
UITGAVE VAN DE NEDERLANDSE JEU DE BOULES BOND Nr. 65 februari 2010

petanQue

WK vrouWen Thailand

nederland BiJ laaTSTe aChT

PinS een nieuWe rage?

PeTanque WereldWiJd

de BouleTaS….



vrijdag 11 juni t/m zondag 13 juni 2010

 KADEBOULE GAAT VERHUIZEN !
VAN HET KADEPLEIN NAAR HET MOOISTE PLEIN VAN ROOSENDAAL 

midden in het centrum;

DE NIEUWE MARKT!
Zorg dat u erbij bent en schrijf u in via www.kadeboule.nl

voor KadeBoule Masters 
triplettentoernooi op zaterdag 12 juni 2010

en Het Recreantentoernooi  
doubletten toernooi op zondag 13 juni 2010

P E T A N Q U E  6 5�



xxx
petanQue is een driemaande-
lijkse uitgave van de Nederlandse 
Jeu de Boules Bond (NJBB)

BEZOEKADRES: Bondsbureau 
NJBB, Wattbaan 31-49, 
3439 ML  Nieuwegein
Postadres: Postbus �655, 3430 
GB  Nieuwegein
Telefoon: 030-7513800
Fax: 030-7513801
E-mail: info@njbb.nl
Website: www.njbb.nl
Postbank: 4089931

REDACTIEADRES:
Bondsbureau NJBB,
Wattbaan 31-49,
3439 ML  Nieuwegein

MEDEWERKERS NR. 65
Katy Bosch
Janneke Gravesteijn
Kees Besseling
Henk van Rekum
Angèle Smit
Raymond van Oudshoorn

VORMGEVING EN DRUK
Drukkerij Akxifo, Poeldijk

AQUISITIE
Bondsbureau NJBB

ABONNEMENTEN
Jaarabonnement: € 15,00
(voor niet-leden of extra abon-
nement)
Aanvragen via Bondsbureau

ISSN-nr.petanQue: 1381-0308

Uiterlijke inzenddatum kopij 
petanQue nr. 66:
16 maart �010

BIJ DE VOORPLAAT
In het land der draken
Openingsceremonie WK-dames 
in Thailand.

van de geen redaCTiepetanQue

Binnenlands nieuws ..................................................................................................................................................................................................................................4

WK vrouwen in Thailand...................................................................................................................................................................................................................7

Katy’s beleving ................................................................................................................................................................................................................................................10

Jannekes gedeelde 5e plek van de wereld .................................................................................................................................................11

De vuurdoop .......................................................................................................................................................................................................................................................1� 

Tussen de regels ...........................................................................................................................................................................................................................................1�

De rage in Frankrijk: Pins .............................................................................................................................................................................................................13

Overal wordt petanque gespeeld! ............................................................................................................................................................................14

Bestuurlijk gezien ......................................................................................................................................................................................................................................16

Boule anekdotes ..........................................................................................................................................................................................................................................17

Buitenlands nieuws ................................................................................................................................................................................................................................17

petanQuekidsurplace ........................................................................................................................................................................................................................18

Geen redactie en toch een petanQue! Misschien wat anders van inhoud dan anders, maar dat zal u 
niet vreemd vinden. In deze uitgave treft u meer algemene informatie aan en minder wedstrijd-
verslagachtige artikelen. Het bondsbestuur hecht er belang aan de leden van de verenigingen te 

informeren over wat er in de NJBB leeft. Wat dat betreft zal �010 de start moeten zijn van een bondsblad 
met positieve informatie. Informatie, die interessant zal zijn voor alle lagen van boulend Nederland. We zul-
len er naar streven u wat meer in de keuken van de NJBB te laten kijken. We hebben immers allen dezelfde 
doelstelling. Plezierig en sportief boulen. Ieder op zijn eigen gewenste niveau. Uw bijdragen in artikelen of 
korte berichtjes over wetenswaardigheden zijn van harte welkom.

In november �009 ben ik enthousiast aan mijn tweede termijn van drie jaar be-
gonnen als uw voorzitter, na goedkeuring door de bondsvergadering. Natuur-
lijk met een serieuze beleidsagenda  en veel ambities. Maar vanavond is het 

4 januari, het vriest, er ligt sneeuw op straat. De laatste twee weken van een jaar 
kijken wij in Nederland veel en diep terug. We hebben een crisis van de banken, 
van de echte economie en we hebben in de politiek gebrek aan leiderschap. Onze 
toekomst ziet er triest en somber uit. Eerlijk gezegd geloof ik van die somberheid  
niet veel. We hebben vooral oog voor wat we niet hebben en we overdrijven onze 
bedreigingen. Dat er veranderingen komen dàt geloof ik wel. Zonder veranderin-
gen staan we immers stil en van boulers kan je veel zeggen maar stil staan doen ze hoogstens voor even. 
Om zich te beraden en dan weer vol aan de slag. Die houding inspireert mij.Veranderingen komen soms 
heel positief en vol kansen, soms ook zijn ze bedreigend. Een slimme manier om met veranderingen om te 
gaan  is het versterken van de positieve aspecten en het zoveel mogelijk elimineren van de bedreigingen. 
We zien onze kroonjuwelen vaak over het hoofd omdat de juwelen vanzelfsprekend zijn. De juwelen van 
de NJBB zijn haar verenigingen. De clubs waar mensen recreatief sporten en aan wedstrijdsport doen. Waar 
zij vriendschappen aangaan. Onze clubgenoten zijn mensen waar het goed toeven is om een paar keer per 
week plezier mee te hebben, mee samen te leven, mee samen te sporten. Maar die verenigingen zijn ook 
de basis van onze bond, het draagvlak voor het beleid voor de komende jaren. Beleid dat ook niet stilstaat. 
Samenwerken met de biljartbond, verder uitbouwen van de verenigingsondersteuning, vernieuwing van 
het topsportbeleid, een belangrijke speler blijven in de sportagenda. Ik wil samen met alle NJBB-ers ook in 
�010 heel goed op onze juwelen passen, zodat ze ook in �011 nog even zeer blinken als nu, maar waarvan 
vooral de straling, de samenhang, nog sterker is. De beste wensen... 

Elly de Jonge
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Nieuwe of vernieuwde accommodaties:
’t HARDE – ‘Boel (O) droom’.  Dit is de naam 
van de nieuwe Jeu de Boules accommoda-
tie op ’t Harde. De naam werd, onder grote 
belangstelling, onthuld door wethouder 
Gerard van der Velde. Door de afbraak van 
’t Poshuis raakten ‘de boulers’ hun terrein 
kwijt. Zowel voorzitter Ad Schoester als 
wethouder Van der Velde memoreerde dat 
na jarenlang zoeken een geschikt veld werd 
gevonden aan de Nijverheidsweg. Toch ver-
liepen de besprekingen tussen de gemeen-
te en bestuursleden van de JBC steeds pret-
tig. Met behulp van de gemeente, sponsors 
en met een groot aantal vrijwilligers werd 
het huidige speelveld, met kantine, gerea-
liseerd. Een van de sponsoren is de Rabo-
bank NW Veluwe. Directeur Timmer bood, 
namens het Dichter Bij Fonds,  symbolisch 
een cheque aan ter waarde van �500 euro.
Ad Schoester die de vrijwilligers dankte voor 
hun inzet: ‘ Ik wil er twee techneuten uit-
lichten. Het zijn timmerman Dick Spaan en 
Henk Stoel die het elektriciteitswerk heeft 
verzorgd’. ‘Nu is een droom werkelijkheid 
geworden’. Vervolgens werden de heren 
van der Velde en Timmer uitgenodigd een 
wedstrijd te spelen tegen de oudste leden:  
Luut Sikkenga (oudste man) en Riet Koop-
mans (oudste vrouw). ’s Middags konden 

de boulers hun hart ophalen aan het spel 
van het regioteam, vader  en zoon Fritz  en 
Ferdinand Wiese. Ferdinand is zevenvoudig 
Nederlands kampioen op alle disciplines. 
Zij speelden tegen twee cracks uit ’t Harde:   
Henk Stoel en Victor Kijlstra.  Het werd een 
zinderende wedstrijd die de heren Wiese 
met 13-1� in hun voordeel wisten te beslis-
sen.  De volgende verenigingen hebben 
in het afgelopen half jaar ook een nieuwe 
accommodatie of clubgebouw betrokken: 
JBC Maasstad te Rotterdam (afdeling 11) 
CDP Bonne Chance te Heemskerk (afdeling 
07) Bré-da-boules te Breda (afdeling 13)

Spelden
Al die jubilea gaan vaak gepaard met het uit-
reiken van een speld als Bondsonderschei-
dingsteken. Dit is dan een blijk van dank-
baarheid voor de inzet voor onze sport. Er 
zijn drie spelden. De Gouden Speld wordt 
toegekend door de Bondsvergadering op 
voordracht van het Bondsbestuur. De Zilve-
ren Speld door de Afdelingsvergadering op 
voordracht van het afdelingsbestuur en de 
Bronzen Speld door het Bondsbestuur op 
voordracht van de vereniging of een com-
missie van de NJBB.
Voor het eerst in de geschiedenis is een 
speld postuum toegekend. Tijdens de 
Bondsvergadering van november werd 
de Gouden Speld postuum uitgereikt aan 
Erica Lak voor haar verdiensten voor de pe-
tanquesport en de NJBB in het bijzonder. 
De speld werd in ontvangst genomen door 
Karel Lak, echtgenoot van Erica. Tijdens de 

Bondsvergadering werd ook een Gouden 
Speld uitgereikt aan Meep Poel voor zijn 
verdiensten voor de NJBB. Andere ontvan-
gers van een speld waren: Henk van Rekum 
(zilveren speld bij zijn aftreden als voorzit-
ter van afdeling 09) Bronzen spelden gin-
gen naar Johan van Honschoten (scheids-
rechter), Riet van Alebeek en Hans Winkel 
(secretaris afd. 14).

Jubilea
Aan de hand van het aantal jubilea kan je 
zien dat vijfentwintig jaar geleden het pe-
tanque pas echt populair werd in Neder-

land. Heel veel verenigingen vieren in de 
periode �008-�011 hun �5-jarig jubileum 
Hieronder een kort overzicht van de ju-
bilea in �009. Smallinglandse Vereniging 
voor Petanque te Drachten (afdeling 01) 
ACP Les Pointeurs te Alphen a/d Rijn (af-
deling 09) Hardewieker Bieleggers ’84 
te Hardewijk (afdeling 04) De But ’84 te 
Steenwijk (afdeling 01) De Toss te Almelo 
(afdeling 03) Zaterdag 7 november vierde 
petanquevereniging Wij Liggen het vijf-
entwintig jaar bestaan. Tijdens een goed 
bezochte receptie werd Riet van Alebeek 
de bronzen bondsspeld opgespeld door 
de voorzitter van de NJBB mevrouw Elly 
de Jonge. Van Alebeek werd geprezen 
om haar jarenlange inzet als voorzitter, 
bestuurslid en organisator van Wij Lig-
gen. Op de feestavond werden “mannen 
van het eerste uur” in het zonnetje gezet. 
Toon van Alebeek, Tiny van Alebeek en 
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Jan Doreleijers kregen uit handen van 
voorzitter Peer Wouters een oorkonde, 
bloemen en een waardecheque. Zij zijn 
vijfentwintig jaar lid en de grondleggers 
van Wij Liggen.

Ledenadministratie
Op dit moment wordt hard gewerkt aan 
een nieuwe website met daaraan ge-
koppeld een online ledenadministratie. 
Vanaf �011 dient elke vereniging haar 
ledenadministratie wijzigingen online 
door te voeren. Op het moment dat het 
blad bij u in de bus ligt, is al een start ge-
maakt met de pilotverenigingen uit afde-
ling 6. Na de pilotfase zal in elke afdeling 
een bijeenkomst worden georganiseerd 
waarvoor alle secretarissen worden uit-
genodigd. Dit zal ruimschoots voor 1 
januari �011 plaatsvinden maar over de 
exacte data en locatie wordt u nog ge-
informeerd.  Als u dus op dit moment 
overweegt om een nieuwe ledenpakket 
aan te schaffen, adviseren wij u hier mo-
menteel geen geld aan uit te geven. Het 
systeem van de NJBB is namelijk gratis en 
de functionaliteiten zijn geënt op Jeu de 
Boules verenigingen.

Nieuwe licentiepasjes in 2010
Vanaf �010 krijgt elk lid een nieuw li-
centiepasje. Er komen 3 verschillende 
licentiepasjes. De CLUB-licentie voor 
clubleden, de JEUGD-licentie voor 
jeugdleden en  de WEDSTRIJD-licentie 
voor wedstrijdspelers. Elke vereniging 
dient voor ieder lid tenminste een CLUB-
licentie aan te vragen. Dit is een bewijs 
van lidmaatschap en het lid kan hiermee 
uitkomen binnen de vereniging en kan 
de licentie gebruiken bij wedstrijden in 
het buitenland. U kunt maar maximaal 1 
WEDSTRIJD-licentie aanvragen, met deze 
licentie is het lid voor de betreffende ver-
eniging uitkomen in categorie 1, � en 3 
toernooien. Op de nieuwe licentiepasjes 
zit geen pasfoto omdat dit niet meer ver-
plicht is. Aangezien Nederland een legi-
timatieplicht kent, dient u in geval van 

twijfel uw legitimatiebewijs te kunnen 
tonen.  De nieuwe licentiepasjes worden 
vóór 01 maart 2010 naar de verenigin-
gen verstuurd. 

Succes van BouLes
Ook de nieuwe leden van Midi uit Delft 
krijgen zo  mooie licentie. Midi heeft een 
geweldige ledentoename gehad, dank-
zij BouLes, zoals uit onderstaand  e-mail 
bericht moge blijken. Graag wil ik u deel-
genoot maken van het behalen van een 
bijzondere mijlpaal in de geschiedenis van 
Midi, nl. het verwelkomen van ons �50ste 
lid, de 51-jarige Olga Geerling uit Delft. 
Nooit eerder is Midi zo groot geweest. Het 
succes van BouLes is bij ons meer dan waar 
dan ook aangeslagen, want ik denk dat we 
er nu wel zo’n 80 nieuwe leden aan te dan-
ken hebben, zodat we ondanks het natuur-
lijke verloop flink zijn gegroeid. Weer eens 
wat anders dan de krimp waar je veel over 

hoort. Op onze nieuwjaarsreceptie van 3 ja-
nuari hebben we dit heugelijke feit gepast 
gevierd.

Johan Dolman (voorzitter Midi)

Sponsors
Het is tegenwoordig van belang dat sport-
bonden en natuurlijk ook de verenigingen 
extra inkomsten verwerven door mid-
del van sponsoring. De NJBB kan u twee 
nieuwe sponsor voorstellen en uiteraard 
hopen we dat u gebruik zal gaan maken 
van hun producten. 

Domburg Sportprijzen Holland, Spon-
sor van de NJBB.
De NJBB heeft al jarenlang een relatie met 
Domburg Sportprijzen Holland.  Hans van 
Domburg de directeur weet zich nog goed 
het eerste contact met de NJBB voor ogen 
te halen. Bert Lammerts kwam in 1988 met 

de vraag om een tweetal plaat-
jes te graveren voor  het INSPT 
toernooi. Voordat de plaatjes 
uiteindelijk goed in het Frans 
en Engels gedrukt waren, wa-
ren Bert en hij drie maal bij 
elkaar geweest.  Toen werd te-
gen elkaar gezegd eens maar 
nooit weer. Nou dat is dan niet 
gebeurd. De relatie tussen de 
NJBB en DSH heeft zich in de 
loop der jaren zo ontwikkeld 

dat met ingang van 
�009 DSH de spon-
sor is voor de Sport-
prijzen van de NJBB. 
Elk jaar komt een de-
legatie van de NJBB 
onder leiding van  
Bert de prijzen uit-
zoeken. Bert wil  vol-
gens Hans van Dom-
burg gelukkig elk jaar 
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nieuwe prijzen. “Samen zoeken we dan een 
mooie combinatie prijzen voor het betref-
fende kampioenschap”, aldus Hans. DSH is 
een grote speler in de markt van de sport-
prijzen in Nederland  en levert naast de 
NJBB ook prijzen voor de Dartsfederatie, 
Koninklijke Nederlandse Hippische sport 
verschillende jeu de boules verenigingen. 
Maar daarnaast ook bijvoorbeeld voor het 
Ministerie van Defensie, de politie Haag-
landen en de voetbalverenigingen ADO en 
NEC. Daarnaast levert DSH allerlei promo-
tie-artikelen als sport- en bedrijfskleding, 
winkelwagen- en tossmuntjes. DSH heeft 
op de NJBB site een banner waar verenigin-
gen meteen op kunnen klikken om sport-
prijzen en promotie-artikelen te bestellen, 
dit tegen een aantrekkelijke prijsstelling. In 
het sponsorcontract is tevens opgenomen 
dat DSH twee maal per jaar komt met een 
kortingsactie, speciaal voor de NJBB vereni-

gingen. De eerste 
aanbieding is met 
de VO nieuwsbrief 
van december �009 

meegestuurd. Het contract dat op �7 febru-
ari getekend gaat worden heeft een loop-
tijd van drie jaar en kan daarna verlengd 
worden. Hans van Domburg voorziet een 
grote groei voor de NJBB. Boulen is een 
sport die je tot late leeftijd kan beoefenen. 
Alleen in het Westland zijn al tien verengin-
gen waarvan er maar twee zijn aangesloten 
en ik  probeer ze elke keer naar de NJBB te 
geleiden, aldus Hans. Goede promotiearti-
kelen en goede te winnen prijzen geeft de 
bond net even de ‘overwaarde’ waardoor 
verengingen wel de stap zullen nemen. 
Domburg Sportprijzen Holland wil daar 
met een goede site haar steentje aan  bij-
dragen.

Topshelf, nieuwe partner NJBB
Topshelf is al ruim 10 jaar toonaangevend 
op het gebied van sportretail. Topshelf 
heeft een breed assortiment en besteedt 
aandacht aan een groot aantal sporten zo-
als: tennis, squash, badminton,  inline skate, 
aerobic, fitness, darts, ski, snowboard, hoc-
key, voetbal, running, basketbal, volley-

bal, outdoor, zwemmen, golf, watersport 
(wakeboarden,waterskien, kneeboarden, 
funtubes), vechtsport, ruitersport, pilates, 
yoga, biljart, jeu de boules, tafeltennis en 
darts. Daarnaast beschikken alle Topshelf 
Megastores over een zeer uitgebreide 
sportcasual collectie van alle bekende 
topmerken als ook alle laatste nieuwe mo-
dellen. Met vestigingen in Leerdam, Beu-
ningen, Rotterdam, Cruquius en Utrecht 
welke een gezamenlijke oppervlakte heb-
ben van 3�.500 m�, is Topshelf Megastores 
één van Europa’s grootste specialisten op 
het gebied van sports, fashion en lifestyle.  
Het partnership met Topshelf is voor u als 
lid ook interessant. In het volgende Petan-
quenummer zullen we hier uitgebreider op 
ingaan. 

Camping Bertrix
Ardennen www.campingbertrix.be  

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

info@campingbertrix.be
Vooraf reserveren noodzakelijk.

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

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

Lentetoernooi 2010
Zaterdag 12 juni Doublettes
Zondag 13 juni Super Melée

Ardennen Camping Bertrix: 
dé jeu de boules 

camping van België!

A D V E R T E N T I E
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WK vrouWen in Thailand

Henk oefent als bobo.
In een bestuursvergadering van het Bondsbestuur in mei 
komt de vertegenwoordiging van de NJBB bij het congres 

van de FIPJP aan de orde. Wie gaat daar naar toe? Als kersvers kan-
didaat voor het Bondsbestuur houd ik voorzichtig mijn mond. Na 
de benoeming in het bestuur en de vakantie wordt mij rechtstreeks 
gevraagd of ik de NJBB wil vertegenwoordigen tijdens het congres. 
Vanuit de gedachte dat je alles een keer ervaren moet hebben en na 
instemming van het thuisfront zeg ik toe. Voor het zover is moet er 
natuurlijk e.e.a. gebeuren. Voor Thailand heb je vaccinaties nodig en 
het is ook wel handig om vooraf kennis te maken met de selectie en 
coaches, die ons land sportief zullen vertegenwoordigen. Dit alles 
vindt plaats eind oktober/begin november.
In augustus wordt de selectie voor het WK bekend. Het zijn Janneke 
Gravesteijn, Judith v/d Eijnden, Katy Bosch en Marina Blom. De bege-
leiding is in handen van Bondscoach Toon van Alebeek en trainer van 
de dames Kees Besseling. Een gezelschap van zeven ging aldus op 
maandag 9 november op reis naar Thailand. Er werd vanuit verschil-
lende punten gestart. Henk zou in Haarlem aansluiten bij Judith en 
Kees. In Rotterdam zouden Janneke en Katy zich bij hen voegen en 
op de luchthaven van Brussel zouden ook Miranda en Toon aanslui-
ten.  In de eerste etappe ontstaat al een probleempje. De trein naar 

Den Haag heeft enkele minuten vertraging en daardoor wordt de 
aansluiting naar Brussel gemist. Via via kan geregeld worden dat er 
wordt overgestapt op de Thalys, maar dat houdt dan weer in dat er 
met de taxi van Brussel Zuid naar de luchthaven gereisd moet wor-
den. Hoewel het een beetje spannend was, is de groep op de incheck-
tijd compleet. Maar dan komt de domper. Toon mag niet mee, want 
zijn paspoort is niet tenminste nog een half jaar geldig en dat is nodig 
voor het inreisvisum voor Thailand. Daar het half acht ’s avonds is, is er 
niets aan te doen en zal Toon de volgende dag snel achter een nieuw 
paspoort aan moeten. Met tranen in de ogen trekken de meiden door 
de douane richting vliegtuig. We vliegen met Etihad naar Abu Dhabi, 
waar we overstappen naar Bangkok. Etihad is de maatschappij van 
de Verenigde Arabische Emiraten en is behoorlijk luxe. Na totaal zo’n 
18½ uur reizen, komen we aan in Bangkok, maar moeten dan nog 
twee uur met een busje naar ons hotel.
Woensdagochtend besluiten we te gaan trainen om onder meer aan 
de warmte te wennen, want het kwik beweegt zich rond de 30º C. We 
trainen op een lastig en hard terrein waar op dat moment een lokaal 
toernooi plaatsvindt. Veel drinken is het parool en heel lief krijgen we 
enkele flesjes water van Thaise jeugdboulers. ’s Middags gaan we met 
de Tuk Tuk naar een groot warenhuis en een markt in de wetenschap 
dat Toon donderdagochtend zich bij ons zal voegen.

Het wereldkampioenschap vrouwen vond plaats van 12 t/m 15 november 2009 in Suphanburi in Thailand. Namens 
Nederland namen de dames Janneke Gravesteijn, Judith v/d Eijnden, Katy Bosch en Marina Blom deel onder leiding 
van Bondscoach Toon van Alebeek en trainer Kees Besseling. Namens het Bondsbestuur ging Henk van Rekum mee 
om de NJBB te vertegenwoordigen op het congres van de FIPJP. Hieronder treft u zijn ervaring aan, aangevuld met 
de ervaring van twee speelsters en de trainer.
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Na de aankomst van Toon gaan we weer trainen en we worden nu 
naar een andere locatie gebracht. Ook dat blijkt niet het WK-terrein 
te zijn. Het WK-terrein is vlak om de hoek en er wordt nog de laatste 
hand aan gelegd. ’s Avonds is het welkomsdiner en intussen zijn de 
meiden allerlei bekenden tegengekomen.
Vrijdag moet ik zelf echt aan de bak, nou ja aan de bak. In de och-
tend is er het congres van de FIPJP. Wij mopperen wel eens over onze 
bondsvergaderingen en afdelingsvergaderingen, maar die zijn meer 
to the point en verlopen ook vlotter. Hele stukken worden voorgele-
zen en ik hoor wel vier keer dat sommige landen hun contributie nog 
niet betaald hebben. Een heet hangijzer lijkt te zijn of een deelnemer 
het paspoort moet hebben van het land waarvoor hij of zij uitkomt. 
Kleine landen als Monaco vinden van niet. Er komt geen besluit, dat 
wordt doorgeschoven naar de vergadering van �010. Bekend wordt 
gemaakt dat het WK heren van 9 – 1� september �010 in Chinese 
Taipei (Taiwan) plaatsvindt en dat Hanoi (Vietnam) kandidaat is voor 
het WK dames in �011. Jammer is dat tijdens het congres de eerste 
voorronde voor het tireren plaatsvindt. Ik mis daardoor de geweldige 
prestatie van Marina, die met 30 punten als vierde eindigt en zich 
rechtstreeks kwalificeert voor de kwartfinale.
’s Middags gaat het dan echt van start en vindt de officiële opening 
plaats. Een typisch Thaise ceremonie met natuurlijk draken.
Na de opening start het toernooi. Er wordt volgens het Zwitsers sy-
steem gespeeld en op tijd. Als na een uur de 13 nog niet is bereikt, 
dan wordt er verlengd met maximaal twee mênes en dan is de eind-
stand vast. Je kunt dus met 11-10 winnen!
Nederland heeft tegen Turkije geloot dat drie Françaises van Turkse 
afkomst opgesteld heeft. Onze meiden zijn hier niet echt blij mee en 
dat merk je in het spel. De Turkaises winnen met 13-5. Jammer, maar 
we zijn nog niet uitgeschakeld. Winst tegen Amerika wordt dan wel 
belangrijk. Een lastige partij. De tegenstander gooit maar een beetje 
richting butje en rommelt steeds weer een bal op punt. Moeizaam 
scoren we punten. We hebben dan ook het volle uur plus twee menes 
nodig op een eindstand van 11-6 te bereiken. Een zwaar bevochte 
overwinning als afsluiting van de dag. Even lekker ontspannen in het 
zwembad en een hapje eten, want door het resultaat van Marina bij 
het tireren hebben we geen verplichtingen voor de avond.
Zaterdag zijn we er vroeg bij. Onze eerste partij is tegen Madagaskar. 
We spelen erg goed en verslaan ze met een keurige 13-3.
Het is nu twee uit drie en je moet er zeker 3 winnen om bij de laatste 
16 te komen. Dus moet het maar gebeuren tegen Denemarken. In het 
begin van de partij zijn we erg vriendelijk voor de Deense dames. Ze 
krijgen de gelegenheid om te scoren en doen dat dan ook, gelukkig 
doen ze ook iets terug. Onze openingsboule wordt door de Denen 
opgespeeld en rolt vlak achter het but en de boule van de Denen 
weer vlak achter onze boule. Het eerste schot is mis en bij het tweede 
schot wordt de eigen boule geschoten. De resterende drie boules vor-
men niet echt een verdediging en Nederland scoort er vijf en maakt 

in de volgende mêne de partij uit (13-9). Op naar de laatste partij in de 
voorronde. Tegenstander is Australië en daar verwacht je toch geen 
wonderen van. Maar ja, ze winnen wel! Onze eerste boule komt niet 
aan en het schieten van Marina wordt niet ondersteund met goed 
plaatsen. Maar de drie uit vijf geeft ons toch recht op deelname aan 
de eindronde van het WK. We hebben de laatste zestien gehaald! Het 
toeval wil dat we wederom tegen Australië moeten. Dit is vaak niet 
ongunstig, want zo’n tweede partij wil nog wel eens omdraaien. Maar 
we beginnen zwak en komen 6-0 achter. Dan wisselt Toon Janneke 
voor Katy, die in het midden gaat zitten, Judith op de kop en Marina 
terug op de tireursplaats. De eerste boule van Judith komt op de but. 
Australië krijgt deze niet weg en wij scoren vijf punten. Vervolgens 
walsen we door naar 13-6. We zitten bij de laatste acht. We moeten de 
kwartfinale spelen. Toon informeert wanneer deze gespeeld wordt en 
krijgt te horen: “Morgenochtend.” Vervolgens worden de meiden op-
geroepen voor een alcoholcontrole en Toon vindt dat maar vreemd 
als je de volgende dag pas hoeft te spelen. Hij informeert weer bij 
de wedstrijdtafel 
en krijgt weer 
als ant-
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woord: “Morgenochtend.” Wij in goede stemming naar het hotel en 
het zwembad. Daar worden we wreed tot de orde geroepen als we 
van Israel horen dat ze naar ons op zoek zijn en dat we tegen Frank-
rijk moeten spelen. Bellen, een busje regelen, protesteren bij de wed-
strijdleiding, maar die wuift alles weg. We moeten spelen en beginnen 
met een stand van 0-5. Twee menes later is het 0-13 en is de droom 
uit. Een teleurstelling. We hebben het gevoel te zijn bestolen van de 
kans om waardig tegenstand te bieden tegen Frankrijk. De kans dat 
we onder normale omstandigheden gewonnen hadden waren mi-
niem, maar nu is het verlies met een nasmaak. De wedstrijdleiding 
was zeker niet capabel tijdens dit WK. Het rankingsysteem dat in het 
Zwitsers systeem toegepast werd, blijkt onjuist. Twee landen, die zich 
gekwalificeerd hadden bij de laatste 16 zijn terecht gekomen in de 
Coupe des Nations. Dit mag toch niet gebeuren op een dergelijk toer-

nooi! Kennelijk was de wedstrijdleiding in paniek en werd onze vraag 
over wanneer we moesten spelen in de hectiek fout beantwoord, 
maar dat zullen ze nooit toegeven. Opmerkelijk is wel dat de ranking 
van het Zwitsers systeem niet meer op internet te vinden is. Het is een 
lege pagina.
U zult begrijpen dat we geen fut hadden om ’s avond naar de finale 
van het tireren te gaan. Marina was in de kwart finale uitgeschakeld 
door de Spaanse Ines Rosario. Zij drong door tot de finale, maar ver-
loor die van Angélique Papon, die haar titel prolongeerde.
Zaterdag was de domper gelukkig weer weggetrokken en gingen we 
samen de halve finales beleven. Onze aandacht ging uit naar de ver-
dedigende wereldkampioen Spanje, die Thailand als tegenstander 
trof. De andere halve finale ging tussen Frankrijk en het verrassende 
Vietnam. 

Spanje – Thailand was een geweldige partij. Met prachtig schietwerk 
van de tireurs, vooral die van Thailand. Je kon overigens duidelijk 
zien dat de tireur van Spanje, Ines Rosario, last had van een schou-
derblessure. Elke worp deed haar pijn.  Thailand werd gesteund door 
een luidruchtig publiek, dat wel wist wanneer er stilte moest zijn. Zij 
hielpen hun Thaise speelsters duidelijk naar de finale (13-6). Doordat 
Frankrijk vrij eenvoudig met 13-� van Vietnam won kregen we een 
finale Thailand – Frankrijk. Dit was een mooie partij met kansen voor 
beide kanten, maar het was toch Thailand dat met de overwinning 
aan de haal ging (13-10). Het toernooi werd afgesloten met een af-
scheidsdiner, met de prijsuitreikingen en waaraan sommige deel-
nemers nog van slag geraakte darmen aan over hebben gehouden. 
Jammer maar verder wel een mooi einde.
Op maandag hadden we nog twee uurtjes voor de bus ons weer naar 

het vliegveld in Bangkok zou brengen.`Nu is Suphanburi niet een toe-
ristisch ingesteld oord. Geen strand en zo, maar wel een drakenmu-
seum, dat helaas op maandag dicht is. Toch zijn we er met de Tuk Tuk 
naartoe geweest. Indrukwekkende bouwsels, waaronder een tempel 
en er werd volop wierook gebrand.
Om 1�.00 uur locale tijd (het is dan 06.00 uur in Nederland vertrekken 
we naar Bangkok en daar begint het grote wachten. Eerst drie uur 
voor we kunnen inchecken, dan drie uur voor we kunnen instappen 
en als we onderweg zijn naar de startbaan keren we ineens terug naar 
de gate. Er blijkt een Arabier in de bussinessclass ruzie te hebben en 
bij de gate haalt de politie hem van boord. Dit betekende echter ook 
dat zijn bagage van boord moest (veiligheid) en dus liepen 
we een vertraging van een uur op. Niet dat daardoor onze 
aansluiting in Abu Dhabi in gevaar zou komen, want we 
hoefden daar nu maar acht uur te wachten. De verdere 
thuisreis verloopt zonder incidenten en ’s avonds om 
half zeven stap ik thuis door de voordeur. Ik heb er net 
30 uur reizen op zitten. Het was een geweldige een 
leerzame week, maar ach wat is het fijn om weer bij 

moeders de vrouw te 
zijn!
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Na de domper tweede te worden op het NK en het als team 
niet leuk af te sluiten voor Karin voordat ze vertrekt naar Zwit-
serland. Toch super nieuws: “Ik mag samen met drie kanjers 
het Nederlands damesteam gaan vormen en Nederland ver-
tegenwoordigen in Thailand. Samen met Marina Blom, Judith 
van den Eijnden en Janneke Gravesteijn (niet geselecteerd 
voor het EK beloften maar wel mee naar Thailand) ze heeft 
er hard voor gewerkt en je ziet hard werken wordt beloond. 
Super Janneke!

Na een aantal gekozen toernooien en bijeenkomsten als 
voorbereiding te hebben gehad gaan we op weg naar 
Thailand. Op Brussel aangekomen krijgen we een grote 

klap. Toon zijn paspoort is niet in orde! Nog nooit zo iets meege-
maakt. Wij vier, als dames, waren erg aangeslagen, maar pakten 
elkaar vast en zeiden als Toon zegt dat hij regelt dat hij komt, dan 
komt hij en zo niet gaan we ervoor knokken de prestatie voor hem 
neer te zetten.  Aangekomen op Abu Dhabi een sms van mijn va-
der en ja hoor. Hij had Toon gesproken en een noodpaspoort was 
geregeld. Hij zou donderdagochtend aankomen. Bij aankomst op 
Bangkok een taxi geregeld en we vertrekken naar het hotel. In het 
hotel hebben we van twee kamers één gemaakt. De kamers waren 
zo groot dat er best vier bedden in konden staan en als dat kan, doe 
je dat ook, want je speelt met vier dames en hoort dan ook bij el-
kaar te slapen. Eenmaal aangekomen gooit Toon er gelijk structuur 
in, wat ook hoort. Duidelijkheid en schema voor zover dat werkt bij 
hitte en vochtigheid, want tjonge zeg, je moet je aanpassen. Het 

was net of je met kleren aan aan het zwemmen was. Haha. Ingooi-
en op een terrein wat totaal niet op het speelterrein leek waar we 
moesten spelen en in de volle zon. Maar ja, het gaat er ook om dat 
je in beweging blijft, want dat ben je de volgende dagen tijdens 
het WK ook. Zo konden we dus wel goed aan de hitte en andere 
omstandigheden wennen.
 Start van het WK. Marina is meteen door bij het tireren met 30 
punten. Super, super, meid, wij wisten dat je het kon en nu de rest 
van de wereld ook. Vrijdag: begint voor ons als team tegen Tur-
kije. Geen schijn van kans. De Turkse meiden speelden goed en 
slim en wij waren niet scherp genoeg. Amerika. Ik ken deze dames 
al zo lang. Ze kunnen geen bal gooien zonder dat de coach het ze 
voorzegt, maar dat wil juist zeggen: “Wees op je hoede en blijf je 
spel spelen!” En zoals bij meer wedstrijden op dit WK werd knok-
ken en samenspel beloond met de winst in deze partij. Zaterdag: 
Denemarken, erg taai, maar met wederom knokken en ook goed 
spel een gewonnen wedstrijd voor Nederland. Tegen Madagas-
kar een bijna foutloze partij, maar ook door minder spel van Ma-
dagaskar konden we deze wedstrijd rustig afsluiten. Winst voor 
Nederland: 3 uit 4. Toen tegen Australië. Deze dames hadden het 
al goed gedaan dus zeker niet de minsten dachten wij want tja je 
wint toch niet zomaar je wedstrijden hè. En dat bleek ook want 
waar wij moeite hadden met het terrein, hadden zij dat duidelijk 
veel minder, want hun pointeur gooide ze er bijna zonder na te 
denken bij en wij niet dus. Heel erg en deze wedstrijd verloren 
we. Nu maar afwachten wat het lot ons zou brengen. YES, YES, 
YES. Gered bij de laatste 16. Oeps. Weer tegen Australië! Na over-

KaTy’S Beleving
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Na ca 6 uur vliegen aangekomen in Abu Dhabi “tussenstop” 
om na � uur de reis verder te vervolgen naar het vliegveld 
in Bangkok. Daar vandaan in een busje het laatste stuk naar 

Suphanburi “het hotel waar alle landen komen”. Wij waren de eerste 
ploeg die gebruik konden maken van de kamers en het zwembad. 
Qua temperatuur was het wel heel erg wennen, de luchtvochtig-
heid was erg hoog en de gevoelstemperatuur was wel 80 ºC .
Dinsdag ��:00 locale tijd was het tijd wat te eten en het bedje op te 
zoeken. Woensdagochtend na het ontbijt was het tijd voor de eer-
ste training op Thaise grond.  Dit viel erg 
tegen, in verband met de temperatuur. 
Middags met zijn allen in de tuk tuk naar 
de lokale markt. Na wat onderhandelen 
werd er gretig naar leuke dingen ge-
zocht. Voor weinig bath had je wat. Te-
rug bij het hotel ontspannen duik in het 
zwembad genomen. En na het avond-
eten weer op tijd naar de kamer. 
Donderdag ochtend weer een training 
in de warmte. We begonnen aardig te 
wennen aan het Thaise klimaat. Na trai-
nen op WK terrein wezen rond kijken. 
En middags lekker vrij om te doen wat 
we zelf wilden. Avonds werd het een 
belangrijke avond in verband met de 
loting. De eerste wedstrijd moest ge-
speeld worden tegen Turkije kwam uit 
de loting. 
Vrijdag stond in het teken van de ope-
ningsceremonie en het onderdeel precisieschieten van teamgenoot 
Marina. Ze heeft hierin een 5e wereldplek behaald. Erg goed. 
Eind van de middag werd het spannend want toen moest de eer-
ste wedstrijd gespeeld worden. Deze werd helaas verloren met 
een eindstand van 5-13. De tweede wedstrijd werd gespeeld te-
gen U.S.A. Deze werd gewonnen met 11-6. volgende ochtend weer 
vroeg op om tegen Madagaskar te spelen. Dit is geëindigd in een 
stand van 13-3 “weer gewonnen”. Daarna was Denemarken aan de 
beurt om het op te nemen tegen het Nederlandse team. Bij een 3-

9 achterstand en een goede wissel wisten we toch de wedstrijd te 
winnen met 13-9.  Na Denemarken moesten we spelen tegen Au-
stralië. Jammer genoeg werd deze verloren met een eindstand van 
7-11. Al deze uitslagen leverde al een plaats op bij de beste 16 van 
de 35 landen. Ons doel om bij de beste 16 te komen was behaald. 
Nu kwamen de beste 16 weer in actie. We moesten wederom spe-
len tegen Australië. Dit was een knaller van een wedstrijd met een 
stand van 0-6 achter een wissel en dan 13-6 winnen. “de laatste 8 
was binnen”. Na deze partij kwamen er behoorlijk wat emoties los. 

Na een miscommunicatie tussen orga-
nisatie en coaches moesten wij onver-
wachts uit het hotel gehaald worden 
omdat de tegenstander Frankrijk op 
ons stond te wachten. Weinig tijd van 
concentratie en voorbereiding moest 
er gelijk gespeeld worden. De tijdregel 
was ingegaan en kregen een tijdstraf 
van 5 punten tegen. De partij was snel 
afgelopen met een eindstand 
van 0-13. Hierbij was de teleurstelling 
groot “een flinke tegenvaller”. Toch 
overheerst later de vreugde met dit 
mooie resultaat een gedeelde 5e plaats 
bij de beste acht landen van de wereld. 
Met dit behaalde resultaat hebben wij 
de A-status gehaald bij het NOC*NSF.
Zondag werden de halve en finale ge-
speeld. Eindstand Thailand 1e, Frank-
rijk �e, Spanje en Vietnam gedeelde 3e 

plaats. Na een geweldige en feestelijke slotceremonie werd het WK 
afgesloten en konden we met opgeheven hoofd weer huiswaarts. 
Maandag ochtend 16 november om 1� uur uitchecken om vervol-
gens dinsdag om 17 uur de felicitaties van familie, vrienden, kennis-
sen in ontvangst te nemen. Deze ervaring pakken ze me niet meer 
af. Het was geweldig met zoveel landen, wereldwijd weer één met 
elkaar te zijn. Een week om niet meer te vergeten, zo gaaf! 

Janneke Gravesteijn. 

leg met de coach en de trainer is het besluit gevallen dat Judith 
zou gaan schieten, Marina het midden nam en Janneke voorop. 
Dit omdat we wat moesten proberen om ons zelf op te krikken 
en de dames van Australië te pakken. De wedstrijd begon, maar 
niet voortvarend. Janneke haar balletje kwam niet echt lekker 
en Judith zat steeds net mis. Marina probeerde met wat extra’s 
wat goed te maken, maar allemaal net niet. Op 0-6 zette Toon mij 
in. Maar ja, wat dan? Ik zeg Marina: “Jij weer op schot”. Judith: “Jij 
knalt ze eraf en ik gooi me balletje erbij. We gaan ze kraken voor 
die meid, die aan de kant zit!” En het gaat lopen en we pakken een 
punt hier en een punt daar en maken het af. Bij de laatste acht. 
Kanonnen! Wat kan knokken toch heerlijk zijn!

Uit eindelijk zijn we bij de laatst acht blijven steken, maar we 
kunnen terug kijken op een super WK met vele pieken en dalen, 
blijdschap en verdriet en ondanks dit alles zijn we echt met ze-
ven man/vrouw weggeweest en dat heb ik in de WK’s en EK’s die 
ik gespeeld heb nog niet echt mee gemaakt. En als er mensen 
waren geweest die me gevraagd hadden: “Wat denk je te beha-
len?” Had ik alleen maar durven dromen de laatste acht te halen 
we waren tenslotte met een kompleet nieuw team weg.
 
Meiden jullie zijn kanjers!
Toon super gedaan!
Kees op naar een seizoen met de dames!

Maandag 9 november om 17 uur vertrokken van Rotterdam met de trein naar Brussel. Eindelijk onderweg, na 
lang wachten! Best wel gespannen. In Brussel kwam het hele team bij elkaar om eerst samen wat te eten en 
daarna te beginnen aan de lange vliegreis. 
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Een vuurdoop in Thailand als kersverse trainer van de da-
messelectie, ach je kan het slechter treffen. Maar er is geen 
betere manier om ervaring op te doen. Klimaat, afstand, 
eetgewoonten, de vliegreis, de spanning, de impact van 
het toernooi, verliezen, winnen: alle ingrediënten waren 
aanwezig. De samenwerking in het begeleidingsteam en 
de teamspirit van de hele ploeg droegen in belangrijke 
mate bij aan het leerproces.

O ver de wedstrijden en de (top)resultaten is al veel 
gezegd en geschreven. Er zijn nog een aantal andere 
zaken die op mij grote indruk hebben gemaakt.  Al-

lereerst de spanning die zo’n gebeurtenis met zich meebrengt. 
Het gaat echt ergens om. Vreugde en verdriet, winnen en 
verliezen: het is allemaal veel groter dan bij welk ander eve-
nement dan ook. Maar daarnaast de vele contacten met de 
andere ploegen, de coaches en de speelsters. Ondanks de riva-
liteit gaat iedereen zeer amicaal met elkaar om. Ik kan me nu 

een heel klein beetje voorstellen hoe dat moet voelen tijdens 
evenementen zoals de Olympische spelen. Het grote gevaar 
hierbij is ook dat de focus op de wedstrijden hier onder lijdt. 
Gelukkig hebben we ons voor het WK in een aantal gesprekken 
met Leon van de Griendt goed voorbereid. Die voorbereiding 
is wat dat betreft zeer belangrijk geweest.
Als trainer  zit je “op de bank” en gooi je elke boule een beetje 
mee. Natuurlijk komt in je gedachte jouw boule wel aan, maar 
soms is de werkelijkheid helaas anders. Ik vond het moeilijk om 
mijn emoties op die momenten de baas te blijven. Het is ech-
ter zaak om juist dan positief te coachen. Gelukkig zat ik naast 
een zeer ervaren coach en kon ik van Toon wat dat betreft veel 
leren. Al die ervaringen neem je mee naar een volgend toer-
nooi. Maar ik ben er van overtuigd dat er altijd iets gebeurd 
waar je net niet op voorbereid was. Juist dan is het belangrijk 
dat je “als team” functioneert. En nog belangrijker is dat heel 
boulend Nederland er achter blijft staan. Want alle positieve 
berichten uit Nederland tijdens zo’n toernooi stimuleren het 
team. We zitten dus eigenlijk met zijn allen bij de laatste acht. 
Maar dan doe ik de meiden te kort, want die hebben het echt 
gedaan. 

Kees Besseling

de vuurdooP

TuSSen de regelS
Hans Tijssen gerenommeerd scheidsrechter en lid van de 
toernooicommissie verzorgt voor petanQue de rubriek “Tus-
sen de regels”.  In deze uitgave van petanQue zult u zijn bij-
drage moeten missen wegen drukke werkzaamheden. Hans 
wil graag in het volgende nummer ingaan op vragen over 

spelregels, die bij de leden van de verenigingen leven.
Geef Hans een uitgangspunt voor zijn volgende bijdrage 
door uw vragen over de spelregels en de uitleg daarvan 
naar hem te mailen. Het e-mailadres van Hans is: j.h.tijssen@
kpn.com
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Kent u ze nog? In de jaren zestig werden op grote schaal speldjes verzameld. Muren waar vilten prikborden 
gevuld met speldjes prominent in menige slaapkamer prijkten. Nagenoeg ieder merk had zijn eigen speld. Of 
het nu margarine betrof, of koffie, rijstmerken, melk, SRV man, voetbalhelden of bier, van ieder product was in 
principe wel een speld verkrijgbaar. Zelfs nu worden ze nog wel aangeboden op marktplaats en dergelijke.

de rage in FranKriJK: PinS

V ia e-mail verkeer ben ik in contact gekomen met Serge 
Scorsonelli uit Marseille. Na enige correspondentie 
kwam ik er achter dat Serge één van de Frankrijks groot-

ste verzamelaars is op het gebied van petanquepins. Met een 
collectie van meer dan 8000 stuks heeft hij waarschijnlijk de 
grootste verzameling op dit gebied. We zoeken Serge op in zijn 
woonplaats Marseille om dit persoonlijk te onderzoeken.

Bij binnenkomst worden we direct geconfronteerd met borden 
vol pins. Sterker nog, er is bijna geen stukje witte muur te vinden 
in zijn huis. In iedere kamer hangen pins, zelfs de zolder moet er 
aan geloven. In Frankrijk is het verzamelen van petanquepins de 
orde van de dag en worden er complete websites aan gewijd. 

Op de site van Delcampo worden veel pins te koop gevraagd, 
te koop of ter ruil aangeboden. Serge heeft contacten met een 
Duitser, een Rus en twee andere Fransen die eveneens zo fana-
tiek zijn met het verzamelen, maar vooralsnog heeft Serge de 
grootste collectie.
Als we rondkijken zien we dat nagenoeg iedere Franse club pins 
moeten hebben, want Frankrijk is ruim vertegenwoordigd. Ook 
enkele borden met buitenlandse pins ontbreken niet in de ver-
zameling. Terwijl ondergetekende van het hele bestaan van pe-
tanquepins niet af wist vinden we te midden van België, Ierland, 
Rusland, Thailand, Japan, Tjechië, Italië, Denemarken, Finland en 
nog wat andere landen ineens een heel bekend plaatje. Het is 
een pin van de NJBB. Ik word ineens herinnerd aan Theo Schop-
pema van C’est Dubo. Hij heeft altijd een hoed op met speldjes, 
zou dat dan…?
Serge kreeg zijn eerste pin op een groot toernooi in 1989 en 
was direct bevangen door het verzamelvirus. Nog nooit heeft 
hij een pin gekocht, maar wel bedelde hij op ieder toernooi om 
pins van de verschillende clubs. Clubs die hij niet tegenkwam op 
toernooien schreef hij aan met het verzoek een exemplaar op te 
sturen. Ook het buitenland heeft veel post te verwerken gekre-
gen. Nu, �0 jaar later, heeft de verzameling de achtduizend stuks 
overschreden. Ter plekke heeft hij middels e-mail contact met 
een Fin en ruilt hij 500 pins tegen twee bijzondere exemplaren. 
“Die twee had ik nog niet”, zegt hij laconiek. De Fin, die nu 500 
stuks rijker is, lacht waarschijnlijk in zijn vuistje.

Ook Nederland heeft een verzamelaar van dergelijke pins, ech-
ter de arrogantie noopte hem tot een absoluut stilzwijgen, dus 
helaas moet u zijn relaas ontberen.

Raymond van Oudshoorn

Serge en zijn collectie (foto’s: RvO)
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overal WordT PeTanque geSPeeld!

Petanqeurs spelen overal en onder alle omstandigheden. We 
krijgen daarvan regelmatig bewijzen toegestuurd en die wil-
len we u niet onthouden.

Petanque in Suriname.
In het zomernummer van de Petanque deden wij een 
oproep aan de lezers/spelers om gebruikte boules te 

doneren voor een project in Suriname. Een jaar eerder hadden 
we in een documentaire over Suriname gezien hoe bedroevend 
weinig activiteiten daar zijn voor ouderen.
We besloten toen om het aangename (een bezoek aan een ja-
rige Surinaamse vriendin) met het nuttige (introductie in Su-
riname van onze mooie sport) te verenigen. Zelf vonden we 
het best vreemd dat er in Suriname nog geen jeu de boules 
gespeeld wordt. Het klimaat is natuurlijk uitermate geschikt 
om een sport/spel te beoefenen waarbij je je niet in het zweet 
hoeft te rennen. Dat zou daar trouwens niet eens kunnen: in 
de tijd dat wij er waren was het steeds al rond de 37 graden! 
Geschikte speelterreinen zijn er overal in overvloed.
Veel spelers van verenigingen overal in ons land boden hun 
boules aan; soms kwamen ze zelfs helemaal naar Boxmeer om 
bij ons thuis hun boules af te geven.(ontzettend bedankt daar-
voor !) We vonden sponsors voor het drukken van spelregels 
en ander lesmateriaal (Fortrass) , een sponsor van butjes, mag-
neetjes en meetmaterialen (La Boule).  We naaiden 50 tasjes 
voor alle setjes boules (materiaal geschonken door De Wit in-
terieurs) en we zochten een sponsor voor het vervoer van alle 
materialen (een paar honderd kilo !!) naar Suriname. 
Om 3 oktober kwamen we aan en meteen de volgende dag al  

(4 oktober, dierendag) was er een petanque-promotieactiviteit  
gepland in de dierentuin van Paramaribo. We speelden daar 
met een aantal leden van een vrouwenvereniging en in de loop 
van de dag sloten zich steeds meer bezoekers van de dieren-
tuin aan , ( jong en oud, mannen en vrouwen ) , om een balletje 
mee te gooien. Ook werd er een promotiefilm opgenomen.
Twee dagen later werden we uitgenodigd door de Surinaamse 
televisie. Op het studioterrein zijn  we uitgebreid  geïnterviewd 
en hebben demonstraties  gegeven. Diezelfde avond werd in 
de sportuitzending uitvoerig aandacht aan ons project ge-
schonken.
We  zijn nu een paar weken terug in Nederland. Via onze Suri-
naamse vriendin horen we dat er inmiddels  in Paramaribo een 
klein groepje mensen regelmatig met veel enthousiasme aan 
het spelen is. Of het petanque in Suriname echt zal uitgroeien  
???  We hopen natuurlijk van wel maar we zitten te ver weg om 
het vuurtje echt brandend te kunnen houden.  In januari sturen 
we de tweede zending boules op.
Mocht je dus ooit die kant op gaan  (vakantie  ?  familiebezoek  
?) en je zou met familie/vrienden/bekenden daar een balletje 
willen gooien  dan weet je bij deze dat je je eigen boules ge-
woon thuis kunt laten. We geven je met plezier door waar en bij 
wie je ter plekke in Suriname dan boules kunt lenen.
Zien spelen doet spelen. Suriname is een wonderlijk en mooi 
land met grote tegenstellingen. We zullen het geen straf vin-
den om misschien over een paar jaar nog eens te kunnen gaan 
kijken of er iets opgekomen is van wat we daar gezaaid hebben 
op het gebied van petanque.

Lonneke Willems + Philip Schuddeboom
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Komende 
evenemenTen
Deze periode van het jaar is altijd rustig wat betreft aansprekende 
activiteiten in de boulewereld.
Er zijn natuurlijk volop toernooien in de overdekte accommodaties. 
Deze kunt u vinden in de kalender op de NJBB-site (www.njbb.nl).
Belangrijke evenementen in de komende maanden zijn:

 �7 februari �010 Bondsdag;

 6 maart �010 1e landelijke ronde Nationaal Verenigings-
Kampioenschap te Zuid-Scharwoude;

 �0 maart �010 Zonale voorronden NK tireren;
 �0 maart �010 Bestuurlijk overleg/voorzittersoverleg te Nieu-

wegein;
 �7 maart �010 Finaledag Nationaal VerenigingsKampioen-

schap te Schijndel;

 18 april �010 1e speeldag Nationale Competitie;
 �4 april �010 NK tireren te Nieuwegein (SPNN);

 � mei �010 �e speeldag Nationale Competitie;
 14 en 15 mei �010 Open Jeugd Masters te Nieuwegein (SPNN)
 16 mei �010 3e speeldag Nationale Competitie.

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

Voor meer informatie: www.lotto.nl

WIN MILJOENEN 
EURO’S MET LOTTO 

EN SUPPORT 
JE CLUB

Boules mee op reis.
Eens in de paar jaar gaan wij naar Oregon/Californië waar onze 
jongste zoon woont. Deze keer namen we de boules mee; op 
de heenweg gaf dat geen problemen, maar op de terugweg 
werd de koffer met de boules helemaal overhoop gehaald. Mis-
schien dacht men dat het granaten waren? We maakten een reis 
met een camper en speelden jeu de boules op een camping in 
Sequoia N.P. De grondeekhoorns en chipmunks buitelden over 
de boules heen, maar een brutale blue jay (een soort gaai) had 
belangstelling voor de fel oranje gekleurde but. Opeens nam 
hij hem in zijn snavel en vloog ermee in een boom, waar hij de 
but in een spleetje vastzette en erop begon te hakken. De but 
zit  nu ten eeuwige dage vast in deze boom ….. Gelukkig had-
den we een reserve mee. Sommige Amerikanen hadden grote 
belangstelling voor ons vertoonde spel en vroegen om uitleg, 
wat wij natuurlijk graag gaven. Leuke ervaringen.

Siep Hoekstra

Boulen in de sneeuw
De Radboudboulers  te Medemblik spelen het hele jaar door 
weer of geen weer, dus ook met sneeuw!!  Als bewijs daarvan 
bijgaande fotootje van de club tijdens het spel, waarbij het ver-
meldenswaard is, dat de dame in het midden de 70 al ruim is 
gepasseerd. Ze ook nog  elke speeldag aanwezig  is, het bewijst 
maar weer eens dat Jeu de Boule spelen leeftijdsloos is.

A D V E R T E N T I E

P E T A N Q U E  6 5 15

 PeTanque



Samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Biljart 
Bond (KNBB), de Koninklijke Nederlandse Kegel Bond 
(KNKB), de Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls Bond 
(NIOBB) en de Federatieve Nederlandse Midgetgolf Bond 
(FNMB)

Zoals bekend mag worden verondersteld is de NJBB bezig 
met een onderzoek om op  bureauniveau te gaan samen-
werken met de KNBB. De eerste stappen zijn daarin al gezet. 

Er is, met ondersteuning van bureau Berenschot, een stappenplan 
opgesteld waarin wordt aangegeven welke zaken in welke volgor-
de onderzocht moeten worden. De beide besturen van de bonden 
zijn akkoord met dit stappenplan.
De beide directeuren zijn aangewezen als projectleiders en heb-
ben hun taken onderling verdeeld. 
Met de personeelsleden, zowel die van de NJBB als die van de KNBB 
zijn gesprekken gevoerd,
Deze gesprekken hebben uitgewezen dat de personeelsleden ‘vol 
gaan’ voor de samenwerking.
Er zijn nog belangrijke zaken die onderzocht moeten worden. Op 
dit moment wordt onderzoek gedaan naar de fiscale- en juridische 
structuur van het gezamenlijke kantoor, de taakverdeling tussen de 
personeelsleden, de locatie van het bureau en de dienstverlening 
die het bureau gaat leveren aan de KNKB, de NIOBB en de FNMB. 
Voor de bondsvergadering van mei �010 moet duidelijk zijn wat 
er staat te gebeuren, zodat de bondsvergadering er een finaal oor-
deel over kan vellen.

Even voorstellen
Het Bondsbestuur heeft in �009 twee nieuwe bestuursleden kun-
nen verwelkomen. In de bondsvergadering van mei trad Henk van 
Rekum toe tot het bestuur en in de vergadering van november was 
het Arno Frankfort, die de gelederen kwam versterken. Beide heren 
stellen zich kort aan u voor.

Henk van Rekum
Ik ben zestig jaar en omdat 
ik in het gunstige jaar 1949 
geboren bent, kon ik nog 
met 60 jaar met pensioen. 
Tot november �009 werkte 
ik bij de brandweer van de 
luchthaven Schiphol, waar 
ik het merendeel van de 36 
dienstjaren betrokken was 
bij het opleiden van vooral 
brandweermensen, maar 
ook anderen in de veilig-
heidsbranche.
In 1985 kwam ik via een 
krantenartikel in aanraking 
met de sport petanque. Dit 
leidde tot de oprichting van 
de vereniging Boule Union 
Thamen in Uithoorn. Ik 
maak vanaf de oprichting 
deel uit van het bestuur 

van de vereniging in de functie van secretaris. In 1999 ben ik 
door een bestuurscrisis in de afdeling in het afdelingsbestuur 
gerold en heb daar tot de overstap naar het bondsbestuur als 
voorzitter gefungeerd.
Petanque is nog steeds mijn favoriete sportieve bezigheid, zo-
wel actief als passief. Gelukkig kan ik dat samen met mijn vrouw 
doen en wij waren vaste bezoekers van de WK’s in Europa.
Nu dus een functie in het bondsbestuur met als aandachtsge-
bieden, de topsport, wedstrijdsport en opleidingen. De erva-
ring van het eerste half jaar als bestuurslid zijn erg positief en 
hebben mij gesterkt in mijn doelstelling om een bijdrage te le-
veren aan de versterking van de NJBB met als uitgangspunt dat 
er gebouled moet worden.

Arno Frankfort
Arno Frankfort werd 
ruim 65 jaar geleden in 
Haarlem geboren. Na 
veel omzwervingen op 
zijn elfde  jaar terecht 
gekomen in Ede. Van 
daaruit getrouwd en 
verhuisd naar Dieren 
om na 4 jaar van daar-
uit naar Doesburg te 
vertrekken waar hij met 
het gezin (met zoon en 
dochter) �5 jaar heeft 
gewoond.
In die tijd leraar ge-
weest en betrokken 
geraakt in de politiek. 
Vanaf 1995 full-time 
bestuurder geworden 
en tot aan mijn pensio-
nering als burgemeester gefunctioneerd.
Mijn sportieve verleden heeft zich beperkt tot waterpolo (actief 
en bestuurlijk) en nu nog wat toerfietsen door de omgeving.
In mijn bestuurlijk verleden veel actief geweest in de sportieve 
bestuurlijke kanalen op provinciaal en landelijk niveau.
Petanque is natuurlijk bekend van mijn Franse vacantie (voor 
ons het enige echte vacantieland). Met veel enthousiasme daar 
spelend met Franse, Belgische en Hollandse vrienden; nu be-
seffend dat het enthousiasme groter is dan het niveau van ons 
spel.
Ik wil heel graag mijn bestuurlijke achtergrond ten dienste la-
ten zijn van het schone Jeu de boulesspel in al zijn facetten en 
hoop in mijn nieuwe levensfase de Bond daarmee te kunnen 
ondersteunen.

Ik heb er zin in !!   

CluSTerBond PreCiSieBalSPorTen
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Challenge

BuiTenlandS nieuWS

Challenge

Fédération International de Pétanque 
et Jeu Provençal
Twee nieuwe leden voor de FIPJP. Libië en 
Schotland zijn officieel lid geworden van de 
FIPJP.
Tijdens het congres in Thailand zijn de locaties 
voor de komende WK’s bekend gemaakt.
WK heren vindt plaats van 9 t/m 1� septem-
ber �010 in New Taipei te Taiwan.
Het WK dames van �011 zal plaatsvinden in 
Hanoi te Vietnam. Voor het WK heren in �01� 
heeft zich voorlopig Benin kandidaat gesteld.
Voor het WK jeugd �011 heeft zich nog geen 
land kandidaat gesteld.

Confédération Européenne de Pétanque
Het EK dames van �010 zal plaatsvinden van 
�0 t/m �� augustus in Ljubliana te Slovenië.
Het EK jeugd van �010 zal plaatsvinden 
van �7 t/ �9 augustus in Montauban te 
Frankrijk.

Wijziging regeling Euro-cup (voor ver-
enigingsteams) 
Met ingang van �011 zal de inrichting van 
de Euro-cup gewijzigd zijn. De inrichting is 
dan als volgt:
• Elke bond mag slechts één team afvaardigen
• Alle bonden kunnen zich kandidaat stellen 

 nieuWS

Ongetwijfeld schuilen er onder de leden van onze verenigin-
gen heel creatieve schrijvers en schrijfster , die voor het club-
blad humoristische artikeltjes schrijven. Korte anekdotes. Zo 
kwamen we in het clubblad van Boule Union Thamen uit Uit-
hoorn een aardig artikeltje over wat er in een bouletas kan 
zitten tegen, We wilden u dat niet onthouden.

Oké ik geef een stukje bloot van mezelf!
Op weg naar de afdeling vergadering kwam het gesprek met 
Henk over het wel of niet in het bezit hebben van het regle-

menten boekje. Ik moest toegeven niet op de hoogte te zijn van het 
bestaan van dit boekje laat staan in het bezit te zijn van één. Bovendien 
mijn tas zit al zo vol dat kan er echt niet meer bij! Waarop Henk de op-
merking maakte, wat heb jij dan niet allemaal in je tas zitten? Wel een 
brutale vraag aan een vrouw want die laat niet gauw weten wat ze in 
haar tasje heeft zitten. Maar, aangezien hij het toch durfde te vragen 
geef ik mijzelf voor deze ene keer een beetje bloot!
Natuurlijk ben ik in het bezit van de grootste maat jeu de boule tas en ja 
ik heb graag de dingen bij me voor het geval dat!
Onder in mijn tas zit mijn tasje met boules, twee lappen, een doosje 
laurierdrop, hè wat doet die daar, een touwtje zonder magneetje, die 
ben ik verloren in Leiderdorp. Een geel, groen, oranje, en roze butje, een 
magneet, een tellertje, een meetlint en een kokertje met latexhand-
schoenen en op de bodem allemaal zaadjes van de berkenbomen van 
het jeu de boule terrein. Mijn hoofdvak is een ander verhaal. Een trom-
mel met dropjes waarvan ik er nu één in mijn mond stop, mijn onaf-
scheidelijke EHBO etui, een doosje Aspivenin voor de behandeling van 
insectenbeten, een doosje Hansaplast. Een schone boule lap, een BUT 
blauw petje, maar die draag ik zelden want dan heb ik het gevoel dat ik 
van die flaporen krijg, verder een zonneklep, twee programmaboekjes 
van de NC afd. 09, een pakje papieren zakdoeken, een fluitje, gekregen 
van Herman, doosje met autoradio, twee plastic tasjes voor als de ban-
ken nat zijn en ik toch even wil gaan zitten, hè, nog een pakje zakdoek-

jes, telefoontje, een half rolletje Dextro om een dipje weg te werken, 
en op de bodem een verzameling sluitinkjes voor boterhamzakjes, en 
natuurlijk berkenboom zaadjes! Tenslotte het voorvakje. Daar vind ik 
een briefje met wat ik niet mag vergeten, oftewel een checklist! Verder 
rijbewijs, licentie, een agenda zonder afspraken, maar waar ik van alles 
en nog wat in op schrijf, een portemonnee met € �1,17, maandverband 
merk Allways, en een tampon merk OB, een Labello lippenstift, trou-
wens mag ik wel reclame maken?  We zijn er nog niet, sleutels van het 
hok, autosleutels en weer een kokertje met latexhandschoenen.
Als we dan naar een toernooi gaan komt daar nog het één en ander bij! 
Belegde broodjes, pakjes drinken, een bidon met water, wat te knab-
belen voor de groep, een nat washandje, Nivea zonnecrème factor 1�. 
Hebben we dienst dan gaat er steevast nog iets voor bij de koffie in.
Daar komt in de winter nog een fleece haarband bij, handschoenen, 
een handenwarmertje en een sjaal.
Dan heb ik nog niet eens een rol WC papier bij me, rook ik niet, heb 
ik geen spijker tasje, laat ik m’n puzzelboekje thuis, ik heb geen verza-
meling butjes aangelegd, geen damesblad van ditjes en datjes, geen 
hondensnoepgoed, geen mapje met foto’s van de familie, geen reserve 
ballen, geen verrekijker, of fototoestel, geen stapel nieuwe bulletins, of 
een zaklantaarn, walkman plus cd’s, of de honderdduizend!
Dan houd ik m’n jas en bodywarmer nog buiten m’n tas. Nee, Henk het 
spelregelboekje kan er echt niet meer bij!
P.S. Ik mocht trouwens laatst een blik werpen in iemand ander z’n tas. 
Ik zal geen namen noemen want het blijft toch een privé kwestie. Maar 
een puinhoop dat het daar in was dat wil je niet weten, de persoon ook 
niet, maar ik kan het niet laten om ook van deze persoon een stukje 
bloot te geven. 4 rolmaten, heel veel butjes, een handdoek die in meer 
dan �0 stukjes uiteen is gevallen, een stuk zeep met een blauw lintje, 
een pluche hondje, een stokje gejat bij PUK, 6 jeu de boule ballen, heel 
veel stof en viezigheid, licentie, paaseitje en een strip (viagra?) pillen! En 
ja hij wel, het reglementen boekje! 

Angèle Smit nu een stukje bloter.

Boule aneKdoTeS

voor de finales in week 48;
• Elk jaar wordt tijdens het CEP-congres de fi-
naleplaats voor het volgende jaar vastgesteld;
• De bond, die als gastheer optreedt, krijgt 
een bijdrage van de CEP van € 4.000,=;
• Het vertegenwoordigende team van het 
gastland krijgt rechtstreeks toegang tot het 
finale weekeinde;
• In week 30 worden voorrondes gespeeld 
om te komen tot 1� teams;
• In week 40 wordt gespeeld om te komen 
tot drie teams voor de eindronde;
• In �010 vindt het finaleweekeinde plaats 
in Nice (Frankrijk).
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Franse clinic voor jeugdselecties.
Zaterdag 19 en zondag �0 december was een belangrijk 
weekeinde voor de nationale jeugdselecties.

Uit Frankrijk waren de bondstrainers Céline Thedevuide en François 
Grange overgekomen om onze jeugd met moeilijke oefeningen de 
fijne kneepjes van het petanque bij te brengen. Dit gebeurde in 
wedstrijdvorm, waarbij winnaars steeds tegen winnaars uitkwa-
men. Er werd ook een puntentelling bijgehouden. Op basis van de 
behaalde punten kon een certificaat verdiend worden met daar-
aan gekoppeld een bronzen, zilveren of gouden bouchon of boule.  
Verschillende spelers kregen een bronze of zilveren bouchon of 
boule. Vermeldenswaard is zeker dat Joey van Doorn een gouden 
boule behaalde. De tweede dag van het trainingsweekeinde werd 
noodgedwongen ingekort door de zware sneeuwval.

Wij zoeken: 

Jeugdige Talenten
Zijn er in uw vereniging jeugd spelers in de leeftijd van 6 t/m 
�1 jaar.
Vind u dat deze over de juiste dosis talent beschikken. 
Twijfel dan niet en meld deze jonge(ns) of meisje(s) dan aan bij:

Voor : Zone A.  Peter Heuveling peterheuveling@home.nl
 Zone B.  Jan   van Neer janvanneer@kpnplanet.nl
 Zone C.  Fred Lagerwaard fredlagerwaard@hetnet.nl
 Zone D.  Pierre Brands pfcbrands@hetnet.nl 

De jeugd heeft de toekomst
Ook bij de N.J.B.B.

Procedure: De speler krijgt een uitnodiging tot het bijwonen 
van een zonale selectie
De zonale trainer vindt de speler goed genoeg en geeft dit door 
aan de bondscoach  of topsportcoördinator
De bondscoach of topsportcoördinator nemen contact op met 
de speler om hem te scouten.
Na een positief scoutingrapport wordt de speler uitgenodigd 
tot het bijwonen van een landelijke selectie training.
Voor een eventueel direct contact zijn de volgende e-mail 
adressen belangrijk:
Bondscoach: toonvanalebeek@home.nl
Topsportcoördinator: j.h.machielsen@kpnplanet.nl
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Zonale trainingen
Ook op zonaal niveau wordt hard gewerkt aan 
de techniek van de jeugdspelers. Er is een trai-
ningsprogramma opgesteld, dat in alle zones 
gebruikt wordt en de resultaten worden ook in 
scores verwerkt net als bij de nationale jeugd-
selecties.
De zonale trainers en hun assistenten zijn:
Zone A: Peter Heuveling, vacature voor assistent,
Zone B: Jan van Neer met assistent Kees Kroon,
Zone C: Fred Lagerwaard met assistent Michael 
Saarloos;
Zone D: Pierre Brands met assistent Henk Smids.

In elke zone zal tijdens een training video op-
namen gemaakt worden om de techniek van 
de spelers en speelsters in beeld te brengen en 
met behulp van het programma visual coach 
de verbeterpunten in de techniek aan te geven. 
Bij deze bijeenkomsten heeft de topsportcoör-
dinator ook de besturen van de afdelingen in 
de betreffende zone uitgenodigd om hiervan 
kennis te nemen. In zone A en zone C heeft 
deze training reeds plaatsgevonden. In zone B 
en zone D zal deze training nog plaatsvinden, 
namelijk op 13 februari in zone B (Zeist) en op 6 
maart in zone D (Boxtel).
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Type Hardheid Diameter Gewicht Striage Afwijkend Van Voor
Hoogwaardig RVS ATX 1/2 Zacht 71-80 650-800 0 1 2 3 4 Per 5 gr 349,00 289,00
roestvrij staal (ATX inclusief doek, but en naamgravering in leren tas) 

Nexius (incl.extra’s**)1/2 Zacht + 72-76 680-710 0 Nee 319,00 269,00
(Nexius inclusief doek, but en naamgravering in nubuck tas) 

Roestvrij staal Match IT 1/2 Zacht 72-76 680-730 0 1 ø 71 152,50 129,00
Match ID Hard RESTANTPARTIJ  >> Diverse diameters en gewichten 89,00

Staal Match TR 1/2 Zacht 72-76 680-730 0 1 Nee 110,00 95,00
Match NO Ultrazacht 73-76 680-720 0 1 Nee 115,00 99,00
Match+ (plus) 1/2 Zacht + 72-76 680-730 0 ø 71 175,00 149,00
BI-Pôle 1/2 Zacht + 72-76 680-720 1 - 5 2 ø 71 189,00 159,00

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

Opties:Afwijkend gewicht per 10 gram 15,00
Afwijkende diameter 15,00
Graveeropties:  Striage 0: 15 letters/spaties  •  Striage 1: 8 letters/spaties
•  Striage 2: 6 letters/spaties  •  Bi-Pôle: 10 letters/spaties  •
Gestyleerde letters bijv.: ‘HK’ ‘JR’ ‘MV ’ ‘ PN’ (niet! op harde boules) 15,00

Accessoires Jeu de Boules boek voor liefhebbers door H. Reesink 39,95 17,95
Reportertas1 (Kleur: zwart/blauw, zwart/oranje of zwart/framboos) 29,95 25,00
Rugtas1 (Kleur: zwart/grijs) 29,95 14,95

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uitsluitend voor      licentiehouders!!!

�Compleet overzicht en bestellen van de akties op www.obut.nl

*Verplicht om in te vullen ter bevestiging van uw bestelling en van ontvangst van uw betaling.

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

JDC Sport te Lelystad 
onder vermelding van 
NJBB Licentiehouder’.

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

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

Deze bon volledig 
ingevuld en voorzien
van uw handtekening

opsturen naar:
JDC Sport

Postbus 589, 
8200 AN Lelystad.

Ook kunt u de bon na
invulling scannen en

emailen naar  
jdcsportbv@gmail.com

1 Tassen alleen bij aankoop
van een set boules!

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

Onze actieprijzen zijn 

geldig vanaf deze uitgave

tot de volgende uitgave

van petanQue.

OBUT / JDC Sport 
is sponsor van 
‘1000 BOULES’ 

Vrijdag 16 april a.s. 
Petanque Centrum,

Nieuwegein
(Aanvang 20.00 uur,

toegang gratis!
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