame die zich sneller konden verkleden
dan Speedy Gonzales, en al met al was dit een
leuke invulling van de avond, waarbij ook nog
gretig gebruik werd gemaakt van het airhockey.
De volgende morgen gezond weer op en de
ochtend werd gevuld met een petanquetoernooi voor iedereen, dus een soort familie aangelegenheid in triplette vorm. Ouders die nog
nooit een boule bal hadden aangeraakt werden nu geconfronteerd met hun kundigheid
en dat viel beslist niet tegen. Je kon wel zien
waar de vele talenten het van hebben geërfd!
De middag was een survival gepland, waar we
eerst een uurtje voor moesten rijden. Nadat we
eerst een rondje in Bertrix zijn gereden, vanwege een Tom Tom die omgekeerd voor het
voorraam hing, kwamen we om 13.15 uur aan
in de Groeve in het plaatsje Ny. Er was ook een
ouder die dacht dat we gingen skiën, maar halverwege de afdaling erachter kwam dat de ski’s
ontbraken, wat ontaarde in een glijpartij. Hevig
werd er gebruik gemaakt van het tokkelen, abseilen en de klimmuur en ook nog een loopbrug van touw. Bij het tokkelen bleek iemand

te licht te zijn, waardoor zij na drie meter stil
kwam te hangen. Echter was daar de hulpaap
van de begeleiding die haar verloste uit haar
situatie. Menigeen overwon zijn hoogtevrees
en hun volgende opdracht is dan ook de Mont
Blanc.
Nadat we om 17.00 uur weer richting camping
vertrokken en even konden opfrissen, werd
het galgenmaal bereid. Na het hoofdgerecht
werden de prijzen uitgereikt voor de petanquetoernooien en werd het weekend afgesloten. Hierbij werd nog een woord van dank uitgesproken aan het adres van Camping Bertrix,
die zijn uiterste best heeft gedaan om ons een
tof weekend te bezorgen. En dat is hun prima
gelukt, gehoord de geluiden dat iedereen met
volle teugen heeft genoten van dit weekend.
Bertrix heeft met zijn personeel een bijdrage
geleverd aan een weekend om niet snel te vergeten. Tevens wil ik hierbij iedereen bedanken
voor hun positieve bijdrage en instelling, want
zonder een positieve inbreng was dat niet gelukt.
Tevens de begeleiders van het weekend; Rene
Baks, Peter van der Linden en Marina Blom,
hartelijk dank voor jullie inzet.
En wat mijzelf betreft, volgend jaar zeker weer.
Michel van Sichem
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NK Jeugd
Pupillen
Overduidelijk werd het team uit Zone D, bestaande uit Toby Rouwhorst, Mario Blom en Yanieke
Baks, eerste bij de pupillen. In een poule van vier
equipes werd een halve competitie gespeeld. Dit
team van Toby Rouwhorst wist alle wedstrijden in
winst om te zetten (13-5 13-8 en 13-3) en werd
dus ongeslagen Nederlands kampioen.
Aspiranten
Bij de aspiranten bleef het tot de laatste partij
spannend. Voor twee teams dan. Het team van
’t Zwijntje (Patrick van der Schief, Michael Schipper en Sharon Hoefnagels) wisten de eerste vier
wedstrijden te winnen. De partij tegen de Nederlandse Jeugd Selectie (Lisa Zwaal, Paul Geertse
en Fenna Hubbers) was van groot belang. Nadat

Patrick, Michael en Sharon de toss gewonnen
hadden kozen ze voor een grof terrein. Na een 40 achterstand gooiden ze het butje op 9 meter.
Deze tactiek resulteerde in een 13-9 overwinning. Het team Zone mix, bestaande uit Romulo
van Stokkum, Bas Punter en Edwin de Jong, had
de eerste partij verloren maar de volgende drie
gewonnen. Door het systeem van een halve
competitie zou de wedstrijd tussen Zone Mix en
’t Zwijntje de Nederlandse kampioen opleveren.
Romulo, Bas en Edwin namen in de finale een
ferme 7-0 voorsprong. Maar Patrick, Michael en
Sharon kwamen nog mooi terug. Op een stand
van 7-8 kreeg Patrick een schot voor vijf punten.
Een carreau zou ze zelfs Nederlands kampioen
maken. Het schot miste op een haar na de boule,
waardoor het team van Romulo van Stokkum
uiteindelijk kampioen werd door te winnen met
13-8.

Junioren
Bij de junioren bestond het deelnemersveld uit
zes teams waarvan vijf uit de Nationale Jeugd Selectie. Het sterkste team bestond uit Melissa van
Sichem, Tom van der Voort en Joey van Doorn. Zij
wisten al hun wedstrijden overtuigend te winnen: 13-2, 13-1, 13-6, 13-8 en 13-1.
Hans Tijssen

Junioren

de Aspiranten

de Pupillen
(foto’s: Ferrie Rudolfs)

JEUGD MASTERS PETANQUE 2009
De derde editie van het internationale
Jeugd Masters Petanque voor triplettes vond, in tegenstelling tot vorig jaar,
plaats in Nieuwegein. De zon liet het
’s middags wat afweten, waardoor de
gure wind op het open veld vrij spel had.
Desondanks was het veld letterlijk en
figuurlijk een kleurrijk geheel: zeer veel
internationale jeugdteams liepen rond in
gele, groene, rode en blauwe shirtjes.

M

aar liefst 35 jeugdtriplettes (meer dan
honderd jeugdleden!) hadden zich
ingeschreven voor de Jeugd Masters
Petanque. Teams uit Nederland, België (Vlaanderen en Wallonië), Luxemburg, Duitsland en Frankrijk streden om de winst. Een mooi schouwspel,
waar gedurende de dag ook op de regionale
radiozender aandacht aan werd besteed. Opvallend was de discipline van de jeugdspelers. De
houding ten opzichte van medespelers en tegenstanders was zeer sportief en ook was sprake
van hoge concentratie. Menig toekijkend ouder
kon nog wat leren van het bal voor bal spelen,
goed nadenken over een tactische beslissing en
met elkaar overleggen. Van de oudste junioren
12

P

E

T

A

N

Q

U

E

6

3

tot de allerkleinsten, de spanning was groot. Dit
bleek ook wel uit het aantal plaspauzes dat tijdens partijen werd ingelast…
Wellicht door het geconcentreerde spelen duurden de partijen wat langer dan verwacht. Maar
liefst zestien junioren teams speelden eerst drie
voorrondes. Pas om 16.00 uur startten de kwartfinales (de beste acht). Daarin moest Nederland
1 direct al tegen Nederland 2. Sonia Zwaal en
Kees Koogje speelden vorig jaar nog op de
Jeugd Masters in Zeist voor Nederland 1 en 2,
maar zaten nu langs de kant. Niet omdat ze niet
goed genoeg zouden zijn, maar omdat ze te oud
waren! Zij behoren nu bij de beloftenselectie en
net als andere beloftenselectiespelers hielpen ze
met het coachen van de jongste spelertjes. Het
Nederland 1 van dit jaar bestond uit Melissa van

en: Wallonië
Het podium bij de junior
derland (2e)
(3e), Frankrijk (1e) en Ne

Sichem, Tom van der Voort en Joey van Doorn.
Dit team wist verdienstelijk beslag te leggen op
de tweede plaats. Het winnende team kwam uit
Frankrijk en bestond uit Anthony Lindor, Juliën
Cortequisse en Gael Touril.
Bij de aspiranten deden dertien teams mee, waarvan vier uit Nederland. De Franssprekende jeugd
bleek de sterkste: het team uit Frankrijk won en
het team uit Wallonië (België) werd tweede. Het
beste Nederlandse team bestond uit Lisa Zwaal,
Paul Geertse en Fenna Hubbers. De zes pupillenteams speelden vijf voorgelote wedstrijden,
waarbij het team uit Wallonië overtuigend won
door alle vijf de wedstrijden te winnen.
Cristel van Maarsseveen
(foto’s: Bert Aalsters)

Winnaars aspiranten: Frederic
Bauduin, Florian Pruvot en Gaetan
Vanstraceele (Frankrijk Noord)

Winnaars pupillen: Jonathan de Witte,
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De gebroeders Broekmeijer uit Cuijk van JBV Amicale Cuijk. Met Cas en Ivo,
als laatste in de rij, is de hele familie Broekmeijer bevangen door het boulevirus. JBV Amicale Cuijk telt in haar ledenlijst maar liefst zes Broekmeijers
met hetzelfde adres.
Wij zijn samen begonnen in het najaar van
2007 bij onze vereniging.

de kampioenschappen op een zaterdag en
dan moeten we voetballen, keepen.

Hoe zijn jullie er mee in aanraking gekomen?
Papa en mama spelen al lang jeu de boules en
onze twee andere broers Tom en Maik ook.

Lezen jullie petanQue?
Soms, als onze broertjes er in staan.

Direct al een licentie?
Vanaf 1 januari 2008 hebben we volgens mij
al een licentie.
Spelen jullie ook wedstrijden?
Cas: Ja zeker, op de club spelen we vaak tussen de oudere, maar ook in de afdeling 05.
Zij organiseren vaak leuke jeugd activiteiten.
Laatste keer ben ik daar zelfs eerste geworden. Met mijn moeder speel ik ook geregeld
een toernooi.
Ivo: In afdeling 05 ben ik tweede geworden,
en soms speel ik met twee kinderen van PV
Beek een toernooi.
Wel eens wat gewonnen?
Soms wel ja, een mooie beker, een zak snoep
en bij de afdeling een mooi t-shirt.
Gaan jullie door met de sport?
Ja zeker.
Doen jullie ook aan andere sporten?
Cas: Ja, ik doe ook aan voetbal bij Siol in de
F1. Daar ben ik keeper en al twee keer kampioen geworden.
Ivo: Ja, ik doe ook aan voetbal bij JVC Cuijk E5.
Daar ben ik net als Cas ook keeper.
Is dat goed te combineren?
Nee, niet altijd. De NJBB organiseert meestal

Antoine Cloux en Jeremy van Landuyt (Wallonië)

In nagenoeg iedere zone worden er speciale
jeugdtrainingen gegeven. Vinden jullie het belangrijk dat er trainingen zijn voor de jeugd?
Ja, dat is zeker nodig, je kunt er altijd veel
van leren. In Zone D hebben ze dat ook, onze
broer Tom heeft hier aan meegedaan, maar
dat is altijd op zaterdag en dan kunnen wij
moeilijk.
Doen jullie mee aan zonale jeugdtraining?
Of is er een training op de club?
Wij doen niet mee aan de zonale training,
toevallig zouden wij afgelopen week wel
meegedaan hebben op onze club met de zonale training, maar die werd ineens afgelast.
Wij hebben op onze club de trainer Wim v/d
Meer. Hij traint ons.

Cas en Ivo (foto Ben Broekmeijer)
Wil je zelf nog iets vertellen over petanque?
Petanque is een leuke sport, niet alleen voor
oudere mensen, maar zeker ook voor kinderen.
Raymond van Oudshoorn

Nederlandse jeugd op bezoek bij
Vlaamse boulisten in Zelzate

O

p zaterdag 9 mei zijn we op uitnodiging van de Vlaamse tak van de
Belgische Jeu de Boule Bond in Zelzate geweest om onze krachten te meten
met de Belgische jeugd. In totaal streden vier
junioren, drie aspiranten, en een pupillen
team om de hoogste eer. De organisatie die
in handen was van Staf en Mark ontving ons
op de vroege morgen met koffie/fris en een
lekker stuk gebak waarna de strijd kon losbarsten. Voor de pauze werden twee rondes
gespeeld. Daarin werd duidelijk dat de Belgische jeugd meer kon en deed met de wisselende omstandigheden van de terreinen dan
hun Nederlandse vrienden. Het bepalen van
de donnée werd in het kamp van Nederland
nogal eens aan het toeval overgelaten, wat
dan ook resulteerde in een 13-2 verlies. Na
de pauze, waarin iedereen werd voorzien van
lekkere broodjes en een drankje, ging het iets
beter al was de score ook nu weer duidelijk
in het voordeel van België (12-5). De totaal-

stand kwam hiermee dan ook op 25-7 in het
voordeel van België. Na de pauze werd tevens
een toernooi gespeeld voor de ouders en
belangstellenden, iets wat zeer gewaardeerd
werd door de Nederlandse aanwezigen. Na
voor de meesten toch wel een vermoeiende
dag konden we ondanks de forse nederlaag
toch met een goed gevoel naar Nederland
terugkeren. De hoop werd uitgesproken van
Vlaamse zijde dat dit initiatief door Nederland
wordt overgenomen, om zodoende één keer
per jaar een uitwisseling te creëren tussen de
beide jeugdlanden.
Zeker als we dit in het kader kunnen zien ter
voorbereiding op beide Nationale
Kampioenschappen, is dit iets waar de begeleiding volledig achter staat.
Staf, Mark en alle andere mensen die hebben
meegeholpen met het slagen van deze dag
nogmaals bedankt en wat ons betreft tot volgend jaar in Nederland.
Michel van Sichem
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: Milou Hermes (5 jaar)
Milou is geboren in China en is in 2004
liefdevol geadopteerd door Richard en
Bianca Hermes. Even als papa Richard
is Milou inmiddels bevangen door het
boule-virus. Met de komst van Milou
telt JBV Coevorden momenteel vijf
jeugdleden.

O

p een zonovergoten middag zag
petanQue Milou in actie en hadden we na afloop en interview
met Milou in het bijzijn van papa Richard
en mama Bianca.
Vader Richard is een doorgewinterde bouler. Ieder vrij uurtje is hij wel ergens op een
boulebaan te vinden. Zodoende is Milou
nagenoeg opgegroeid op de baan. Al van
jongs af aan gooit ze al een balletje, maar
vanaf april 2009 is ze in het bezit van een
heuse licentie en doet ook mee aan de zonale training. Milou heeft veel steun aan

haar maatje Stefanie, maar op de vraag of
ze daar ook wedstrijden mee wil gooien
kwam het antwoord dat ze liever met papa
speelt.
Milou zit in Coevorden op de Dr. Picardtschool en is dol op spelletjes. Naast het
boulen zit ze ook nog op zwemles en gaat
binnenkort al op voor diploma-B. We vroegen haar ook om in haar eigen woorden
te vertellen wat er zo leuk is aan het boulen. Milou vindt het gewoon gezellig om
met z’n vieren of met z’n zessen te spelen.
Jeugdleden hebben bij JBV Coevorden een
streepje voor want zij worden namelijk met
clubtenues gesponsord door Combi Sport.
Op de foto is duidelijk zichtbaar dat Milou
te grote boules heeft. Ze is dan ook nog op
zoek naar iemand die een stel juniorboules ter overname voor haar heeft. Hiervoor
kunt u eventueel mailen naar de redactie.
Raymond van Oudshoorn

foto: RvO

uitslagen
NK Tireren
1. Patrick Tuaux, 2. Henk van Boeschoten, 3. Dennis
Mul, 4. Tom van der Voort, 5. Martin Bakker, 6. Ad
Wagenaars, 7. Kees Koogje, 8. Joey van Doorn
NK Enkelspel
1. Mourad el Ansari, 2. Noël Kempeneers, 3. Essa
Agzoul, 4. Dennis Mul, 5. Martin Bakker, 6. Mark
Wildeboer, 7. Jack Schillemans, 8. Marco Zeitsen, 9.
Teun Bruinenberg, 10. Erik-Jan Hoogendoorn, 11.
Erik Groote, 12. Kees Koogje, 13. Marco van Saane,
14. Bob van der Stappen, 15. Tom van der Voort, 16.
Gerard Zijlstra.
NK Vrouwen
1. Janneke Gravesteijn, Judith van den Eijnden, Ilse
Smits, 2. Katy Bosch, Marina Blom, Karin Rudolfs,
3. Franciska Laning, Els Schipper, Kelly Schipper, 4.
Aaltje Janssen, Somsri Kongsiphatti, Ria Kampers.
NK Veteranen
1. Driek de Wagt, Martin Bakker, Bert van Dijk, 2.
Paul van Eijkelenborg, Henk van Boeschoten, Paul
Wagenaar, 3. Henk Reesink, Hennie Ansems, Riens
Veldhuizen, 4. Janco van Boven, A, Konink, Henk
Docter, 5. Wim Flecken, Theo van der Tuuk, Jan
Hielema, 6. Ton Hazebroek, Sieny Hageman, Piet
Boeve.
NK Triplettes
1. Noël Kempeneers, Patrick Tuaux, Mark Wildeboer,
2. Bob de Vroom, Sjaak Spruijt, Jack Schillemans, 3.
Dennis Mul, Milan Heiligers, Patrick Lautenslager,
4. Marc Helffer, Marco van Saane, Edward Vinke, 5.
Raoul Duchateau, Bram Bookelaar, van Helvoort, 6.
Henri Calvetti, Christiaan Saurel, Bernard Bredow, 7.
Gerard Zijlstra, Coby Zijlstra, Paul de Bruijn, 8. Marco
Wouters, Filiberto de Filippis, Ad Damman.
14
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Nationale Competitie
Landelijk 1. Le Biberon, Martin Bakker, Bert van
Dijk, Frank Schepers, 2. JBC Plop, Lars Dolmans,
Jerrill Bang-Afoe, Bram Bookelaar, 3. Les Cailloux,
Noël Kempeneers, Essa Agzoul, Erik Telkamp.
Hoofdklasse A 1. Midi, Frank Versluis, Kaspar Versluis, Geoffrey van Koppenhagen, 2. Amicale de
Pétanque, Janny van Aggelen, Marcel Dam, Henk
Hoefakkers, 3. JBV de Walnoot, Brigit Schouten,
Joke van Nunen, Goofie Beekmans.
Hoofdklasse B 1. Les Pointeurs, John Jansen,
Arno Saeijs, Rayen Koebeer, 2. JBC Maasstad, Leo
v.d. Eijnden, Fred Melgert, Theo van der Tuuk, 3.
Les Cailloux, Paul van Eijkelenborg, Aldert Haanemaayer, Davey Kooijman.
Zone A
1e klasse 1. Maboul, Michiel Hughan, Kees Dorrestein, Alexander v.d. Poll, 2. Boel Plezier, Dick
Askes, Riemer Haagsma, Anton Carabain, 3. La
Boule au But, Peter Heuveling, Yves Roussel, Jan
van Aalderen.
2e Klasse A 1. Boule Animo, Nettie Lensink, Cor
Nootenboom, Dennis Nootenboom, 2. De Blede
Boulers, D. de Vries, H. Nieuwland-Visser, Catrinus
Nieuwland, 3. De Toss, Grietje Slomp, Gaetano Vizzini, Denny Raspe.
2e Klasse B 1. Boel Plezier, Johan Vink, Han Slüter,
Wichard Koops, 2. HKB ’84, Wim Philippo, Laura
Hendrix, Betty Kappers-Martinus, 3. De Toss, Bregina Fokkert-Slotman, Bert Fokkert, K. v.d. Berg.
Zone B
1e Klasse 1. Mazijk de Pétanque, André Zwaal, Sonia Zwaal, Cees de Ligt, 2. Kets Up, Rob v.d. Spek,
Ron Donselaar, Nico Bakker, 3. Les Taxateurs, Riens
Veldhuizen, Hennie Ansems, Rodrigo Jögers.
2e Klasse A 1. De Bouldozers, Gerrit Wortel, L.
Lamniai, R.Koerts, 2. Ça Roule, Hennie van Schaaijk,
Frank Duijn, Jacques Hoebe, 3. Les Boules Fleuris,

Koos van Dijk, Michel van der Ark, Leroy Dijkman.
2e Klasse B 1. De Gooiers, Rene Bosson, Simon
van Rijn, Hans Brouwer, 2. Amicale de Pétanque, Pascal Wijnstekers, Marwin van Diermen,
Richmond van der Huure, 3. Les Boules Fleuris,
Sjaak v.d. Geest, Michel Voorn, Carl Romijn.
3e Klasse 1. Les Cailloux, Ruben van Stokkum,
Romulo van Stokkum, Roos Spiering, 2. Les Pointeurs, André Woertman, Henk Lacourt, Erik Vorstenbosch, 3. Les Milles Iles, Ruud Thielsch, Cathy
Thielsch-Hoogland, Annemarie Bruin-Schouwvlieger.
Zone C
1e Klasse 1. Grand Cru ’82, Dennis Henze, Az-Eddine Bendouch, Peter Dijkstra, 2. CJB Middelburg,
Filiberto de Filippis, Patrick Bruggeman, A. Priester, 3. Folâtre, Jan Termoshuizen, Fred Lucas, Ruud
Kennepohl.
2e Klasse A 1. Grand Cru ’82, Cees Henze, Dody
Henze, Herman Lancée, 2. JBV Nederlek, Arie Alblas, Nijs van Bennekom, John Liefting, 3. ERPV
Bommequet, Jos Grispen, André v.d. Hoogen, Jul
van Nispen.
2e Klasse B 1. Petangeske, Ruud Pompe, Peter
Kommers, Leo Kruf, 2. JBV Nederlek, Aart Slooff,
Nel van Aarle, Dirk Buijs, 3. JBC Vlaardingen, Fred
Binnendijk, Gerard Bruggeman, Clarie van Opstal.
Zone D
1e Klasse
1. Amitié, Ad Leijtens, Henk Spanjers, N. Marques,
2. PC Oisterwijk, Frans de Nijs, Walter Broos, Robin
Canters, 3. ’t Dupke, Karin van Grinsven-Hoes, André Abdoella, Joop van Eijndhoven.
2e Klasse
1. Ummer d’r Bie, C. Westerman, Peter Verkoeyen,
M.Gerards, 2. JBC Plop, Willy van Berlo, Bert van
Os, Arie Abels, 3. Mooie Boule, Tiny Vorstenbosch,
Toon Pennings, Ton Hanegraaf.

petanQUEkids

De spotlights op de jeugd
Jeu-de-boulesvereniging Petangeske uit Bergen op Zoom zet
zich al jaren actief in om de jeugd enthousiast te maken en te
houden voor het petanque.
Dat de inzet van de jeugdbegeleiders en de trainers scoort, blijkt
uit de behaalde resultaten in het verleden en het heden.

W

onnen Michael Saarloos, Rick Neele en Tom van der Voort in
het verleden al prijzen op nationaal niveau, tijdens het 3e
Open Jeugdmasters Petanque Internationaal op zaterdag
16 mei jongstleden in Nieuwegein scoorden de zes jeugdleden van
Petangeske, allen deelnemers in de NJBB-selectie Zone C, in hun eerste
wedstrijd op dit niveau goede resultaten. Nog niet in de prijzen , maar
de stimulans was er! Tijdens het Nederlands Kampioenschap 2009 pupillen in Harderwijk op 30 mei jongstleden bereikte het pupillenteam
van Petangeske, bestaande uit Esra Videler, Ellen Walrave en Wessel
Geertse, de tweede plaats. Hun eerste trofee in de prille boulescarrière.
Tijdens het jeugdkampioenschap op diezelfde dag pakte Tom van de
Voort voor de vijfde keer op rij de nationale jeugdtitel. Een unieke serie in de petanquehistorie van de NJBB. Voldoende aanleiding voor het
bestuur van Petangeske om de winnaars op zaterdag 4 juli jongstleden
letterlijk en figuurlijk in het zonnetje te zetten.
Voorzitter Cees Kalis sprak, in aanwezigheid van de ouders van de
jeugdleden en veel clubleden, zijn waardering uit voor de prestaties
van de jeugdleden en de inzet van begeleiders en ouders, die tot dit
resultaat hebben geleid. Zonder hun inzet was dit
nooit bereikt. Alle jeugdleden werden persoonlijk
door hem bedankt en ontvingen een presentje.

Daarna werd Tom van der Voort naar voren geroepen. “Zijn trainingsinzet heeft tot deze unieke resultaten geleid en vormt een enorme stimulans voor de andere jeugdleden”, aldus de voorzitter. Als waardering
voor dit alles ontving hij een aandenken in de vorm van een zelfportret
met tekst op canvas en ingelijst. Bas en Truus Verbiest, vaste bezoekers
van nationale kampioenschappen, overhandigden Tom van der Voort
een bos bloemen, vergezeld van veel lovende woorden. Tevens riepen
ze alle aanwezigen op om bij de volgende kampioenschappen massaal
aanwezig te zijn. Met z´n allen in de bus. Niet alleen ter vermaak, maar
ook ter lering. Het is wellicht wennen, maar het lijkt erop dat we het
“zo de ouderen zongen, piepen de jongeren” van een wat andere kant
moeten bekijken.
Tenslotte reikte een vertegenwoordigster van Praxis aan alle jeugdleden een sporttas met logo-opdruk van Praxis en Petangeske uit.
Terechte waardering voor prestaties, die er mogen zijn en een dag om
niet meer te vergeten. Tevens een enorme opsteker voor andere jongeren. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Wellicht kunnen we dat in
september, tijdens de sportdag Basisscholen Bergen op Zoom Noord,
weer waarmaken door een groei van het aantal jeugdleden.
Herman Harderwijk
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NK Triplettes

(foto’s: JaDo)
Het NK Triplettes werd dit jaar gehouden op zaterdag 20 Juni bij
Club de Petanque in Heerlen Zuid Limburg. Om 10 uur werd de
opening verricht door voorzitter Elly de Jonge. Na iedereen welkom te hebben geheten en een fijn en sportief toernooi gewenst
te hebben, sprak ze haar teleurstelling uit dat er zo weinig teams
ingeschreven hadden. Een schamele 18 teams. In het bondsbestuur is men hierover aan het beraden hoe dit anders kan. De
grote afstand schijnt mede een bezwaar te zijn geweest.

D

e weersgoden waren Heerlen niet gunstig gezind, want tot
ver na de middag viel er regen. Telkens moest onderbroken
worden omdat zeer zware regen en onweersbuien met hagel
en zware windstoten verder spelen onmogelijk maakte. Na de voorronden plaatsten zich voor het hoofdtoernooi in willekeurige volgorde:
1. Marc Helffer, Marco van Saane en Edward Vinke, 2. Patrick Tuaux, Mark
Wildeboer en Noël Kempeneers, 3. Gerard Zijlstra, Coby Zijlstra en Paul
de Bruijn, 4. Marco Wouters, Filiberto de Filippis en Ad Damman, 5. Bob
de Vroom, Skaak Spruijt en Jack Schillemans, 6. Dennis Mul, Milan Heiligers en Patrick Lautenslager, 7. Raoul Duchateau, Bram Bookelaar en
van Helvoort, 8. Henri Calvetti, Christiaan Saurel en Bernard Bredow.
De Nederlandse Herenselectie Tuaux, Wildeboer en Kempeneers plaatsten zich voor de halve finale met een score van 13-1. Bob de Vroom en
consorten plaatsten zich met dezelfde score tegen het team Zijlstra.
Marc Helffer schakelde met zijn team Raoul Duchateau uit met 13-3 en
tenslotte wist ook het team
van Dennis Mul zich te plaatsen door met 13-5 te winnen
van team Wouters.
De eerste halve finale ging
tussen team Helffer en team
Tuaux en werd beslecht in
het voordeel van team Tuaux. De andere strijd werd
geleverd door team de
Vroom tegen team Mul. Na
16
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afloop wist team Tuaux dat ze het in de finale op moesten nemen tegen team de Vroom. De finale leek een makkelijke overwinning te worden voor het team van Patrick Tuaux met Noël Kempereers als tireur en
Mark Wildeboer als milieu. Na twee speelrondes was de stand 5-0 en dit
werd later 8-2 maar het team van Bob de Vroom met Sjaak Spruyt als
tireur en Jack Schillemans als milieu werd steeds sterker. Het hele team
van Patrick Tuaux verloor aan precisie en het team van Bob de Vroom
kwam beter in het spel en kwam terug van 8-2 naar 8-7.
In de achtste werpronde had het team Bob de Vroom een ruime voorsprong kunnen nemen met een boule op punt en nog drie boules te
spelen. Maar het lukte niet om meer boules op punt te plaatsen. Ze
kwamen nog wel op voorsprong, want het werd voor het team van Bob
de Vroom 9-8 en met een schitterende geplaatste boule van Spruijt
zelfs 10-8. Maar hierna nam het team van Tuaux het heft weer in handen met twee carreau’s van Kempeneers en goed geplaatste boules
van zowel Wildeboer en Tuaux werd het 11-9. Met een sterk gespeelde laatste ronde werd het 13-9. Derde werd het team PV Tilburg van
Dennis Mul door een overwinning van het team van Marc Helffer. Er
waren maar een klein aantal toeschouwers die zich de moeite hadden
genomen de finale bij te wonen. Dit had waarschijnlijk ook te maken
met het opsteken van een gure wind, waaroor de toeschouwers met
de jassen aan en de kraag tot aan de kin opgetrokken deze finalepartij
bijwoonden.
Math de Liège

Nationale competitie

xxx
LE
BIBERON 1 KAMPIOEN NATIONALE COMPETITIE
Eindelijk is het Martin Bakker gelukt. Met Bert van Dijk en Frank
Schepers werd de Fries dit jaar eerste in de ereklasse van de NC.
Voor het eerst in de geschiedenis werd Le Biberon 1 kampioen.
En als dit triplette bij elkaar blijft zou het wel eens niet de laatste
titel kunnen zijn.

D

e competitie in de ereklasse was dit jaar vooral onderin spannend. Dat Martin Bakker en zijn twee “import Friezen” kampioen zou worden stond na drie speeldagen vast. Dit triplette
heerste met grote overmacht. Na de eerste wedstrijd op de vierde dag
in Alphen aan de Rijn tegen HKB ’84 hadden ze de titel al op zak. In die
vier dagen verloren ze alleen van Plop 1, de andere partijen werden
met groot verschil gewonnen. Plop 2 werd uiteindelijk tweede met vier
winstpunten minder.
Na zijn nationale titels in het enkelspel en het doublette kon Martin Bakker nu eindelijk deze titel aan zijn erelijst toevoegen. Die erelijst van zijn
twee ervaren medespelers is beduidend langer: Bert van Dijk veroverde
zijn achtste titel in de NC, terwijl Frank Schepers voor de unieke prestatie
zorgde door voor de zesde keer op rij kampioen te worden.
“Ik ben erg blij voor Martin”, zegt pointeur Bert van Dijk. “Deze titel

komt hem toe. Hij is te lang een ondergewaardeerde speler geweest,
terwijl hij een hele grote jongen is. Het is een ijskoude. Hij is al jaren
een van de beste tireurs van Nederland.” Het drietal geniet van dit kampioenschap. Het heeft hen verbaasd met welk gemak ze zege op zege
behaalden, ook tegen de triplettes met selectiespelers.
Onderaan de ranglijst wist het triplette van Bulderbaan 1 op de laatste dag nog drie partijen te winnen, maar kon het toch niet meer aan
degradatie ontsnappen. Ook de teams Randenbroek 1, HKB ’84, Boel
Plezier 1, L’Esprit 1 en Coevorden 1 degradeerden. In hoofdklasse A
eindigde MIDI 3 bovenaan. Uit die klasse promoveren ook Amicale de
Pétanque 1 en De Walnoot 1. Dat betekent dat de dames Janny van
Aggelen, Brigit Schouten, Joke van Nunen en Gofie Beekmans volgend
jaar wederom in de ereklasse hun opwachting zullen maken. Ook uit
hoofdklasse B keren oude bekenden terug in de ereklasse. Kampioen
werd Rajen Koebeer met zijn triplette (Les Pointeurs 1), maar ook Leo
van den Eijnden, Fred Melgert en Theo van der Tuuk (Maasstad 1) en
Paul van Eijkelenborg, Aldert Hanemaayer en jeugdig talent Davey
Kooijman (Les Cailloux 4) promoveerden.
Henk Rademaker

Martin, Frank en Bert (foto Henk Rademaker)
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NK

NK Veteranen
Op papier was het vanaf het begin duidelijk. Martin Bakker,
Bert van Dijk en Driek de Wagt (een mixteam) zouden Nederlands Kampioen Veteranen moeten worden. Immers de eerste twee waren dit jaar al de besten in de ereklasse van de
Nationale Competitie en ook Driek is een ervaren en goede
speler. Paul van Eijkelenborg, Henk van Boeschoten en Paul
Wagenaar (eveneens een mixteam) moesten minimaal vijf
goede boules per werpronde gooien om een kans te maken.
In goeden doen zouden ze dat wel kunnen, maar dat waren ze
in deze finale niet. Tot 6-6 ging het gelijk op, maar daarna was
het gedaan; 13-6.

D

e derde plaats was voor het team Henk Reesink, Hennie Ansems en
Riens Veldhuizen van de Taxateurs. Zij verloren hun halve finale van
de uiteindelijke kampioen met 0-13 en versloegen het gelegenheidsteam Janco van Boven, A. Konink en Henk Docter (een mixteam) met
13-12. Henk Docter, meegereisd als toeschouwer, viel in vanwege ziekte van
de derde speler.
De winnaars van het troosttoernooi (uiteindelijk een zevende plaats omdat
er maar twaalf teams deelnamen) werden Henk Schoolderman, Wim van
Ree en Herman Hamer van Boule Animo. In de finale versloegen zij Kees Besseling, Joop Pols en Wim Zuidema (mixteam) met 13-2. De derde plaats in
het troosttoernooi ging naar het enige complete vrouwenteam, Martha van
Koetsveld, Lies Hover en Janny Sluijter (mixteam) die het team Jan Nikerk,
Henk van de Stoel en André Hegteler van ’t Zwijntje met 13-8 versloegen.
Het was het eerste NK voor 55-plussers onder leiding van de NJBB. De voor-

geschiedenis begon in 2005 met het Vive toernooi voor de actieve 50-plusser. Tijdens vier voorronden speelden er 159 doublettes, waarvan uiteindelijk A.R. Carli en J. van der Meer de hoofdprijs wonnen; een reisje naar het WK
in Brussel. Het succes van een gesponsord toernooi was duidelijk zichtbaar
in 2006, toen er maar liefst 205 teams deelnamen aan het Camé toernooi
voor dezelfde actieve 50-plusser. Martin Bakker toen met de nu verliezend
finalist Paul van Eijkelenborg won het toernooi en de bijbehorende € 700,-.
Pikant is dat ook toen het doublette Henk van Boeschoten en Paul Wagenaar de tweede plaats opeisten. In 2007 besloot de bondsvergadering om
aan het toernooi de titel Nederlands Kampioen Veteranen te verbinden. Er
werd een toernooi op één dag georganiseerd en de winnaars van de 80
deelnemende doublettes waren R. en L. van den Hoven, beiden lid van een
niet bij de NJBB aangesloten vereniging. In 2008 ging Camé failliet en is er
geen NK gehouden.
Met de overwinning heeft het team zich automatisch geplaatst voor Euro
Veteranen 2009 die dit jaar op 12 en 13 september in Middelburg plaats zullen vinden. Euro Veteranen sluit direct aan op de Senior Games.
Paul Wagenaar

Nieuw op de Markt

(foto PW)

BOEKENMARKT
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Wie dacht dat Jac Verheul na het verlaten van de redactie achter de geraniums zou gaan zitten, heeft het mis. Het schrijversbloed kruipt immers waar het niet gaan kan. Het petanquemuseum annex petanquebibliotheek, wat Jac overigens
gewoon zijn kantoor noemt, stond het afgelopen voorjaar
centraal voor de komst van een drieling.

Petanque van A tot Z
Een boekwerkje, uit het Frans vertaald door Wim Kruize, dat reeds eerder
is uitgegeven door de NJBB, maar in een kleiner formaat. Op basis van de
laatste wijzigingen van de spelregels is het boekje geheel up to date. Het
boekje is bovendien voorzien van nog meer kostelijke illustraties van Piet
van Koolwijk dan in de eerste uitgave.
Pedagogisch Handboek Petanque
Het instructieboekje met de oorspronkelijke titel Manuel Pédagogique
van het Franse Centre International d’Enseignement Pétanque (CIEP) en de
internationale petanquefederatie FIPJP is door Jac Verheul in zijn geheel
vertaald. Het boekje bevat 70 oefeningen voor beginnende jeugdspelertjes om de beginselen van het plaatsen en schieten onder de knie te krijgen. Je zou bijna kunnen spreken van een compleet trainingsprogramma.
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Kortom, een must voor iedere petanque-instructeur. Alle oefeningen zijn
speels van opzet om de pupillen allereerst enthousiast te maken voor de
petanquesport en vervolgens betrokken te houden. In de loop van dit jaar
volgt naar alle waarschijnlijkheid een vervolg op het instructieboekje.
Petanque in een notendop
Ook een bekende titel, eerder was het een uitgave van het Rijnhalcomité
en later van afdeling Zes. De volledige geactualiseerde heruitgave is voorzien van nieuwe foto’s van de auteur en van instructieve tekeningen. Hoe
beknopt ook, het boekje is een complete inleiding tot de petanquesport
en is ideaal voor nieuwe leden van uw vereniging. Het kan ook uitstekend
gebruikt worden bij promotieactiviteiten. Grote kans dat de lezers ervan
enthousiast raken en zich bij uw club aansluiten!
Alle boekjes zijn een uitgave van de NJBB en per 1 augustus te bestellen bij
het bondsbureau. De boekjes kosten resp. € 2,50, € 4,- en € 2,50.
Raymond van Oudshoorn

NK

NK Vrouwen
Veertien damesteams kwamen zaterdag 30 mei naar Harderwijk om
te strijden voor de titel Nederlands Kampioen bij de vrouwen. Nadat
de loting bekend werd gemaakt, bleek meteen al dat er in de eerste
ronde een aantal mooie teams tegenover elkaar stonden. Het team
Katy Bosch, Marina Blom en Karin Rudolfs speelden tegen het team
Brigit Schouten, Joke van Nunen en Goofie Beekmans (De Walnoot).
Het team van Brigit Schouten dolf het onderspit met 13-8.

U

iteindelijk stond in de ene halve finale het team van Franciska Laning, Els en Kelly Schipper (’t Zwijntje) tegenover het team van
Janneke Gravesteijn, Judith van den Eijnden en Ilse Smits (NVS).
Het team van Laning wist tot 2-2 bij te blijven maar werd daarna duidelijk
verslagen met 13-3.
In de andere halve finale stond het team van Bosch tegenover het team
Aaltje Janssen, Somsri Kongsiphatti en Ria Kampers (Vlaardingen). Door in
de eerste werpronde meteen al met zeer goed schieten vijf punten te pakken, was de toon gezet. Team Bosch pakte de overwinning met 13-1.
De finale had een bizar verloop. In het begin van de partij liep het team
van Gravesteijn duidelijk uit. Met een werpronde van vijf punten knokte
het team van Bosch zich knap terug tot 7-8. Team Bosch opende een volgende werpronde met een veel te korte boule rechts voor het but. Team
Gravesteijn plaatste haar boule op punt, ook veel te kort, maar recht voor
het but. Pas met de vierde boule werd het punt terug veroverd. Deze boule werd geschoten door Ilse Smits van team Gravesteijn. De laatste boule
werd weer op punt gelegd. Hierna volgden vier misgeschoten boules. Het

punt eindigde toch nog voor het team van Bosch. Twee werprondes later wisten Janneke Gravesteijn, Judith van den Eijnden en Ilse Smits toch
kampioen te worden.
Bij de prijsuitreiking vroeg Toon van Alebeek het woord. Karin Rudolfs
speelde in Harderwijk voorlopig haar laatste Nederlands kampioenschap.
Ze gaat emigreren naar Zwitserland. Toon benadrukte de rol die Karin
heeft gespeeld om petanque op de kaart te krijgen. Ze was een echte ambassadrice voor het Nederlandse petanque en een groot voorbeeld voor
veel jeugdige spelers.
Een dag na het NK is bekend gemaakt dat Janneke Gravesteijn, Katy
Bosch, Marina Blom en Judith van den Eijnden Nederland gaan vertegenwoordigen op het WK in Thailand. Gefeliciteerd en succes dames.

De kampi

, Judith van den
oenen, Ilse Smits

Hans Tijssen
(foto’s: Ferrie Rudolfs)

Karin verlaat Nederland

e Gravensteijn
Eijnden en Jannek
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La Vie en Rose

Maxima opent Lange Voorhout

T

oen de plannen er eenmaal lagen voor de reconstructie van
het Lange Voorhout is bij Winkelman en Van Hessen het idee
geboren om er tijdens de opening een petanquefestijn van te
maken. Gezien de ambiance van de lindebomen, geen verkeerde combinatie, want met een beetje fantasie doet het Lange Voorhout aan als
Frankrijk. Zo moeten ze er bij de gemeente Den Haag ook over gedacht
hebben, want de suggestie werd vrijwel direct aangenomen. Voor het
organiseren van een toernooi werd de hulp van de NJBB ingeroepen
en de gemeente Den Haag zorgde voor de nodige hoogwaardigheidsbekleders.
Boules d’Orange
Naast de Burgemeester Jozias van Aartsen en menig ambassadeur was
de eigenlijke publiekstrekker niemand minder dan een afgevaardigde
van de Oranjes. Zij heeft reeds eerder te maken gehad met onze sport,
namelijk op Koninginnedag 2008. De hele Koninklijke familie heeft in
Franeker kennis mogen maken met petanque. Nu was het alleen prinses Máxima die de eerste (gouden) boule mocht gooien.
Bedrijven
Bedrijven zijn door de organisatie rechtstreeks benaderd om deel te
nemen aan het bedrijventoernooi. Ook waren de genodigden gevraagd om deel te nemen, maar op een team van de Amerikaanse ambassade na vond men het gezelliger om te borrelen met Máxima in het
Escherhuis. Ed van Dijk van de firma Studio A was in eerste instantie al
betrokken bij het idee en bijzonder enthousiast toen hij hoorde dat het
doorging. De formatie van het team was zo geregeld. Ruud Nyendorff
werd ter gelegenheid van zijn verjaardag als verrassing opgesteld,
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aangevuld met Ronald Schouten en Jessica Mendels. Buiten
de vakanties, waar wel eens een
boule gegooid wordt, wordt er
incidenteel meegedaan aan het
Leeuwerikplein toernooi, maar
nog nooit gewonnen. Het was
een complete verrassing voor het
team dat ze nu het La Vie en Rose
toernooi wonnen. Met gepaste
trots mochten zij de gouden boule in ontvangst nemen.
Verwarring
Bij het open toernooi konden tevens toeschouwers zich inschrijven. Of
dit daadwerkelijk gebeurd is laten we even in het midden. Van her en
der waren er teams afgereisd naar de hofstad om deel te nemen aan
het toernooi. Eén van de deelnemende teams is van mening dat er op
sommige stukken echt te veel grind lag, maar voornamelijk dat het erg
onduidelijk was wat er ging gebeuren. Zo hoorde men pas later dat er
in de voorronden op tijd werd gespeeld. De tijd die er voor werd toegestaan was slechts 20 minuten. Vervolgens moest men het in de finale in
één mêne beslechten. Een soort shoot-out waarbij het team dat boulevoordeel heeft de grootste kans op de overwinning heeft. Eigenlijk
kan men niet spreken van een finale tijdens zo’n momentopname. Desalniettemin mocht het team van Paul Koogje, Kees Koogje en Geoffrey
van Koppenhagen zich deze dag de sterkste noemen.
Raymond van Oudshoorn

OP BEZOEK BIJ…

NACHTTOERNOOI IN LEUSDEN
Het fenomeen is niet onbekend in Nederland, nachttoernooien. Dit jaar besloot Amicale de Pétanque uit Leusden
zich er voor het eerst ook aan te wagen. Een flinke uitdaging, zeker omdat het in hetzelfde weekend plaatsvond als
het NK Enkelspel. Er bleek geen één bikkel te zijn die het aandurfde om na het nachttoernooi meteen het NK er achteraan te spelen… Dat zou wel getuigd hebben van een zeer goede conditie!

W

ant een nachttoernooi spelen is niet niks. Dat heeft uw verslaggeefster ook ondervonden. Zaterdagavond zou het allemaal beginnen, om 20.00 uur begon de eerste partij. Dat betekende dus zaterdag overdag rustig aan doen en zelfs aan het eind van
de middag wat proberen voor te slapen… iets dat uiteraard niet lukte.

Spelen tot de fluit
De eerste paar partijen leken wel wat op een zomeravond competitie.
Het was nog licht buiten, het tijdstip was (nog) niet te gek en het was
gezellig boulen met uiteraard een vleugje fanatisme. Het enige verschil was het boulen op tijd. Elke partij duurde drie kwartier. Zodra de
fluit ging werd de betreffende werpronde afgemaakt en vervolgens de
stand doorgegeven. Zo kon het voorkomen dat een partij in een gelijke
stand was geëindigd en ook zaten er uitslagen tussen van 35-12, maar
ook van 8-6.
Doping
De eerste vier, vijf partijen waren goed vol te houden. Steeds als de fluit
ging rende iedereen richting kantine om binnen het kwartiertje pauze
snel wat cafeïne of andere pepmiddelen tot zich te nemen. Ondergetekende had gelukkig een lading Rode Stier ingeslagen en dat bleek goed
te werken! Toch waren kleine dipjes ’s nachts niet te voorkomen. Het is
een gekke gewaarwording: met 66 man onder een pikzwarte hemel
die ballen blijven gooien. Het tekende de sfeer. Overal stonden vuurkorven en boomstammetjes in de fik, waardoor de spelers af en toe wat
warmte konden opzoeken. Gelukkig was het die nacht prachtig weer,
maar vlak voor zonsopgang voelde het toch behoorlijk fris aan. Hoewel
het later en later werd, ging de strijd volop door. De grap was alleen
dat op een bepaald moment de concentratie gewoonweg niet meer
zo hoog was als gewenst. Het mag gezegd worden dat veel zeer goede

spelers zich hadden ingeschreven, maar zelfs zij kregen te maken met
ballen die ineens alle kanten op gingen behalve de goede…
Organisatie
Rond vijf uur ’s ochtends begon de zon op te komen en de vogels kwetterden er weer lustig op los. Pas toen beseften we allemaal dat we al de
hele nacht op een bouleveld hadden gestaan… Ze zeggen wel eens
dat de laatste loodjes het zwaarst wegen. Nou, dat konden onze kuiten zeker beamen. Op een gegeven moment ben je over je slaap heen,
maar je benen moeten je nog wel steeds dragen. Uiteindelijk hebben
we het allemaal volgehouden. Maar niet alleen wij, ook de wedstrijdleiding van Amicale! Waar de spelers zich pas zaterdagavond kwamen
melden, waren zij al vanaf zaterdagmiddag bezig met alle voorbereidingen. Alles was gedaan om van dit eerste nachttoernooi een super
toernooi te maken: sfeer creëren met behulp van vuurkorven, snelheid
door een goed werkend computerprogramma, catering met niet alleen
de bar, maar ook een palingroker en een uitgebreid ontbijt op zondagochtend. Daarnaast zat het prijzenpakket goed in elkaar, mede dankzij
sponsoren, waardoor een goed spelersveld bij elkaar was verzameld.
Volgend jaar
Amicale de Pétanque wilde dit nachttoernooi op de kaart zetten in regio midden Nederland en dat is ze goed gelukt. Flyers, de plaatselijke
media en mond-tot-mondreclame leidden tot 33 doublettes, die allemaal met een zeer ‘moe maar voldaan’ gevoel naar huis terugkeerden
zondagochtend. De organisatie opereerde als een team, volledige inzet ondanks de ongetwijfeld opkomende vermoeidheid. Volgend jaar
zal dit toernooi zeker weer plaatsvinden en de club hoopt dan op zo’n
50 teams.
Cristel van Maarsseveen

(foto’s: Henna van den Berg)
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LA MARSEILLAISE

RECORD VOOR DE MONDIAL LA MARSEILLAISE 2009
De Mondial La Marseillaise heeft nog steeds niets aan populariteit verloren. Aan de 48e editie, die dit jaar plaats vond
van 5 tot en met 9 juli, nam het recordaantal van 4592 triplettes deel, 268 meer dan het record uit 2008. De overwinning ging naar Philippe Quintais, Philippe Suchaud en Philippe Pécoul. Het was hun derde gezamenlijke zege: in 2004
en 2005 schreven zij het toernooi ook al op hun naam. Quintais was in 1997 winnaar in een andere samenstelling.

Het carré d’honneur aan de Vieux Port, de plek waar drie dagen eerder
de derde etappe van de Tour de France van start ging.(foto’s JV)

D

e Mondial La Marseillaise, georganiseerd door de gelijknamige
krant uit Marseille, is het grootste en populairste petanquetoernooi in Frankrijk. Dat is voor een belangrijk deel te danken aan
het feit dat spelers zonder licentie voor de duur van het toernooi gratis een
tijdelijke licentie krijgen. Een overwinning in de Marseillaise is, naast
het behalen van een Franse of
mondiale titel, het hoogst haalbare
voor een Franse petanquespeler.
C’est La Marseillaise…
De Mondial La Marseillaise is geen
toernooi als alle andere. Het heeft
zijn eigen wetten en ongeschreven regels. Tactische beslissingen
Eeuwige roem voor Philippe Quintais,
die effectief zijn bij andere grote
Philippe Pécoul en Philippe Suchaud
toernooien pakken vaak averechts
uit. Van het grootste belang is dat
een equipe over ten minste twee excellente pointeurs beschikt die hun
boules feilloos naar het but weten te rollen. En dat met een maximum
aan raffinement. Een boule net achter het but wordt zelden geschoten,
omdat schieten op de keiharde ondergrond – het terrein in het park
Borély bestaat uit asfalt met een zeer dun laagje split – razend moeilijk
is. Zwakkere teams nemen vaak hun toevlucht tot het schieten over de
grond. Daarbij komt nog eens dat de Marseillaise een ware uitputtingsslag is onder dikwijls extreem hoge temperaturen.
Teleurstellende finale
In kwalitatief opzicht overtrof het toernooi dit jaar alle voorgaande
uitvoeringen. De Franse bond had vorig jaar besloten het nationaal
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kampioenschap doublettes en tête-à-tête een week later te programmeren. Het resultaat was de deelname van een ongekend groot aantal
Franse topspelers.
Aan het eind van de vijf toernooidagen restten er van de bijna 14.000
deelnemers nog slechts zes: de
twee weken eerder bekroonde
Franse kampioenen Quintais en
Suchaud, aangevuld met de doorgewinterde pointeur Pécoul, en
tegenover hen hun vaste teamgenoot en Frans kampioen Henri Lacroix, ex-wereldkampioen Simon
Cortes en pointeur Alain Godard.
Klinkende namen dus.
De verwachtingen van de finale
Henri Lacroix gaat door de knieën na
waren hooggesteld. Voor de 4000
een net mislukte poging om de situatie
toeschouwers liep het echter op
te redden door een schot op het but
een teleurstelling. Doordat de
verre van piepjonge Godard – inderdaad, de baas van de bekende
ganzenlever Godard – zich niet wist aan te passen aan het lastig te
bespelen finaleterrein en ook Simon Cortes geen schim was van de
formidabele tireur die hij is, werd het een eenzijdige wedstrijd. Henri
Lacroix, die met zijn twee boules regelmatig tot het onmogelijke werd
gedwongen, werd terecht uitgeroepen tot de beste pointeur in de finale. Aan de uitslag 13-3 in het voordeel van zijn vaste teamgenoten
kon hij echter niets veranderen.
Bij de vrouwen ging de overwinning naar Patricia Foyot, Muriel Scudero en Fabienne Chapus.
Jac Verheul

Nieuws

BUITENLANDS NIEUWS
FFPJP-bestuur draait besluiten terug
Het nieuwe bestuur van de Franse federatie
FFPJP heeft dit voorjaar een aantal besluiten
van het oude bestuur uit 2008 ongedaan gemaakt. Die besluiten behelsden onder meer
het afschaffen van het Franse pupillenkampioenschap en het om het jaar afwisselend organiseren van het Franse doublette- en têteà-têtekampioenschap. Tot op heden vonden
deze twee laatste kampioenschappen in één
weekend en op dezelfde locatie plaats. Een
storm van protest in geheel Frankrijk was het
gevolg, vooral ook omdat het bestuur van de
Franse geheel eigenmachtig tot dit besluit
was gekomen en de achterban vooraf niet
goed had geïnformeerd. Bijkomend gevolg
was dat de verkiezing van een nieuwe bondsvoorzitter begin dit jaar op een fiasco uitdraaide. Geen enkele van de kandidaten bleek de
goedkeuring van het FFPJP-congres te kunnen wegdragen, waarop het net verkozen
bestuur en bloc zijn ontslag indiende. Twee
maanden later werd de rust binnen de Franse
bond hersteld en kreeg Alain Cantarutti wel
het vertrouwen van het nieuw uitgeschreven
congres.
Een van de eerste daden van het nieuwe FFPJP-bestuur was, dit om meer openheid en
transparantie te creëren, de uitgave van een
driemaandelijkse Newsletter, waarvoor ook
individuele spelers zich op de website van
de FFPJP kunnen aanmelden voor elektronische toezending.
De volgende actie van het Franse bestuur was
om het Franse kampioenschap voor pupillen
(in het Franse minimes geheten) weer in het
leven te roepen. Bovendien komt er vanaf
2010 een leeftijdscategorie bij, die van de
benjamins: spelertjes die in het betreffende
jaar ten hoogste 11 worden. Hun speelafstand
is vastgesteld op 4 tot 8 meter en ze mogen
pas vanaf het laatste jaar waarin ze benjamin
zijn deelnemen aan het Franse pupillenkampioenschap. Als gevolg van dit besluit worden
ook de andere leeftijdscategorieën gewijzigd:
12 en 13 jaar pupillen (minimes, 5 tot 9 meter),
14 en 15 jaar aspiranten (cadets) en 16 en 17
jaar junioren (juniors).
Veel bijval kreeg het besluit van het Franse
bestuur om vanaf 2010 het tête-à-tête- en
doublettekampioenschap apart te organiseren, dit dus in tegenstelling tot het besluit van
een jaar tevoren.
Verder zal dit jaar ook het Franse nationale
kampioenschap voor clubs van start gaan,
zeg maar de Franse nationale clubteamcompetitie. Op regionaal niveau bestond deze

De derde Franse triplettetitel voor Henri Lacroix, Philippe Suchaud en
Philippe Quintais binnen vier jaar! (foto Jac Verheul)
competitie al enige tijd, dit jaar vindt de overstap naar het landelijk niveau plaats. De finale
van dit kampioenschap zal plaatsvinden op
14 en 15 november van dit jaar in Châlonssur-Saône.
Quintais, Suchaud en Lacroix voor de
derde maal kampioen van frankrijk
Philippe Quintais, Philippe Suchaud en Henri
Lacroix hebben voor de tweede maal op rij
en voor de derde maal in totaal de Franse
triplettetitel veroverd. Dat deden ze door in
het weekend van 27 en 28 mei in Caen Gino
Debard, Geoffrey Biau en Laurent Benazeth
(kampioen van de Midi-Pyreneeën en vorig
jaar in Clermont-Ferrand verrassend halve finalist) in de finale met 13-11 te verslaan.
Het triplette van DUC uit Nice heeft de overwinning niet cadeau gekregen. In de halve
finale ontsnapte het team uit de Alpes-Maritimes ternauwernood tegen Didier Chagneau,

Patrick Rougy en de Europese beloftenkampioen van 2008 Mathieu Charpentier (13-12). Het
team uit Bordeaux, met een indrukwekkende
Chagneau, liet meerdere mogelijkheden om
het ‘Dreamteam’ uit te schakelen onbenut.
Ook in de finale kregen Quintais, Suchaud en
Lacroix het zwaar te verduren. Aanvankelijk
konden ze nog uitlopen tot 7-2, vanaf dat moment keerden de kansen en kwam het team
uit de Midi-Pyreneeën via 7-7 zelfs op een 11-8
voorsprong. Een verrassing hing in de lucht! De
spanning bleek echter te groot voor het team
uit Zuidwest-Frankrijk. Door twee cruciale missers, één van Debard en één van Benazeth, gaf
de ervaring van het Dreamteam, dat rustig zijn
kansen bleef afwachten, de doorslag. Geoffrey
Biau, de talentvolle pointeur van het verliezende team, was na afloop niet te troosten. Zo
dicht bij een felbegeerde Franse titel en op de
valreep toch nog sneuvelen…
Jac Verheul
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Uitsluitend voor
Type

Hardheid
Hoogwaardig staal ATX (incl. extra’s*) 1/2 Zacht
Nexius (incl.extra’s**)1/2 Zacht +
Roestvrij staal
Match IT
1/2 Zacht
Match ID
Hard
Staal
Match TR
1/2 Zacht
Ultrazacht
Match NO
Match+ (plus)
1/2 Zacht +
BI-Pôle
1/2 Zacht +
NIEUW!!! Leader de Quintais Hard
Met tas
Met koffer NIEUW!!! 13 de Marco Foyot 1/2 Zacht

licentiehouders!!!
Diameter Gewicht
71-80 650-800
72-76 680-710
72-76 680-730
72-76 690-730
72-76 680-730
73-76 680-720
72-76 680-730
72-76 680-720
73-76 680-720
72-76 680-720

Striage
0

1

2

0
0

1

0

1

0

1

0

1

0
1

-5

0

1

0

1

2

3

4

Afwijkend
Per 5 gr
Nee
ø 71
Nee
Nee
Nee
ø 71
ø 71
Nee
Nee

Van
339,00
315,00
149,00
139,00
109,00
115,00
169,00
189,00
149,00
149,00

Afwijkend gewicht per 10 gram (zie technische omschrijving www.obut.nl)
Afwijkende diameter (zie technische omschrijving www.obut.nl)
Graveeropties: Striage 0: 15 letters/spaties • Striage 1: 8 letters/spaties
Striage 2: 6 letters/spaties • Bi-Pôle: 10 letters/spaties
*(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
* Tassen alleen Reportertas* (Kleur: zwart/blauw, zwart/oranje of zwart/framboos)
29,95
bij aankoop van
een set boules Rugtas* (Kleur: zwart/grijs)
29,95

bestelbon

12,00
12,00
12,00
25,00
25,00
25,00

www.obut.nl

Naam*
Licentienr*
Vereniging*
Adres*
Postcode*
Email*
Telefoon*

.........................................................................................................................................................................

Productnaam*

.........................................................................................................................................................................
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T ankoop v !!!
bij a t boules
se

279,00
259,00
125,00
119,00
95,00
99,00
145,00
159,00
125,00
125,00

- Bovengenoemde prijzen zijn ‘franco huis’prijzen (incl. verzendkosten).
- Alle prijzen en de actie zijn geldig vanaf deze uitgave (juli 2009) tot de volgende uitgave van petanQue.
- Druk- en zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden!
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Plaats*...........................................................................................................

Het totaalbedrag is door
mij overgemaakt op
Rabobankrekening
17.99.72.456 t.n.v.
JDC Sport te Lelystad
onder vermelding van
NJBB Licentiehouder’.

.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

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
GRATIS boulering ter waarde van � 10,00
Totaalbedrag

� .........................,............
� .........................,............
� .........................,............
� .........................,............
� .........................,............
� .........................,............
� .........................,............
�
0,00
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*Verplicht om in te vullen ter bevestiging van uw bestelling en van ontvangst van uw betaling.

.......................................
(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

