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Ingezonden brief

Besmet met het petanquevirus

T

ijdens de vakantie op camping het Wolfsven in Mierlo ben
ik in contact gekomen met Max Warbout. Lid van het eerste
uur bij Jeu de Bommel in Zaltbommel. Zelf ben ik triatleet,
maar ballen gooien naar een klein balletje zag ik nooit als sportieve
prestatie. Max noemde het “petanque”, daar had ik nog nooit van
gehoord. Als relatiegeschenk had ik ooit eens een kistje gekregen
met zes ballen daarin, dus werd ik uitgenodigd om tijdens een
spelletje meer te leren over de spelregels. Ik leerde onder andere
dat er zes punten behaald konden worden in plaats van één. En in
combinatie met de techniek van gooien, als aanvaller of verdediger
en de hele kretologie daaromheen, moest ik erkennen dat er wel
degelijk sprake was van een sportieve prestatie. Tijdens de partij
gooide ik onbevangen en zoals dat kennelijk gaat veegde ik Max
met beginnergeluk van de baan. ’s Avonds speelden we een doublette en was ik intussen dusdanig onder de indruk van het spel
dat ik opperde om samen met Max een campingtoernooi te gaan
organiseren. In een middag ben ik mensen gaan enthousiasmeren
om vooral mee te doen aan dit toernooi. Tijdens die middag had
ik al snel twaalf mensen die net zo blanken waren als ik op dit gebied van sport. Max legde uit hoe het schema vast moest worden
gesteld en hoe de puntentelling moest geschieden. De dagen er
na kwamen mensen vertellen dat ze boules hadden aangeschaft.
Na dit toernooi is dan ook nog menige pot gespeeld, zelfs zo fanatiek dat we tot diep in de nacht met een bouwlamp door hebben
gespeeld. Eenmaal weer thuis heb ik direct een boek aangeschaft
over petanquetechniek, want ik wil alle kneepjes weten. Zelf woon
ik in Hekelingen, wat naast Spijkenisse ligt, en ik ben van plan om
de gemeente te benaderen om in het park een Jeu de Boulebaan
aan te leggen. Natuurlijk ga ik ook kijken of er verenigingen in de
buurt zijn, en zo niet, dan richt ik er zelf een op.
Don Harmens (dharmens@planet.nl)
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Binnenlandsnieuws
NIEUWS

Post en overige zaken
Ingekomen post
Bij de redactie is regelmatig post binnengekomen omtrent de coverfoto van petanQue nummer 63 met prinses Máxima.
Laten we voorop stellen dat wij ons terdege bewust zijn van het feit dat zij met haar
linker voet voor staat terwijl ze rechtshandig gooit en daarbij ook nog op of over de
cirkel staat. Een arbiter zou de geworpen
boule moeten diskwalificeren, maar wij zijn
in dit geval minder streng. Het gaat immers
om de cover van een bondsblad, en welke
sportbond kan nu zeggen dat prinses Máxima haar sport uitdraagt?
Het feit dat H.K.H. een foutieve houding
aanneemt nemen we in dit geval voor lief
en we geven promotie van het petanque
voorrang. In het Huis van de Sport staan
alle bladen prominent bij de ingang van
het gebouw. Allen kleurrijk gesierd met
actiefoto’s van de sport in kwestie, maar
petanQue staat daar met Máxima op de
cover. Reken maar dat menig redactie jaloers is dat wij Neerlands kroonprinses op
de omslag hebben staan!

‘NJBB Speld’
(2036) Jac Verheul krijgt NJBB speld voor
verdienste.

Rectificatie
In petanQue nummer 63 staat in het artikel betreffende het NK Enkelspel dat Dick
Askes van Christiaan Saurel verloren zou
hebben met 13-0. In werkelijkheid wilde
Saurel deze wedstrijd niet spelen omdat hij
naar huis wilde. Dick Askes won deze partij
dus automatisch met 13-0 en werd derde
in het troosttoernooi. Onze welgemeende
excuses aan Dick.i
Grand Masters
De achtste editie van de Grand Masters
Petanque die op 8 mei 2010 bij ’t Zwijntje in Apeldoorn wordt gehouden, heeft
twee (oud)wereldkampioen op de deelnemerslijst staan. Jan van de Griend zal
deelnemen met Philippe Quintais en
Philippe Suchaud. Sinds vorig jaar heeft
het GMP een hoofdsponsor waardoor de
eerste prijs 1000 euro is. Aantrekkelijk genoeg voor deze twee wereldtoppers om
naar Apeldoorn te komen.

Michel`s mijmeringen

We schrijven het jaar 2019
We staan vlak voor het WK jeugd in Nederland, de Bondscoach van de jeugd heeft zijn voordracht gedaan bij de Topsportcommissie. Deze vijf leden gaan aan de hand van de resultaten kijken of de voordracht terecht is. De Bondscoach jeugd heeft alle
wedstrijdresultaten, trainingsresultaten, mentale aspecten en teamspirit gewogen en als bijlage verstuurd, want de Commissie wilde een goed doordacht en gemotiveerde voordracht van de kandidaten. Ook de overige vijf Bondscoaches (dames, heren, damesbeloften en herenbeloften) werd gevraagd hun mening te ventileren. Bij één kandidaat wilde de commissie nog wat
extra info, die vervolgens door de Bondscoach werd verstrekt. Nu is het afwachten en in spanning zitten, ook voor de kids.

D

e Bondscoach jeugd is samen met de jeugdcommissie van
vijf personen al weer druk bezig met de voorbereiding voor
de landelijke jeugddag. Maar liefst 185 kinderen t/m 16 jaar
hebben zich aangemeld. 40 van deze kinderen zullen meedoen aan
de intake voor de landelijke selectie, omdat ze door de zonale jeugdtrainers zijn voorgedragen. De zonale jeugdtrainers hebben het afgelopen jaar allen hetzelfde trainingsprogramma afgewerkt en er
zijn in die periode vier testjes afgenomen om te kijken hoever men
gevorderd was. Dit vaste programma is geschreven door de Bondscoach jeugd en de jeugdcommissie. Maar het is vooral een dag met
en voor de jeugd met een druk programma. Na afloop wordt er met
z`n allen gegeten en voor de ouders die hun kroost vervoerd hebben
wordt een randtoernooi georganiseerd. Voor de moeders die niet
boulen is er een party in een van de zalen van het Petanque Topsport
Centrum in Nieuwegein georganiseerd. Het voltallig NJBB bestuur is
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aanwezig om te begeleiden en eventuele vragen te beantwoorden.
Alle Bondscoaches krijgen beoordelingslijsten met oefeningen voor
de 40 kinderen. Ook de voltallige Commissie Topsport is aanwezig.
De dag wordt gesponsord door de hoofdsponsor van de NJBB. Alle
verenigingsbesturen zijn uitgenodigd om te kijken naar hun pupillen.
Het NOC heeft een stand geïnstalleerd om eventueel selectieleden te
voorzien van mogelijkheden qua begeleiding. Alle trainingspakketten
zijn door de zonale trainers meegenomen en worden deze dag gecontroleerd en eventueel aangevuld c.q. vernieuwd. De pakketten zijn al
weer vijf jaar in gebruik en omvatten trainingsmateriaal speciaal voor
kids en infobladen en boeken waar de verenigingen gebruik van kunnen maken als ze met jeugd willen starten. De pakketten kunnen ze
lenen van de zonale trainer die hier een borg voor vraagt. TringTringTring……………………………………….de telefoon.
Michel van Sichem

De “boule” draait door......

Dankzij.… Riemer Haagsma
We schrijven 1989 toen Riemer met zijn vrouw in Zuid-Frankrijk op zoek was naar een camping. Bij iedere camping waar ze aanklopten kregen ze te horen dat het vol was. In de buurt van Fréjus vonden ze eindelijk een
plekje op een camping van een Belgische eigenaresse en kregen een plaats aangewezen tegenover een, zo
bleek later, jeu de boule baan. De volgende ochtend zat Riemer lekker voor zijn caravan toen om 11.00 uur ’s
ochtends een man op de baan verscheen. Gewapend met een tafel, glazen en een fles pastis begon deze persoon met ballen te gooien. Dat hij werd gadegeslagen bleef hem niet onopgemerkt en hij nodigde Riemer uit
om ook eens een balletje mee te gooien.

B

ij terugkomst in Assen is Riemer direct lid geworden
van de in 1988 opgerichte vereniging ’n Boel Plezier.
In principe het verhaal van veel boulers, maar Riemer
wilde de sport wereldkundig maken en trad al snel in het bestuur om de PR te regelen, want iedereen moest weten wat
petanque was. Afdeling 1 en 2 waren destijds nog één afdeling en
de toenmalige afdelingsvoorzitter Max de Ruiter van Près le But uit
Groningen vroeg Riemer al snel om de promotie van de afdeling
voor zijn rekening te nemen.
Nooit meer!!
Dat het gezellig was op de camping waar hij met boules heeft
kennisgemaakt staat als een paal boven water, want jaar op
jaar togen de Haagsma’s terug naar dezelfde plek. Na verloop
van tijd tot grote ergernis van Riemers vrouw, want na acht jaar
kregen ze bij aankomst niet eens de tijd om de pootjes van de
caravan uit te draaien of Riemer stond alweer op de baan. Zijn
vrouw besloot vanaf dit moment rigoureus nooit meer terug te
komen op deze camping.
Handen wassen..
Ondertussen was Riemer op een afdelingsvergadering door
de toenmalige NJBB-voorzitter Gerrit Buitenhuis benaderd om
voor de bond een opzet te maken van een promotiecommissie.
Samen met Dody Henze hebben ze in 1998 de promotiecommissie op poten gezet zoals die in zijn huidige vorm bekend is.
Op vele evenementen en beurzen is Riemer dan ook te vinden
als standhouder van de NJBB met het nodige promotiemateriaal. Tijdens het La Vie en Rose evenement heeft hij prinses
Máxima’s hand mogen schudden en zeer waarschijnlijk heeft
hij tot op de dag van vandaag die hand nog niet gewassen...
Promovendi
Naast alle promotie van het petanque wordt er natuurlijk ook
nog gespeeld. Na jarenlang de Nationale Competitie te hebben gespeeld in wisselende samenstelling, heeft hij waarschijnlijk de succesformule gevonden: samen met zijn teamgenoten (Anton Carabain, Dick Askes, Klaas Niejenhuis) zijn
ze afgelopen seizoen gepromoveerd van de 1e klasse naar de
hoofdklasse.
Promotie kan nooit genoeg. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.
Ook uw club kan een beroep doen op de promotiecommissie
indien u een evenement organiseert waarbij promotie kan leiden tot een uitbreiding van het aantal leden. Voor informatie
of advies kunt u voorzitter Riemer Haagsma bereiken op telefoonnummer 0592-345278.
Raymond van Oudshoorn

Riemer Haagsma (foto: RvO)
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Van de voorzitter

Strategie en uitvoering

I

k had laatst een discussie over strategie en uitvoering. De
ander zei dat de strategie altijd goed is als de uitvoering
slaagt. We kwamen op dit onderwerp naar aanleiding van
de vraag wat je van een gespeelde partij kan leren. Ik heb strategie nog even opgezocht in de Dikke van Dalen. Strategie
is veldheerskrijgskunde en tactisch is betrekking hebbende
op de krijgskunde. Je bepaalt dus eerst je strategie en daarna
voer je deze zo goed mogelijk uit. Maar je strategie bepaal je
volgens mij door de risico’s in beeld te brengen. Als ik deze
boule schiet wat blijft er dan over als ik raak schiet, als ik een
carreau schiet of als ik mis. Als de boule van de tegenstander
op punt ligt en er ligt ook nog een derde en vierde boule en
de tegenstander heeft nog twee boules en jij nog een, dan
zal je anders spelen dan wanneer jij op twee en drie ligt en
nog twee boules hebt en de ander een. Je kunt dus een verkeerde strategie uitstippelen en deze perfect uitvoeren. Maar
dan is de uitvoering geslaagd en de strategie was verkeerd.
Als je wilt leren van je spel en verder wilt komen in het petanque, dan is het dus goed dit soort situaties van een partij nog
eens na te spelen. Nu zeg ik ook weer niet dat je een wedstrijd
dood moet praten en voor selectiespelers zal het weer anders
zijn dan voor recreanten. Maar strategie is een belangrijk deel
van onze sport en daar mag je dus over nadenken.

Zo gaat het ook met strategische
beleidsdoelen die onze bond
nastreeft. De samenwerking
met de KNBB (Koninklijke Nederlandse Biljart Bond) bijvoorbeeld. Aan de voorkant hebben
we inmiddels met elkaar goed
doordacht wat we willen met
elkaar. De strategie. Daar gaat
een plan van aanpak uit voortkomen. En als we het daar over
eens zijn beginnen we aan de
uitvoering. Als we nu een aantal
stappen gezet hebben dan is het goed om even terug te kijken of de strategische gedachte erachter nog klopt, uitkomt
zoals we het bedacht hadden. Zo ja dan gaan we door met
de uitvoering, zo nee dan stellen we bij. Zo zie je maar dat
petanque spelen, jeu de boulen, heel dicht tegen beleid maken aanligt. Beleidsmakers en spelers zijn deels met dezelfde
dingen bezig en dat allemaal omdat we onze sport een heel
warm hart toedragen.
Elly de Jonge

Bestuurlijk bekeken

Van de bestuurstafel
We hebben het afgelopen jaar drie kampioenschappen gespeeld.
De Europese kampioenschappen Heren.
De Europese kampioenschappen Beloften (Espoirs).
De Wereld kampioenschappen Junioren.
De Heren zijn bij de laatste 16 geëindigd en hebben zo een plaats
zeker gesteld voor de Wereldkampioenschappen Heren in 2010. Het
zou wel bar en boos zijn geweest als dat niet gelukt was overigens.
Bij de Beloften hebben de dames de laatste acht niet gehaald en de
heren wel. Zij hebben in Düsseldorf de Europese kampioenschappen
gespeeld. Er werd gespeeld in twee poules en bij die acht kandidaten
zitten er geen zwakke broeders meer tussen. Het was dus een spannende aangelegenheid. Hoewel zij twee van de drie wedstrijden verloren, zat er heel weinig verschil tussen de nummers twee drie en vier.
Spanje, de winnaar van de poule was nog een maatje te groot. Van
België werd gewonnen en van Duitsland na een heel spannende partij
nipt verloren. De Junioren zijn naar Tunesië geweest. Zij hebben daar
heel goed spel laten zien en helaas doordat een speler ziek werd zijn
ze net niet bij de laatste acht gekomen. Wat we constateren is dat er bij
de jeugd en de beloften kwalitatief op hoog niveau wordt gespeeld.
Technisch en tactisch zit het goed in elkaar. Het verschil met de andere
landen zit in kleine dingen die door training echt verbeterd kunnen
worden. Ook wat mentaliteit en gehardheid betreft kan er nog bijge
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schaafd worden. Maar juist bij de jeugd kan je hieraan werken. We zien
dat de inzet bij de jeugd, ook al hebben we niet veel jeugdleden, loont.
Er komen weer talenten aan, zeker ook bij de aspiranten. Jeugd zien
spelen is ook geweldig. De power, de uitstraling, het doorzetten, de
emotie, de winst en het verlies. Prachtig om te zien. De vele supporters
zoals de ouders, vrienden en vriendinnen geeft er nog een extra sfeer
aan. Als bestuur constateren we dat werken met jeugd ook in onze
sport belangrijk is. Vanaf het begin de goede techniek aanleren, bezig
zijn met tactiek en weerstand. Veel ervaring opdoen en daarvan leren
en mentale weerstand opbouwen. Dan zie je dat deze jeugd straks
gaat uitgroeien tot uitstekende volwassen spelers waar we nu al veel
plezier aan beleven, maar waar we later mee voor de dag kunnen komen. Jeugdbeleid is belangrijk. We hebben stappen gezet om mensen
in onze bond warm te krijgen om hier mee aan de slag te gaan. We
hadden veel mensen met belangstelling maar nog geen mensen die
deze belangstelling hebben omgezet naar inzet. Via deze weg doen
we weer een oproep. Meld u om met ons verder te werken aan de
jeugd. Wij als bestuur gaan de inzet wel plegen met ondersteuning
van het bondsbureau. Wat de selectie betreft zal de jeugd ook een
prominente plek gaan krijgen. Doet u met ons mee voor drie jaar? U
mag zich ook opgeven als vereniging, die met jeugd aan de slag is of
wil gaan. Dan gaan wij met u werken aan onze jeugd.
Het bestuur

NK

NK Doublettes in Harlingen

O

p 26 september jl. togen maar liefst 72 teams naar bijna
het noordelijkste punt in Friesland: ``Harlingen``, alwaar
JBV Boulegoed het NK doublettes mocht organiseren.
Voorzitter Pim Vrolijk en zijn gevolg waren dan ook erg trots dat
hun vereniging deze dag de verantwoordelijkheid kreeg. Samen
met de wedstrijdleider en zijn charmante assistente, alsmede de
twee scheidsrechters en het droge weer kon de dag al bijna niet
meer stuk. En achteraf gezien was dit ook zo. JBV Boulegoed kan terug kijken op een uitstekend toernooi wat zonder enige wanklank
is verlopen. Ik neem aan dat ik namens vele spelers spreek dat het
weer een mooie dag was. Enige kanttekening van de voorzitter
was dat niemand van het Bondsbestuur is gekomen of heeft afgebeld nadat men wel was
uitgenodigd. Meep Poel
heeft dus wat dat betreft
tijdens de prijsuitreiking
de honneurs waargenomen. JBV Boulegoed heeft
inmiddels 90 leden en organiseert tal van activiteiten voor bedrijven, andere
verenigingen, e.d. Helaas
Dennis Mul & Milan Heiligers
heeft de vereniging maar
(foto: Gerrit Hiemstra)
één jeugdlid, maar oké je
moet toch ergens beginnen. Ook heeft de vereniging goede contacten met de gemeente
en ook vele sponsoren. Daarnaast was het terrein ook aangepast
met een heus looppad in het midden met bankjes waar menig toeschouwer kon plaatsnemen.
De eerste twee rondes waren er gelijk al de nodige verrassingen.
Zowel het team van Martin Bakker (was ziek, maar wilde toch spe-

len) als van Noël Kempeneers lagen er na de eerste twee ronden
al uit. Zonder al te veel in details te treden over de verdere wedstrijden was de halve finale er één om van te smullen. Tom van der
Voort en Joey van Doorn stonden tegen Dennis Mul en Milan Heiligers met 2-12 achter en wisten nog op gelijke hoogte te komen,
12-12. Waarschijnlijk onder de indruk van: “Qui combat n`est pas
mort” vochten de boys zich langszij. Onder het genot van een heuse
wave door het petanquestadion, waar maar liefst 50-60 toeschouwers aanwezig waren begon de laatste mêne. De openingsbal van
Van der Voort, een batard, wordt door Heiligers net verbeterd. Met
de volgende twee boules komt van der Voort niet op het punt en
wordt besloten om het but te schieten. Helaas lukt dit met twee
boules niet en is daarmee deze spannende partij toch nog minder
spannend geëindigd, maar desondanks een mooie pot. Iets anders
was de finale waar Heiligers en Mul tegen de Bob de Vroom en
van Wietse van Keulen gelijk het heft in handen namen. Van Keulen die goed op schot was kon niet verhinderen dat beide heren
steeds verder uitliepen. Na een mêne met een blijver van Mul en
een carreau van Heiligers was het eigenlijk al voorbij. Uitslag 13–4.
Maar toch hadden de Vroom en van
Keulen wel voor de uitschakeling van
Kempeneers gezorgd. Maar ja, daar
denk je tijdens een finale niet meer
aan. Al met al waren Mul en Heiligers dus de terechte winnaars. En
werden ze verrast met twee echte
bloemenkransen, zoals dat alleen
in Friesland gebeurt.
Michel van Sichem

(foto’s: Gerrit Hiemstra)
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EK

EERSTE EK VOOR HEREN
Dit jaar vond voor de allereerste keer een Europees Kampioenschap voor heren plaats. Voorheen werd elk jaar
een WK gehouden, maar vanaf nu dus het ene jaar een
EK en het andere jaar een WK. Via het EK kunnen landen
zich plaatsen voor het WK het jaar erna. Nederland, met
Patrick Tuaux, Wietse van Keulen, Noël Kempeneers en
Marco Zeitzen, wist de laatste zestien te bereiken op dit EK,
waardoor Nederland geplaatst is voor het WK in 2010. Uw
verslaggeefster kon mooi haar vakantie in Zuid-Frankrijk
combineren met een bezoekje aan het centrum van Nice,
waar dit EK plaatsvond.

H

oe kan het ook anders? De allereerste editie van een EK
vond plaats in het land met verreweg de meeste wereldtitels. Frankrijk was natuurlijk dé aangewezen locatie en de verwachting was dan ook dat een Frans team deze
Europese titel zou pakken. Maar ze moesten het toch maar even
doen… Er waren twee Franse deelnemende teams: Frankrijk 1
met de ‘ouwe rotten’ Quintais, Loy, Robineau en de jonge Sarrio; en Frankrijk 2 met Suchaud, Grandet, Lacroix en Leboursicaud. Alle landen werden bij aanvang geloot in poules. De beste
twee landen uit elke poule plaatsten zich voor de achtste finale.
Beide Franse teams kwamen gemakkelijk de eerste ronde door,
werden eerste in hun poule en plaatsten zich zo bij de laatste
zestien in het hoofdtoernooi.
Al deze zestien landen plaatsten zich daarmee ook meteen voor
het WK in 2010. Eigenlijk waren er weinig verrassingen na de
eerste ronde. De landen waarvan je het verwachtte kwamen
bij de laatste zestien. Opvallend waren slechts Zwitserland en
Monaco die de voorronde niet door wisten te komen, tegenover het verrassende Polen en Letland die zich wél plaatsten
en zo dus meteen een ticket voor het WK in 2010 in de wacht
sleepten.
Nederland met hakken over de sloot
Ook Nederland wist zich te plaatsen bij de laatste zestien. De
poule van Nederland met San Marino, Zwitserland, Bulgarije
en Oekraïne was te doen, waarbij vooral Zwitserland sterk leek
met Molinas, oud-winnaar van de Marseillaise in Frankrijk. Toch
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kreeg de poule een verrassende wending, doordat Zwitserland
haar eerste partij verloor van San Marino. Uiteindelijk moest de
laatste wedstrijd tussen Nederland en Zwitserland uitmaken
welke twee landen doorgingen naar het hoofdtoernooi en welk
land afviel. San Marino was al klaar met haar poulewedstrijden.
Nederland, Zwitserland en San Marino stonden allen op drie
winstpartijen, met onderling resultaat gelijk. Het onderling
saldo moest dus de beslissing brengen: als Nederland de laatste wedstrijd met minimaal 7-13 zou verliezen van Zwitserland,
dan lag Zwitserland eruit en was Nederland met San Marino geplaatst. Uiteraard waren alle spelers hier tijdens de partij van op
de hoogte. Nederland, met Tuaux, Van Keulen en Kempeneers
in de baan, moest vechten voor elk punt. Maar toen Van Keulen
uiteindelijk door een schot het zevende punt voor Nederland
maakte was de opluchting groot: hoewel de wedstrijd officieel
nog niet afgelopen was, was de partij wel gespeeld. Zwitserland
baalde als een stekker en Nederland kon juichen. De werprondes
die volgden speelden beide partijen zonder spanning en toen
werd pas zichtbaar hoe goed Zwitserland hád kunnen spelen…
De Zwitserse blijvers vlogen je om de oren, terwijl Nederland het
schijnbaar wel best vond. Binnen een paar mênes was het klaar:
Zwitserland won met 13-7, maar het maakte dus niets meer uit:
Nederland had precies de benodigde zeven punten gesprokkeld
om door te gaan naar de achtste finale in het hoofdtoernooi. De
Zwitsers werden verbannen naar het B-toernooi.
Ontzag voor de tegenstander?
Als Nederland twee puntjes meer had gemaakt tegen Zwitserland, dan was het eerste geworden in de poule (op onderling
saldo) boven San Marino. De indeling in de Franse poule in de
achtste finale had er dan heel anders uit gezien… Het Nederlandse team werd nu ingedeeld met drie Europese toplanden:
Italië, Duitsland en België. Terwijl San Marino, dat nu dus eerste
in de voorronde-poule was geworden, in de volgende ronde
speelde tegen Denemarken, Polen en Estland. Een behoorlijk
klasseverschil, maar het zou niet uit mogen maken voor het
spel! Mankeerde het aan instelling bij de Nederlandse heren?
Was het bangheid? Teveel respect voor de tegenstander? Hoe
dan ook, de Nederlanders presteerden onder de maat. Uiteraard is het geen schande om van dat soort landen te verliezen,
maar de manier waarop was bedroevend. In de eerste wedstrijd
speelde België tegen Duitsland en Nederland tegen Italië. De
Italianen speelden echt niet top, maar Nederland pakte gewoonweg haar kansen niet. Toen de Italianen ineens blijvers
begonnen te schieten en een mêne van vijf punten pakten, was
het dan ook snel gedaan. Vervolgens moest Nederland in de
herkansing tegen Duitsland, dat daarvoor van België had verloren. Duitsland is duidelijk bezig met investeren in de lange termijn: op het EK speelde een team van jonge jongens, gecoacht
door Daniel Voisin (oud Wereldkampioen Frankrijk). Deze partij
moest gewonnen worden: de verliezer kon naar huis, de winnaar kreeg een herkansing tegen de verliezer van Italië tegen
België. Helaas kwam de partij voor Nederland geen moment
van de grond. Zowel het tireren als pointeren was gewoonweg
niet goed. Op een bepaald moment werd Zeitzen ingebracht
en later werd binnen het team nog een algehele wissel ingevoerd, maar het werkte niet. De Duitse jongens wonnen simpel

Ek
met 13-5, waarna het Duitse
team overigens alsnog weer
verloor van België.
Hitte
Het moet gezegd worden dat
het ontzettend warm was om
te spelen. Het EK werd gespeeld in de open lucht en
het was zo’n 30-35 graden.
Wellicht heeft dat een rol gespeeld bij de Nederlanders.
Maar natuurlijk heeft elk land
last van dezelfde hitte. Vooral
bij het precisieschieten werd
duidelijk dat de warmte een
rol speelde. De scores vielen
in de eerste ronde wat tegen.
Desondanks wisten de tireurs van bijvoorbeeld Zweden en Estland (die toch ook
niet echt gewend zullen zijn
aan een brandende zon) zich
te plaatsen bij de beste acht
tireurs. Daarbij vergezeld
van gevestigde namen als
Quintais (Frankrijk) en Weibel (België). Marco Zeitzen
mocht namens Nederland dit
onderdeel voor zijn rekening
nemen, vanwege zijn goede
precisieschiet-prestatie vorig
jaar op het WK. Een opvallende beslissing, omdat Patrick
Tuaux dit jaar Nederlands
Kampioen op dit onderdeel
is geworden. Zeitzen wist
zich helaas niet te plaatsen
voor een volgende ronde.
Mooie scores
De kwartfinales werden in de
avonduren afgewerkt, wat
een positief effect had op
de scores. Zo vestigde Weibel een prachtig Europees
record van 55 punten, waarmee hij de halve finale bereikte ten koste van de Portugees die met 38 punten naar huis
kon... Quintais won van een Spaanse jonge tireur (40-32). Voor
de tireur uit Estland was de kwartfinale het eindpunt: wellicht
door de druk wist hij als enige kwartfinalist niet boven de 30
punten te komen en hij verloor daarmee van een Zwitserse tireur (22-38). De Zweedse tireur daarentegen, Nilsson, een jonge
jongen met een zeer mooie rustige stijl, hield zijn hoofd erbij als
underdog tegen de Italiaanse tireur Bottero. Het was druk op de
tribunes en iedereen verwachtte dat Bottero dit klusje ‘wel even’
zou klaren. Het werd een bloedstollende strijd die uiteindelijk in
het voordeel van Nilsson werd beslist! (38-36) Pas toen de laatste bal was gegooid werd zijn emotie zichtbaar en hij kreeg een
staande ovatie van het publiek.

Winst voor Weibel!
De scores in de kwartfinale beloofden wat voor de halve finale die de middag erna plaatsvond, maar deze was beduidend
minder spannend. De Zwitser Senezergues stond stijf van de
zenuwen tegen ‘de grote’ Quintais en kwam niet verder dan 18
punten tegen een degelijke 32 van Quintais. Ook Nilsson (Zweden) kon tegen Weibel zijn niveau van de kwartfinale niet meer
halen. Elke oefening schoot Weibel net een paar punten meer,
waarmee deze zich verzekerde van een finaleplaats (36-28). De
finale werd voor Quintais een grote teleurstelling, met als onbegrijpelijk dieptepunt nul punten in de vierde oefening… Weibel
werd de verdiende Europees Kampioen. Hij was gewoonweg de
meest constante: al in de voorronde plaatste hij zich met 48 als
beste en de rondes erna bleef hij constant boven de 30 punten
schieten (met als hoogtepunt de 55 punten in de kwartfinale).
Omdat dit de eerste keer was dat een Europees Kampioenschap
gehouden werd, was dit ook de enige titel die Quintais nog niet
had. Hij had alles op alles gezet om de titel binnen te halen,
maar faalde. Een balende Quintais was weer eens wat nieuws
voor het publiek…
Rel
Gelukkig was er ook nog een teamtitel te behalen. Want dit kon
Frankrijk natuurlijk niet op zich laten zitten! Toch moesten ze
ook hier een teleurstelling verbijten: de twee Franse teams trof-
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fen elkaar in de halve finale en niet pas in de finale zoals ze gewild hadden. Op het WK is officieel vastgelegd dat twee teams
van hetzelfde land elkaar niet in de finale mogen treffen, maar
op dit EK was dit niet zo geregeld. Toch troffen ze elkaar bij toeval al in de halve finale, wat leidde tot een relletje: de Franse
teams weigerden hun halve finale voor de tv-camera’s te spelen. Dit had weer een mooi gevolg voor de twee andere halve
finalisten, Denemarken en Spanje, die zich mooi letterlijk ‘in de
kijker’ konden spelen! Het werden twee snelle halve finales. De
oude Spaanse rotten waren gewoonweg te goed voor het jonge
Deense team (13-1). Frankrijk 1 tegen Frankrijk 2 beloofde een
spannende strijd te worden, maar er werd zo slecht gespeeld
dat over en weer vier of vijf punten per werpronde gemaakt
werden. Zo verliep de wedstrijd natuurlijk snel en Frankrijk 2
trok binnen no time de overwinning naar zich toe met 13-5. Dat
betekende wederom een verlies voor Quintais, maar wel een
finaleplaats voor Frankrijk.
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EK
Genieten

2e Spanje

In de finale trof Frankrijk 2 (Suchaud, Lacroix en Leboursicaud
met Grandet op de bank) het Spaanse team. Dit bestond uit drie
geroutineerde oudere mannetjes met op de bank de Spaanse
jonge tireur die zo’n goede prestatie had geleverd met precisieschieten. Het was geweldig om te zien hoe de Spanjaarden
stonden te genieten op de baan. Ze startten de wedstrijd ook
goed door gewoonweg zes goede boules te gooien en kwamen
met 5-0 voor. Helaas begon toen de milieu van de Spanjaarden minder goed te spelen en trok daarbij zijn pointeur mee.
Hoewel de milieu in staat bleek zijn spel te verbeteren, bleef de
pointeur 50% gooien, iets dat gewoonweg niet genoeg is tegen
dit Franse team. Wellicht had een wissel aan Spaanse kant een
oplossing kunnen bieden, maar deze bleef om onbegrijpelijke
redenen uit. Frankrijk kwam terug tot 5-5 en bleef vervolgens
scoren. Op 10-8 kwam de nekslag voor Spanje: door zeer slechte
plaatsballen van de Spanjaarden hoefde Suchaud slechts twee
ballen raak te schieten om de overwinning binnen te halen. Suchaud zou Suchaud niet zijn als hij dat niet met twee blijvers zou
doen, waarmee de wedstrijd meteen beëindigd was: Frankrijk
pakte de allereerste Europese titel.
Volgend jaar dus weer een WK, met daarbij ook Nederland dat
zich geplaatst heeft. Het niveau op dit EK was al hoog, laat staan
het niveau van overige wereldlanden als Thailand, Tunesië, Marokko, Algerije, Madagaskar etc.: dus werk aan de winkel voor
Nederland!
Cristel van Maarsseveen

De winnaars

Column
Tobsport
Vraag aan een topsporter die zijn / haar land vertegenwoordigt op een belangrijk evenement hoe het is geweest en je krijgt
meteen pure emotie. De dames volleybalsters pinken een traantje
weg omdat het “slechts” zilver is geworden, want ze voelden
dat de hoogste trede er ook in had kunnen zitten. Trainer Avital Selinger spreekt zijn waardering uit over de vooruitgang die
is geboekt, en dat er nu even niet meer in zat.
Foppe de Haan, tweemaal Europees Kampioen voetbal met
Jong Oranje, gaat nog verder. Als je naar zo een evenement
gaat, ga je om te winnen. Anders kun je beter thuisblijven.
Anders is het als je dezelfde vraag stelt aan een Nederlandse
deelnemer aan het EK petanque in Nice. Het lijkt wel of je de
vraag aan een meteoroloog hebt gesteld. Het antwoord is zeer
kort en zeer veelzeggend. “Het was er heet !”
Zo een antwoord krijg ik ook wel eens als ik in mijn vriendenkring vraag hoe de vakantie is geweest. Meestal wordt er dan
aan toegevoegd dat ze de volgende vakantie wat vroeger of
later gaan plannen.
Pas na het nodige aandringen komt de eindconclusie dat het
EK optreden nogal belabberd was. Dat er uiteindelijk 7 punten
gehaald moesten worden tegen Zwitserland om naar het WK in
Benin te kunnen, en dat na het zevende punt het triplette als een
plumpudding in elkaar zakte. Het was zo heet.
Wat er verder aan schortte ??? Waarom andere landen wel
mentaal tegen de warmte bestand waren ??? Wat we in Benin
te zoeken hebben ???
Wat ik wel weet is dat als de deelnemers uit Benin terug zijn,
ik een andere vraag moet bedenken.
Want Benin is ongetwijfeld heet.
Frans Benoit
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Piélagos
Ter voorbereiding op het WK Jeugd in Tunesië hebben Leroy van Arnhem, Danny Hoogerwaard, Rick Melssen en Tom
van der Voort van 3 tot 8 september op uitnodiging van de
Spaanse bondscoach aan een sterk bezet jeugdtoernooi
deelgenomen. Danny viel in voor Joey van Doorn, die met
vakantie was.

I

n Piélagos streden de WK teams van Frankrijk, Duitsland,
Spanje en Nederland samen met nog een aantal nationale teams om de hoogste eer. Op een voor Nederlandse
begrippen summiere accommodatie werd een mooi toernooi
afgewerkt door onze jongens. Dit begon voor Leroy op vrijdagavond met het precisieschieten.
De loting op het gemeentehuis van Piélagos, die een uur langer duurde dan was voorzien omdat er eerst een stel in de echt
werd verbonden, was Leroy als derde uit de koker komen rollen,
iets wat op de baan zeker geen voordeel was. Door de bruiloft en dus het late tijdstip van aanvang moest hij tussen licht
en donker schieten, iets wat zijn puntentotaal niet ten goede
kwam. Hij was echter niet de enige die last had van het licht,
want op de Spaanse tireur na (die 45 punten schoot) waren het
allemaal lage scores. Spanje werd eerste met het precisieschieten, met als keurige tweede de jonge Duitse schutter.
Na een gezamenlijk ontbijt om 7.30 uur begon dan op zaterdag
om 9.00 uur het toernooi voor Nederland. Onze eerste partij
was tegen Madrid, een taaie tegenstander die weliswaar met 93 werd gewonnen (er werd op tijd gespeeld ) maar waar we het
zeker niet makkelijk tegen hadden. Ook het ruwe, grove terrein
was in eerste instantie niet echt in ons voordeel. De partij werd
gespeeld door Rick, Danny en Tom.
De tweede partij die vijf minuten na afloop van de eerste begon
was op een biljartlaken. Dit terrein, dat een gedeelte was van
een baan die ze gebruikten voor een plaatselijke variant van kegelen en boulen, was keihard en vlak. Zonder in te kunnen spelen hadden Rick, Tom en Leroy geen schijn van kans tegen een
team uit Galicia. Bij een stand van 1-8 werd het hele team nog
een keer doorgedraaid maar ook dit mocht niet baten: 4-13.
De derde wedstrijd tegen een team van Cantabria was een vrij
makkelijke prooi voor Danny, Tom en Leroy, mede doordat bij
de tegenstander een tireur ontbrak: 13-4.
De loting had bepaald dat onze volgende tegenstander Frankrijk was, voor de meeste iets om van te schrikken maar voor ons
team een uitdaging. Het complete Franse WK-team was in Spanje aanwezig en had in de voorgaande partijen en de partijen die
nog volgden telkens niet meer dan een half uurtje nodig gehad
om de partij met winst af te sluiten. Tegen Nederland (Rick, Tom
en Leroy) zouden ze echter het volle uur aan de bak moeten.
Dat de stand 3-13 anders doet vermoeden is begrijpelijk maar
de wedstrijd werd in slechts twee slechte mênes verloren. Scoreverloop:0-2, 0-6, 1-6, 2-6, 2-7, 2-11, 3-11, 3-12 en 3-13.

ken inktvis toch echt goed te eten is. Iets waar in de toekomst
nog eens goed aan gewerkt dient te worden.
De vijfde partij was wederom tegen een team van Cantabria.
Ook dit team had geen echte tireur zodat Rick, Danny en Tom
met weinig moeite in zes rondes klaar waren met 13-0.
De zesde en laatste poulewedstrijd werd gespeeld tegen Andalucia dat net als wij ook drie partijen had gewonnen. Bij winst
waren we verzekerd van een kwartfinaleplaats, maar bij verlies
was het einde toernooi. Andalucia zou met verlies nog vierde
worden in de poule en ook kwartfinale spelen. Na drie werprondes was de stand voor Rick, Tom en Leroy al 1-7 dus dit zag er
niet al te best uit. Een nieuwe man in het veld werd overwogen
(Danny), maar wie zou er dan uit moeten? Schijnbaar hadden
ze geen van drieën zin in een wissel want het begon ineens te
lopen als een trein en drie werprondes later was het 10-9 voor
ons. Op het moment van het but uitgooien ging de fluit (dus
tijd).
De laatste mène in detail: Nederland plaatst, Andalusië verbetert, Nederland schiet raak maar het punt blijft bij Andalucia.
Nederland schiet nogmaals en komt op punt. Andalucia plaatst
weer op punt, Nederland verbetert niet. Wat nu, met twee tegen vier boules wordt het erg lastig. Besloten wordt om voor
het but te gaan. Op een afstand van negen meter geen eenvoudige opgave maar Leroy loopt zeer zelfverzekerd naar de cirkel
en klaart de klus, waarmee hij de winst op een bijzondere manier binnensleept. Wij winnen met 10-9 en het goed spelende
Andalucia wordt vierde. Als toegift geven alle vier de jongens
ook nog een demonstratie hoogspringen, iets wat de perfecte
teamgeest die er het hele toernooi heerste uitdraagt. Klasse en
als beloning kwartfinale tegen Spanje.
In alweer de zevende partij van de dag moesten we dus tegen de grote favoriet Spanje aantreden. In een partij waarin
een hoog gemiddelde van vier goed gegooide boules werd
gespeeld verloren we met 0-13, omdat Spanje een bijna perfecte partij speelde (gemiddeld vijf goed gespeelde boules).
Ondanks de grote nederlaag tegen Spanje was iedereen het er
over eens, dat we met opgeheven hoofd de arena konden verlaten en terug konden kijken op een geslaagd toernooi.
De eerste halve finale op zondag was Frankrijk-Spanje en deze
werd met 13-0 gewonnen door Frankrijk. In deze partij was
Spanje dramatisch slecht en in niets het team dat van ons had
gewonnen. De andere halve finale ging tussen Catalunia-Andalucia: 13-5.
In een tegenvallende finale wint Frankrijk vrij gemakkelijk met
13-4 van Catalunia.
Al met al een zeer geslaagd toernooi waarin vooral de positieve
teamgeest een aangename verrassing was en zeker mee genomen wordt naar een volgend toernooi en uiteindelijk het WK
in Tunesië.

Na deze partij was het tijd voor iets lekkers. Alle teams met begeleiding werden naar een restaurant gebracht waar een heerlijke lunch werd geserveerd. Het is dat het bij de begeleiders
niet zo opvalt dat ze iets meer eten dan normaal, want ook nu
weer bleven er vele borden onaangeroerd staan terwijl gebak-

Peter van der Linden
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WK jeugd

Staand; René Melssen, Joey van Doorn en Jac Machielsen
Gehurkt; Tom van der Voort, Rick Melssen en Leroy van Arnhem.

WK Jeugd: Geslaagd resultaat
voor Nederland!

O

p de eerste dag is het Nederlandse team in Tunesië gestart
met een zege op Zweden en Tunesië 2. In de ochtend werd
door de organisatie bekend gemaakt dat de eerste twee
voorrondes al op de vrijdag zouden worden gespeeld, in tegenstelling tot wat in het oorspronkelijke programma stond vermeld.
Het toernooi begon op vrijdagmiddag met het precisieschieten. Om 15.00 uur startte Joey van Doorn met de voorronde en
behaalde daarbij 19 punten. Het zou net voldoende zijn voor
de herkansing. Daarin schoot bij 36 punten bij elkaar. Een prima
score, naar net niet genoeg om bij de laatste 8 te komen. Hij bereikte een tiende plaats, wat een prima prestatie is op een WK.
Direct na het tireren startte het WK om 18.00 uur met de voorrondes. De vijf voorrondes werden gespeeld volgens het Zwitsers systeem, wat betekent dat vooraf alleen de eerste tegenstander bekend is - in dit geval Zweden - en dat daarna de winnaars tegen winnaars spelen en verliezers tegen verliezers. Ook
werd er op tijd gespeeld. Maximaal een uur, plus twee speelrondes. Er namen 31 teams deel aan dit WK.
Het terrein in Tunesië is vrij moeilijk bespeelbaar. Een harde,
12
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ruwe ondergrond met zeer grof split en stenen.
Nederland speelde tegen Zweden met Rick (pointeur), Tom
(milieu) en Joey (tireur). In de eerste twee speelronden waren
beide teams flink gespannen. Zweden opende met 0-1 en Nederland volgt met 1-1. Vervolgens kwamen onze jongens los en
maakten 3 punten (4-1), maar ook Zweden bleef aanhaken. Ze
deden duidelijk niet veel voor elkaar onder. Via 4-3, 4-5, 5-5,
5-6 stond het na een uur 6-6 waarna de laatste twee speelrondes de beslissing moesten geven. De negende speelronde begon met een ‘lokkertje’ van Rick, 40 cm, rechts achter het but.
Zweden verspeelde er 5 boules op en kwam uiteindelijk met de
laatste boule op punt, tegen onze boule. Toch lukte het Joey
pas met de allerlaatste boule om op punt te komen (7-6). In de
tiende speelronde plaatste Rick 20 cm links voor but. Zweden
schoot deze met de tweede boule weg en plaatste een zwakke
bal op punt. Rick verbeterde deze met beide biberon, waarop
Zweden antwoordde met een carreau sur place. Deze schoot
Joey weg, maar tevens onze puntbal. Tom plaatst 30 cm voor
de but, die door Zweden werd weggeschoten, maar door een

WK jeugd
cascettte bleven we op punt. Vervolgens kwam Zweden met
hun laatste boule op punt. Joey mistte, maar Tom schoot feilloos raak en redde daarmee de partij: 8-6 waarmee de eerste
winst binnen was.
Tunesië 2 was de tweede tegenstander. Een tegenstander met
zeer aanvallend spel, zoals ook Nederland graag speelt. Wij
speelden in dezelfde samenstelling als tegen Zweden. Na een
redelijk zwak begin van beide teams (1-0) en (1-3) koos Nederland voor de aanval en pakten 5 punten in de derde speelronde
(6-3). Daarop begon Tunesië nog aanvallender te spelen en het
spelpeil steeg elke spelronde. Nederland bleef ook de druk opvoeren. Via 7-3, 7-4, 7-5, 9-5 werd het 9-8 als het uur voorbij was
en de laatste twee speelrondes de beslissing moesten geven.
Nederland kwam eerst nog op 10-8 en in de laatste speelronde
konden de Tunesiërs het punt van Nederland niet meer verbeteren, zodat zij niet verder kwamen dan 8 punten, waarmee
voor Nederland de tweede overwinning binnen was.
Zaterdag 12.00 uur. Vanochtend was de officiële opening geweest met een parade van gemeentehuis naar het boulodrome
van Monastir.
Bij het tireren hadden België, Thailand, Madagaskar en Italië
zich bij de laatste vier geplaatst.

Om 15.35 speelde Nederland tegen Italië. In deze partij lukte
vrijwel niets. In zeven speelrondes staat 0-13 op het scorebord.
Nederland deed gewoon niet mee. Snel vergeten dus…

Na 2 voorrondes waren er nog acht teams die 2 gewonnen partijen hebben. Nederland speelde tegen België. Frankrijk tegen
Thailand, Marokko tegen Italië en Madagaskar tegen Denemarken; Om 14 .00 uur speelde Nederland de derde voorronde partij tegen België. Een geduchte tegenstander, die al Duitsland
en Polen had verslagen. Nederland speelde met Tom, Leroy en
Joey. De Belgische schutter Matteo was niet op schot, ondanks
zijn kwalificatie bij de laatste vier bij het tireren. Joey daarentegen schoot de ene blijver na de andere – hij heeft de hele
partij geen boule gemist -, waardoor we via 0-1, 2-1, 5-1, 9-1 op
12-1 kwamen. François kwam er dan nog in bij de Belgen voor
Matteo en Dylan ging schieten, maar de goed geplaatste eerste
boule van Tom in de zesde speelronde kreeg hij niet weg. Vervolgens mistte François tweemaal de but en Michael de pointeur ook eenmaal, waarna onze jongens de partij met 13-1 winnend afsloten, een prestatie van formaat!

Ondanks deze uitschakeling kunnen de jongens met trots terug
zien op een geslaagd WK, met als eindresultaat een gedeelde
negende plaats in de Coupe du Monde. De manier waarop ze
zich hebben geplaatst bij de laatste 16 heeft veel waardering
opgeleverd. De overwinningen op Zweden, Tunesië, België en
Madagaskar waren allemaal overwinningen tegen landen die
zich uiteindelijk ook bij de laatste 16 hadden geplaatst.
Voor de jongens is dit een prima ervaring geweest. De sfeer
binnen het team was zeer goed. Binnen twee maanden – nadat
bekend werd dat zij bij de laatste vier zaten – is dit team een
zeer hecht team geworden. Ook de mentale ondersteuning van
de meegereisde ouders en vrienden – waaronder Noël Kempeneers met zijn vriendin en andere Nederlandse toeristen – hebben zeker bijgedragen aan dit geslaagde resultaat.

En dat hebben ze prima gedaan. Tegen Madagaskar – 17.20 uur
plaatselijke tijd - startten Tom, Leroy en Joey meteen met een 40 voorsprong. Vervolgens lieten ze onnodig Madagaskar tweemaal terug komen via 4-1, 4-3, 7-3, 7-7, 7-8 en 10-8. Bij deze
stand is de tijd verstreken en moesten de laatste twee speelrondes de beslissing geven. Rick kwam erin voor Leroy, vooral om
de voorsprong te behouden. De volgende speelronde bouwden ze de voorsprong prima uit met twee punten, en sloten de
partij vrij makkelijk af met 13-8.
De zondag begon niet goed. Joey was ziek. Hij had buikklachten en hoofdpijn. Nederland startte met Rick, Leroy en Tom tegen Algerije. De eerste speelronde kregen ze twee punten tegen en het liep niet lekker. Joey nam een paracetamol tegen de
hoofdpijn en ging ingooien. Ondertussen pakten de jongens
wel twee punten maar het ging moeizaam. Joey viel in voor Leroy, maar het bracht niet het gewenste resultaat. Met een scoreverloop van 2-2, 2-5, 2-7, 4-7, 4-9, 4-12 en tenslotte 4-13 werd
Nederland uitgeschakeld door Algerije.

René Melssen

De Italiaanse kampioenen
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Landelijke instroomdag voor jeugdspelers

(foto’s: René Melssen)

De instroomdag voor de jeugd op zondag 13 september, waar alle petanquespelende kinderen uit Nederland hun
kunsten mochten vertonen, bracht 62 jeugdleden (begeleid door ouders en trainers) naar PVN te Nieuwegein. De
jeugd kon laten zien wat ze kan en de NJBB maakte duidelijk hoe de sectie Topsport georganiseerd is. De selectiestructuur werd gepresenteerd en aangegeven werd welke mogelijkheden er zijn voor spelers om petanque op het
allerhoogste niveau te spelen. Ook werd verteld wat je er voor moet doen om als speler deel uit te maken van een
zonale of landelijke selectie.

H

oofdcoach Toon van Alebeek vertelde in zijn inleiding dat
de NJBB veel te bieden heeft. Er staat een vakkundig team
voor je klaar. Toon vervolgde: “Ten eerste moet je heel aardig zijn tegen je mama en papa, want niemand van jullie heeft al
een rijbewijs”. Daarmee gaf Toon op subtiele wijze aan dat de rol
van ouders en verzorgers van groot belang is om met name de zonale en nationale selecties te kunnen laten functioneren. De NJBB
onderkent deze belangrijke rol van de ouders en spreekt de hoop
uit dat de getalenteerde spelers in staat gesteld worden om deel
te nemen.
Na de introductie voor de kinderen, werden de ouders in gelegenheid gesteld vragen te stellen. Met de presentatie ‘Oeps mijn kind
wil petanque spelen’ werd duidelijk gemaakt wat het betekent als
je zoon of dochter gaat deelnemen aan een zonale of landelijke
selectie van de NJBB. Tegelijkertijd met de voorlichting voor de ouders gingen de pupillen, aspiranten, junioren en beloftes aan de
slag. Er moesten diverse proeven worden uitgevoerd waarbij ze
punten konden vergaren. Tegelijk werd gekeken naar basistechnieken zoals houding, balans, achterzwaai, voorzwaai en balvoering.
Ook werden aspecten als inzet, houding in het veld en uitstraling
beoordeeld. Van tevoren werd uitdrukkelijk meegegeven aan de
kinderen om ‘te genieten en vooral jezelf te zijn’.
Het werd hard werken, maar het plezier stond voorop. Een groot
pluspunt van deze bijzondere jeugddag was een verhoging van
het aantal deelnemers t.o.v. andere jaren.
Voor een aantal spelers was de lichaamscontrole voor verbetering
vatbaar, maar daar stond vaak veel enthousiasme tegenover. Ook
zijn er op deze dag weer zeer talentvolle spelers ontvangen die
zeker in de toekomst een kans krijgen zich op zonaal of nationaal
niveau binnen de NJBB te ontwikkelen.
De volgende stap ziet er als volgt uit:
Alle kinderen krijgen bericht over de uitkomst van de beoordelingen zoals deze door de trainers zijn opgemaakt en besproken.
14
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Voor de spelers die uitverkoren zijn en worden uitgenodigd voor de
zonale of landelijke selectie gaat een spannende periode in. Gedurende drie trainingen zullen zij de kans krijgen om opgenomen te
worden in de nieuwe samenstellingen voor het seizoen 2009 - 2010.
Het was verfrissend te constateren dat veel verenigingen met
jeugdleden vol enthousiasme met spelers en speelsters naar Nieuwegein kwamen om deze kinderen een leuke en vooral spannende
dag te bezorgen. Bestuurders, trainers, ouders en begeleiders, nogmaals bedankt! Het is goed te constateren dat de ontwikkeling van
jeugdspelers maximaal wordt ondersteund. De toekomst van de
NJBB en de ontwikkeling van het petanque in Nederland is hiermee gediend. En zeg nou eerlijk, wie geniet er nou niet van een hal
vol met petanquespelende kinderen.
Frans Roos

Euroveteranen 2009

Winst voor Nederland

(foto: Ed Francissen)

N

ederland werd vertegenwoordigt door Bert van Dijk, Martin Bakker, Henry Calvetti en Meep Poel op Euroveteranen
die dit jaar gehouden werd bij CJBM te Middelburg.
Er moest gestreden worden tegen Zweden, Denemarken, Schotland, Duitsland en Polen. Naar verluid was het een sportieve en gezellige aangelegenheid in Middelburg. Over de twee speeldagen

op 12 en 13 september bleek Nederland de sterkste op dit Internationale evenement. Met acht winstpartijen in de doublettes en
vier in de triplettes stootte Nederland met 16 punten de Deense
Kampioenen (2008) van de troon.
Raymond van Oudshoorn

De uitslagen:
Doubletten:
Nederland – Zweden 13-1 – 13-3
Polen – Schotland 13-10 – 10-13
Duitsland – Denemarken 13-1 – 6-13
Nederland – Schotland 13-4 – 13-3
Polen – Duitsland 13-12 - 2-13
Denemarken – Zweden 13-7 – 7-13
Nederland – Denemarken 9-13 – 13-4
Polen – Zweden 13-12 – 13-3
Schotland – Duitsland 13-2 – 11-13
Nederland – Polen 13-12 – 13-3
Schotland – Denemarken 3-13 – 3-13
Duitsland – Zweden 13-2 – 13-6

Tripletten:
Nederland – Zweden 13-7
Polen – Schotland 11-13
Duitsland – Denemarken 13-4
Nederland – Schotland 13-2
Duitsland – Polen 13-8
Denemarken – Zweden 12-13
Nederland – Duitsland 13-7
Polen - Denemarken 13-2
Schotland – Zweden 6-13
Nederland – Polen 13-10
Denemarken – Schotland 13-9
Duitsland – Zweden 13-2

Einduitslag Euroveteranen 2009:
1e Nederland
16 punten
2e Duitsland
12 punten
3e Denemarken
10 punten
4e Zweden
7 punten
5e Schotland
7 punten
6e Polen
6 punten
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Europacup

P.U.K. Haarlem door naar de volgende ronde

PUK in Montluçon (foto: JV)

P.U.K. Haarlem bij de laatste 4 van Europa. Petanque Union Kennemerland (P.U.K.) uit Haarlem is door naar de halve
finale die eind november in Nice wordt gespeeld. In datzelfde weekend vindt ook de finale plaats.

P

.U.K. heeft zaterdag 3 oktober en zondag 4 oktober in
Montluçon (Frankrijk) gespeeld tegen de plaatselijke
petanque vereniging Amicale de Marais uit Montluçon
en het Zwitserse Leman. Maar om Nice te halen moest er gewonnen worden van Zwitserland of Frankrijk. P.U.K. moest zaterdagochtend beginnen tegen Zwitserland met 2 triplettes.
Beide werden gewonnen met 13 - 12 en 13 - 0. Direct daaropvolgend moest tegen Frankrijk 2 x triplet gespeeld worden,
deze werden beide verloren met 1 - 13 en 1 - 13. Daartegen
was P.U.K. dus kansloos.
‘s Middags werden nog de doublettes gespeeld tegen de Zwitsers. Daarvan werden er 1 gewonnen en 2 verloren. 13 - 2, 2 13 en 11 - 13. De zaterdag werd afgesloten met de stand tegen
de Zwitsers 3 - 2 voor P.U.K. en 0 - 2 tegen de Fransen.
Zondag 4 oktober moest P.U.K. om 9.00 uur starten tegen de
Fransen met de doublettes. Daar werd er 1 van gewonnen en
2 verloren, 13 - 11, 11 - 13 en 2 - 13. Tussenstand 4 - 1 voor de
Fransen.
Daarna moest P.U.K. 2 maal triplet spelen tegen de Zwitsers
waarvan 1 gewonnen moest worden om door te gaan naar Nice.
De coach Bart Scholten had zijn sterkste teams opgesteld. Het
werden echt slopende partijen waar de spanning van af droop.
Zeker het team Edward Vinke, Marco van Saane en Manon van
Loon hebben het zwaar gehad. Met een stand van 12 - 12 (de
tegenpartij heeft nog 5 ballen) en liggen op punt en de Pukkers hebben nog 2 ballen, dan is er maar 1 oplossing: de but er
uit. Dus Marco kreeg de opdracht om dat karwei te klaren. Dat
moet wel bij de eerste bal lukken. Het lukte en het bleef 12 12. Nog een herkansing voor de Pukkers dus. Dat was opnieuw
een slijtageslag. Weer hetzelfde spelletje. De Zwitsers 5 ballen
16

P

E

T

A

N

Q

U

E

6

4

en de Pukkers 2 dus kreeg Marco weer de opdracht de but eruit
en dat lukte wederom. De Zwitsers hadden het niet meer en de
toeschouwers gingen er maar bij staan want het ging toch om
de laatste mêne. Wie heeft zijn zenuwen in bedwang! Dat was
P.U.K. Uitslag 13 - 12. Zij gaan door naar de halve finale in Nice.
De andere partij werd met een 4 - 4 stand gelijk afgebroken,
die hoefde niet meer uit worden gespeeld.
De laatste 2 triplettes tegen de Fransen hoefden ook niet meer
gespeeld te worden, want die waren al door.
Dus, Amicale de Marais uit Montluçon en P.U.K. uit Haarlem
treffen elkaar weer eind november in Nice!
Aad Heijnis

Challenge

The Challenge 2
Het zal ongeveer 2 jaar geleden zijn dat Henry Calvetti de vraag stelde ‘wie zouden er nu sterker zijn, de Nederlanders of de Fransen die in Nederland wonen en spelen?’ Deze vraag leidde tot The Challenge, een landenontmoeting op vrijdag 13 juni 2008 tussen 16 Nederlandse en 16 Franse topspelers georganiseerd door ’t Zwijntje
in Apeldoorn (zie petanQue 59). Dit jaar bedacht Paul Wagenaar dat het met 12 spelers per land ook mogelijk
moest zijn om Italië en Marokko te laten meedoen. Dit vierlanden toernooi; The Challenge 2, is op 19 september
wederom bij ’t Zwijntje gehouden.

N

et als vorig jaar begon het toernooi met het hijsen van de
vlaggen en het spelen van de volksliederen. Dit jaar dus met
vier landen. De Fransen met hun bondscoach Henry Calvetti,
de Italianen met bondscoach Fernando Valletta, de Marokkanen met
bondscoach Mourad el Ansari en de Nederlanders met bondscoach
Ferdinand Wiese. De teams hadden zich uitgesloofd om in keurige
uniforme kleding te komen. De Fransen en de Italianen zelfs met
speciaal voor dit toernooi bedrukte kleding, maar ook de Marokkanen zagen er keurig uit. De Nederlanders waren wel allemaal in het
oranje, maar van echte uniformiteit was nauwelijks sprake. De Fransen hadden ook nog voor alle spelers een klein cadeautje meegenomen, een bedrukt doosje met twee relax ballen.
Geen laatste plaats
Elk land speelde tegen alle andere landen door vier triplette partijen
en 6 doublette partijen te spelen. Iedereen moest dus zes partijen
spelen in een opstelling die door de bondscoaches werd bepaald.
Een gewonnen doublette-partij leverde twee punten op en een
gewonnen triplette-partij drie punten. Bij een ontmoeting tussen
twee landen werden op die manier 24 punten verdeeld. Nederland
won van Italië met 22-2, tegen Marokko en tegen Frankrijk won Nederland met 19-5. Daarmee werd Nederland wederom kampioen
en mocht de wisseltrofee in ontvangst nemen. Omdat Frankrijk van

Marokko won (17-7), Marokko van Italië won (14-10) en heel verrassend Italië van Frankrijk won (15-9) moest het onderlinge saldo
uitkomst brengen voor de rest van de rangschikking. Frankrijk werd
daardoor tweede, Italië derde en Marokko vierde. Gezien de sfeer
van de dag, het leek wel een grote reünie, werd de uitslag voor deze
drie landen als een gedeelde tweede plaats ervaren.
Ramadan
Voor de Marokkanen was 19 september ook nog eens de laatste
dag van de Ramadan. Dat hield in dat er tot zonsondergang niet
gedronken en gegeten werd. Klokslag 19:47 uur (zonsondergang
in Apeldoorn) zorgde de organisatie voor broodjes, koffie en water.
De wedstrijden werden er zelfs voor onderbroken, want iedereen
had respect voor de Marokkanen die het niet makkelijk hadden –
met het verrassende mooie weer – zonder eten en drinken. Er was
een redelijke sobere lunch geserveerd om het de Marokkanen niet
al te moeilijk te maken, maar na afloop was er een heus diner, bereid door de chef-kok van ’t Zwijntje. De spelers waardeerden dat
enorm en wanneer er iemand van Michelin was geweest, was de
kans groot dat ’t Zwijntje een ster zou hebben gekregen. Om 01:00
uur gingen de laatste spelers weg en kon er worden opgeruimd.
Paul Wagenaar

De Italianen zingen luidkeels hun volkslied onder leiding van bondscoach Fernando Valletta (foto: Louis Verhoeven)
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: Toby Rouwhorst (11 jaar)
Borgharen; de plaatsnaam hoor je eigenlijk alleen maar als de Maas uit zijn
oevers treedt en er in het Zuiden geëvacueerd moet worden. Sinds kort
echter staat de naam Borgharen ook op
de petanquekaart van Nederland. Toby
Rouwhorst werd met zijn Brabantse
maatjes Mario Blom en Yannieke Baks
Nederlands Kampioen bij de pupillen.
De Media Groep Limburg, uitgever van
o.a. de regionale krant De Limburger besteedde er een groot artikel aan.
Hoe ben je met petanque in aanraking gekomen?
Ongeveer vier jaar geleden toen we op vakantie in Frankrijk waren, mocht ik op de
camping een balletje meegooien en dat
beviel me eigenlijk heel goed. Ook al omdat mijn zus Evelien heel fanatiek speelde
en ik niet achter kon en wou blijven. Mijn
favoriete positie is die van milieu. Ik kan
goed uit de voeten met plaatsen en tireren
gaat me ook wel redelijk af. Eén keer heb ik
zelfs een butje middendoor geschoten. Ik
oefen voornamelijk bij Le But, de club hier
in Borgharen. Wel drie keer per week, maar
dat is afhankelijk van het weer, want we
hebben geen binnenaccommodatie. Het
liefst zou ik iedere dag gooien, maar ja ik
zit nog op de basisschool de Maasköpkes in
Borgharen en dan moet je ook wat hé.

dan wil ik eigenlijk hetzelfde werk gaan
doen als mijn vader, nl. dakdekker, dat is
pas leuk. Ik kijk op internet wel eens naar
petanquefilmpjes, maar toch heb ik geen
echte favoriet. Je moet het toch allemaal
zelf doen. Naast het boulen doe ik ook
aan Kung-Fu. Dat gaat prima samen, het
is een bewegingssport waarbij concentratie ook heel belangrijk is. Hierbij moet
je meer “doen” dan “denken”.
Reacties?
Na het behalen van het NK heb ik alleen
maar leuke reacties gehad. Wel heel wisselend. Sommige leeftijdgenootjes wa-

ren zeer belangstellend, wilden van alles en nog wat over het boulen weten,
maar anderen waren weer op een leuke
manier jaloers. We hebben één keer jaar
een groot toernooi in Borgharen en dan
vragen vriendjes zich af waarom ik bij
de volwassenen mag gooien en zij niet.
Tja… dat heeft zo zijn redenen. Ik maak
er geen poeha over want ik ben best wel
een rustige jongen. Op toernooien eet
ik mijn broodjes en soms een tosti. Mijn
lievelingsgerecht is pizza en op muziekgebied ben ik fan van Jan Smit.

Boven het artikel in De Limburger staat
dat je moet nadenken tijdens het boulen.
Waar komt die uitspraak vandaan?
Eigenlijk gewoon van mezelf, want dat is
ook zo. Je moet steeds weer denken wat
doe ik en wat kan ik. Is het slimmer om te
plaatsen of moet er maar meteen geschoten worden. Ook het terrein is hierop van
invloed. Dik grind of een heel glad terrein
kunnen bepalend zijn voor datgene wat je
doet. Daarom speel ik ook graag toernooien buiten mijn eigen dorp, op andere terreintjes, vaak in het midden van het land. Ik
mag nu ook drie keer gaan gooien in Nieuwegein onder leiding van een Bondscoach.
En dan maar afwachten of ik bij een selectie
voor de toekomst in aanmerking kan komen. Het is voor mijn ouders wel een opgave, want ze rijden zowat 10.000 km per
jaar voor onze hobby ‘het petanque’.
Toekomst?
Ik wil in ieder geval nog lang blijven boulen. Wellicht tot na mijn twintigste, want
18
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Toby Rouwhorst (foto: Ton Rouwhorst)

Frans Benoit

Op bezoek bij…

De Piël Boulers te Ysselsteyn (L.)
De naam is een verbastering, of een dialect uitspraak van het natuurgebied De Peel. Vele malen in alle klanken en
kleuren bezongen door Rowwen Hèze, en nu klinkt er ook, midden in het dorp, aan het Lovinckplein, het gekletter
van de jeu de boules ballen. De inmiddels 70 jarige Toon Jenniskens, ex- kalkoenhouder, lid van het eerste uur en
mede oprichter van de vereniging weet nog precies hoe het allemaal begon.

‘N

ee, niet door een vakantie in Frankrijk, maar in 1992 door
een rondreis door Schotland. We hadden een leuk hotelletje in een plaats, die ik bij god niet meer weet, maar er
lag wel een jeu de boules baan bij waar fanatiek op gespeeld werd.
Even een spelletje mee gooien en het virus was overgeslagen’. Eenmaal terug in Ysselsteyn werden in overleg met de dorpsraad op
het Lovickplein twee baantjes aangelegd en in een mum van tijd
hadden we dertig leden. Er wordt gespeeld op maandagavond,
dinsdagavond en woensdagmiddag en -avond. Vreemd genoeg
praten we hier niet over boulers, maar over groepen. Op ieder
speelmoment komt er een andere vriendenkring of kennissen-

zo allemaal speelt in jeu de boulesland, en wat ontzettend leuk
is, is het Bondsblad petanQue. Gemakkelijk leesbaar en voor elk
wat wils. De ideale manier om met je leden te communiceren.
Het wordt hier van voor naar achter gelezen en de artikelen zijn
vaak aanleiding voor onderlinge discussies.

kring aantreden en een balletje gooien. Het ledenaantal groeide
gestaag, momenteel zitten we op 75 leden, en het aantal banen werd uitgebreid naar zes. Iedere eerste donderdag van de
maand hebben we een soort gemeenschappelijk toernooi, het
zgn. ÉÉN EURO toernooi. Deelnemers komen dan uit alle dorpen
uit de omgeving, de Heide, Venray, Oostrum, Leunen en Oirlo.
Eén keer per jaar organiseren we het KBO toernooi (Katholieke
Bond van Ouderen). Daar komen 150 deelnemers op af en de
plaatselijke grootgrutter zorgt altijd voor 10 boodschappentassen rijkelijk gevuld met levensmiddelen. Dat is veel leuker dan
het spelen om een beker of medaille.

het petanque veld en zo kwam door ons enthousiasme van het
één het ander. Er liggen nu drie binnenbanen, een mengsel van
grind, leem en kiezel, en dat speelt prima. We hoeven maar één
tegenprestatie te leveren: “twee consumptie de man afnemen,
en zelfs dat gaat ons goed af”.
Frans Benoit
Foto’s: Jan v.d. Pas

Overwinteren
Gelukkkig hebben we sinds kort de mogelijkheid om ook ’s winters met onze sport door te gaan. Zowat aan het Lovickplein
ligt zaal “Rolazia” en na het spelen gingen we daar wel eens een
glaasje drinken, vertelden volop over onze heldendaden op

NJBB lidmaatschap
Toch heeft tot 2008 geduurd voordat we als vereniging lid werden van de NJBB. De meeste leden hadden immers geen trek in
contributie betalen, wilden alleen onderling een balletje gooien
en gezien de leeftijd van de meeste leden was competitie spelen
geen optie meer. Tot 2008 dus. Een twintigtal leden gaven aan
de voordelen van een licentie wel in te zien want zo kun je ook
echte toernooien buitendorps gaan spelen. Andere en betere
tegenstanders ontmoeten en leren van de spelopvattingen van
je opponenten. Achteraf is het geen verkeerde zet geweest om
lid van de bond te worden. Je wordt geïnformeerd over wat er
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