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SES MARKTTOERNOOI SCHAGEN
ZONDAG 18 JULI 2010: TRIPLETTES (W/FIPJP/J)
Max. 96 triplettes
Inschrijfgeld: € 21 per triplette (ontvangen betaling geldt als inschrijving)*
Prijzen:
geld en natura (minimum volledige inleg)
Aanvang:
11.00 uur (melden voor 10.30 u
bij ’t Geveltje, Markt 3)
Systeem:
2 voorgelote partijen. Op basis resultaat gaan 32
equipes naar A–B-C Vervolgens directe eliminatie
met complementair in A en B. Poule C: 3 voorgelote partijen..
Inschrijven:
voor 15 juli 2010
ZATERDAG 17 JULI 2010: DOUBLETTES (W/FIPJP/J)
48 doublettes
Terrein:
Markt.
Inschrijfgeld: € 10,00 per doublette   (ontvangen betaling geldt als
inschrijving)*
Prijzen:
geld en natura (minimum volledige inleg)
Systeem:
5 voorgelote partijen)
Aanvang:
10.00 uur (melden voor 09.00 uur
bij ’t Geveltje, Markt 3)
Inschrijven:
voor 15 juli 2010
Website:

www.schagermarkttoernooi.nl of:
Nely Stet, email: ag.stet@quicknet.nl of
Sam de Smit , email: s.de.smit@quicknet.nl

* na aanmelding wordt het banknummer doorgegeven.
Voor beide toernooien : VOL = VOL (betaling geldt als volgorde)

PARELTOERNOOI
ZONDAG 22 AUGUSTUS 2010

Op een unieke locatie in het centrum van Oisterwijk vindt
voor de 21e keer wederom het bekende Pareltoernooi
plaats. Op de gehele De Lind worden er 100 wedstrijdbanen aangelegd. Er is een hoofdtoernooi voor licentiehouders en een recreantentoernooi.

Systeem:

doubletten met vijf
voorgelote wedstrijden en een finale
Inschrijfgeld:
12 euro per doublette
Inschrijving:
tot uiterlijk donderdag 19 aug 2010
Via email naar: bersselaar1@home.nl
Telefonisch:
013-5331276 (Ad Mathijssen)
Aanvang:
om 10.30 uur
Melden vanaf: 08.45 uur tot 10.15 uur in de
Burgerzaal van het raadhuis op De Lind
Prijzen:
hoofdprijs en vele mooie prijzen
in natura
NB: mogelijkheid gebruik van consumpties en belegde
broodjes tegen concurrerende prijzen

Ardennen

www.campingbertrix.be

Camping Bertrix

Lentetoernooi 2010

+ + + +

Zaterdag 12 juni Doublettes
Zondag 13 juni Super Melée
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 zonneterras, speeltuin, tennis, voetbal,
tafeltennis, kinderspeelbos en nog veel meer!
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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.
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Op zoek naar...

petanQue is een uitgave van de
Nederlandse Jeu de Boules Bond
en verschijnt viermaal per jaar

eer een petanQue zonder redactiecommissie. Het was plezierig om positieve reacties te krijgen en we hopen natuurlijk dat u ook aan deze uitgave weer plezier zult beleven. Maar we
zoeken natuurlijk naar een echte redactie. Een eerste stap is het vinden van correspondenten in de vier zones of nog mooier in elke afdeling. Daarmee kan de kopij vergaring alleen maar gebaat
zijn. Elders in dit nummer een oproep dien aangaande.  We hopen dat petanQue nr 67 door een echte
redactie samengesteld zal zijn.
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van de voorzitter

Communicatie is in onze
bond een sleutelwoord

W

e communiceren op heel veel verschillende manieren. Via een brief of e-mail. Informatie opvragen of een vraag stellen. In vergaderingen. In de wandelgangen. Via de telefoon enz. enz.  
We komen elkaar veel tegen op de speelvelden, als toeschouwer, bij activiteiten zoals de
Bondsdag en in vergaderingen. Er wordt wat afgecommuniceerd. En in onze Bond loopt het informele
circuit dwars door het formele circuit. Als ik meedoe aan een toernooi en men stelt mij een vraag geef
ik dan gewoon antwoord of bedenk ik dat men mij deze vraag als voorzitter stelt. Voordat je er erg in
hebt heb je een subsidie verstrekt vanuit de Bond van € 5.000,--, terwijl je toch
echt alleen je mening als speler hebt gegeven dat je met € 5.000,-- hele mooie
dingen kunt doen. Ik zeg maar!  
Communicatie is heel belangrijk. Om transparant te zijn in wat je doet als bestuurder of functionaris. Dat je het beleid aan het uitvoeren bent, dat je onze
sport aan het uitdragen bent, of de dagelijkse omgang met elkaar.
Dat er toch veel goed gaat heeft met twee dingen te maken. Vertrouwen en
schriftelijke vastlegging. We geven veel schriftelijke informatie via het infobulvervolg zie pagina 4
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van de voorzitter
vervolg van pagina 3
letin, Petanque, kalenders, notulen, via de website. Daar is geen
vinger tussen te krijgen. Dat is ook meer informatie verschaffen
dan communiceren. We zetten weer een belangrijke stap doordat
de vernieuwde website de lucht in gaat en de ledenadministratie
in een nieuw jasje gegoten wordt en met de vernieuwde opzet van
Petanque zoals u die hebt kunnen lezen.
Dit soort communicatie gaat meestal goed. Daar waar we met elkaar communiceren is vertrouwen belangrijk.
Mondelinge gesprekken, die zaken die niet in de notulen komen,
die zaken die uitleg behoeven, daar wil het nog wel eens fout gaan.
Dit soort communicatie is echter mensenwerk. Er zullen situaties

blijven waar we elkaar niet goed begrepen hebben. Maar een positieve houding houdt de lijnen open. Spreek elkaar aan, vraag of
je de ander goed begrepen hebt. Geef aan dat je het gevoel hebt
niet goed begrepen te zijn en best nogmaals wilt uitleggen wat je
bedoelt. Geef óók aan als je het niet eens bent met elkaar. Laat toe
dat je soms géén gelijk krijgt. Zeg niet te snel dat de ander niet,
slecht of nauwelijks communiceert.
Bedenk dat je voor communicatie met twee partijen bent. De ontvanger die zich open stelt en de zender die integer de boodschap
brengt. Als je dan ook nog bedenkt dat je soms ontvanger en soms
zender bent heb ik er het volste vertrouwen in dat het helemaal
goed komt in onze Bond.
Elly de Jonge

Bestuursrubriek

Bestuursrubriek

Het NIEUWE Bestuur
Binnen het bondsbestuur zijn de portefeuilles opnieuw verdeeld door de komst van het nieuwe bestuurslid Arno
Frankfort en de aanstelling van Léon van de Griendt als interim voorzitter Sectie topsport. De portefeuilleverdeling
binnen het bestuur is als volgt:
Elly de Jonge - Voorzitter
Bondsorganisatie
Beleidsplannen
Herstructurering bond
Samenwerking met andere bonden
Bestuur hoofdlijnen
Verenigingsondersteuning
Afdeling 05

Dody Henze - Secretaris
Communicatie
Samenwerking met andere bonden
Website
Organisatie landelijke bondsdag
Breedtesport
Uitvoering  SMP
Ledenwerving
Afdeling 10, 11/12

Bart Beukers - Penningmeester
Bondsfinanciën
Reglementen
Tuchtzaken
Accommodatie rapporten.
Afdeling 03, 06, 13

Arno Frankfort
Bondsblad
Samenwerking met andere bonden
Jeugd, Werving   Jeugd , organisatie juPPie-toernooien, doorgeleiding jeugd aan
talentherkenning, schoolsportactiviteiten, contact met NJBB gehandicaptenverenigingen.
Afdeling 04, 14, 16

Henk van Rekum
Kaderbeleid
opleidingen inclusief bijscholingen, organisatie terugkomdagen voor de functionarissen, rapporten bondsfunctionarissen, Topsport, Sectie   topsport, Commissie topsport / topsportcoördinator /
bondscoaches /bondstrainers / training
landelijk en zonaal, uitzending internationale wedstrijden, talentherkenning en
certificering, Toernooizaken, Toernooicommissie, Toernooireglementen, Kalender kampioenschappen, afstemming toernooien,
aanstelling functionarissen bij wedstrijden, prijzen toernooien, Afdeling 01, 07, 09
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Afdeling 02 wordt zolang er nog een
vacature in het bondsbestuur is waargenomen door Bert Lammerts, directeur
bondsbureau.

Nieuws

Van het Bondsbureau
Nieuwe website NJBB
De afgelopen maanden heeft de NJBB
hard gewerkt aan de realisatie van een
compleet vernieuwde website. De lancering van de nieuwe website staat gepland in week 15. Op het moment het
petanQue magazine bij u op de deurmat
valt, is de website naar alle waarschijnlijk
al gelanceerd.

een aantal gegevens of u lid bent van
de NJBB. Als uw gegevens bekend zijn,
wordt een e-mailadres gevraagd. Naar
dit e-mailadres worden vervolgens uw
login-gegevens verstuurd. Een handleiding van het registratieproces kunt u  de
homepage terugvinden. Als u problemen
ondervindt bij het registreren verzoeken
wij u dit te mailen naar info@njbb.nl

Om gebruik te kunnen maken van de informatie achter de login pagina dient iedere gebruiker zich opnieuw te registreren. De website controleert op basis van

Ledenadministratie online
Vanaf 01 januari 2011 is het alleen nog
maar mogelijk om de wijzigingen in de
ledenadministratie online door te voeren. De formulieren die u nu nog gebruikt, zijn vanaf 1 januari niet meer te
gebruiken.
Om de ledenadministrateurs binnen
de vereniging kennis te laten maken
met het systeem wordt in elke afdeling
een bijeenkomst georganiseerd.   Het is
belangrijk dat van elke vereniging minimaal 1 persoon aanwezig is, bij voorkeur diegene die de ledenadministratie
binnen de vereniging verzorgt. In de
tweede week van november organiseert
de NJBB voor ledenadministrateurs die
echt niet in de gelegenheid waren om de
bijeenkomst bij te wonen, een extra bijeenkomst op het kantoor van de NJBB
in Nieuwegein. Het aantal plaatsen
is beperkt en wij hopen tevens dat zo
min mogelijk personen hiervan gebruik
hoeven te maken en de bijeenkomst in
de afdeling bijwonen! Vandaar dat wij
alle data van de bijeenkomsten vroegtijdig communiceren zodat de betrokkenen deze datum in hun agenda kunnen
reserveren.

Nieuwe licentiepasjes
Als het goed is, heeft iedereen inmiddels de nieuwe licentiepas in bezit. Het
realiseren van de nieuwe licentiepas viel
gelijktijdig met de overstap van het oude
naar het nieuwe ledenadministratiesysteem op het bondsbureau. In de conversie hebben wij ontdekt / vernomen
dat op een aantal licentiepasjes het geslacht en/of de geboortedatum verkeerd
is weergegeven. Hiervoor onze excuses.
Als u alsnog een fout ontdekt, geeft dit
dan door via de secretaris van uw vereniging zodat zij dit aan ons of straks online
direct kunnen doorgeven. Hiermee voorkomen we dat volgend jaar dezelfde fout
voorkomt op uw licentiepasje.
Op de licentiepasjes worden de voorletters van een lid getoond. Het kan voorkomen dat de voorletters op de licentiepas
niet overeenkomen met de voorletters
die in uw officiële legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs) staan. Het is raadzaam
om dit te controleren en via uw secretaris
van de vereniging de juiste voorletters
zoals vermeld op uw officiële   legitimatiebewijs door te geven.

Dag:

Datum:

Afdeling:

Locatie:

Adres

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Maandag
Woensdag
Donderdag
Maandag
Woensdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Maandag
Woensdag

04-okt-10
05-okt-10
06-okt-10
11-okt-10
13-okt-10
14-okt-10
18-okt-10
20-okt-10
25-okt-10
26-okt-10
27-okt-10
01-nov-10
03-nov-10

Afdeling 1
Afdeling 2
Afdeling 6
Afdeling 14
Afdeling 5
Afdeling 16
Afdeling 11-12
Afdeling 10
Afdeling 3
Afdeling 4
Afdeling 13
Afdeling 9
Afdeling 7

Dorpshuis, Langezwaag
Vledderboules, Vledder
Bondsbureau, Nieuwegein
PC Amité, Best
JBC Plop, Uden
CDP, Heerlen
JBC Maasstad, Rotterdam
ABA Rijswijk
Sportcentrum “De Scheg”, Deventer
t Zwijntje, Apeldoorn
Petangeske, Bergen op Zoom
Les Pointeurs, Alphen a/d Rijn
Purmer Boules, Purmerend

Paradys 8, 8404 BV Langezwaag
Middenweg 11, 8381 XM Vledder
Wattbaan 31, 3439 ML Nieuwegein
Ambachtsweg 5, 5683 CD Best
Sportlaan 3, 5404 NM Uden
Varenbeukerweg 44, 6414 NK Heerlen
Hazelaarweg 38, 3053 PM Rotterdam
Lupinepad 1, 2285 LL Rijswijk
Piet van Donkplein 1, 7422 LW Deventer   
Schoonbroeksweg 5, 7323 AN Apeldoorn
Beukenlaan 16a, 4624 AE Bergen op Zoom
Olympiaweg 2b, 2406 LG Alphen a/d Rijn
Flevostraat 253, 1442 PX Purmerend
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nieuws

Nieuws uit de zones

H

et bondsbestuur wil graag wat meer gestructureerd het
nieuws uit de verschillende zones in het bondsblad opnemen.
Daarom is zij voor het bondsblad Petanque op zoek naar correspondenten die wonend in hun zone bereid zijn dit nieuws te
verzamelen of zelf daarin een actieve rol te spelen.
Mocht u die bereidheid hebben dan kunt u zich aanmelden bij
het bondsbureau t.a.v. de directeur Bert Lammerts.
Namens het bondsbestuur,
Henk van Rekum.
Arno Frankfort

De eerste speelronde is voor de Gooiers met 10-6; de tweede
speelronde voor de Toss met 9-7; de derde speelronde gelijk met
8-8 en de vierde speelronde weer voor de Toss met 9-7. Al met al
een totaal van 32 tegen 32 en dus geen winnaar. In de finalepartij won Hilversum en die ging dus met de wisselbeker naar huis.
Absoluut een geslaagde uitwisseling tussen een goede boules
vereniging uit het midden van Nederland en een goede boules
vereniging uit het Oosten. De Toss weet van organiseren voor
dit soort grote wedstrijden en dat is wederom gebleken.

zone A
Onderscheiden bij Hattem Pétanque
DirkJan Septer uit Hattem kreeg zaterdag 6 februari de Koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau opgespeld. Burgemeester Wiggers speldde hem voorafgaande aan
het Natte Neuzentoernooi, in aanwezigheid van o.a. het st. Annagilde, de vele spelers van Hattem Pétanque en diverse genodigden de versierselen op.
DirkJan kreeg het lintje voor zijn vrijwilligerswerk bij verschillende verenigingen binnen Hattem, waaronder het voorzitterschap bij Hattem Pétanque.

zone b
Kampioenen Poule C, Wintercompetitie 2009/2010 in Afdeling 07.
Ja, het is geschied. Het triplet, Gerard, Sjaak en Chris, boulers
van onze Jbv. “Boel-Skik 92” uit Den Oever, zijn kampioen ge-

Clubontmoeting
Op 28 februari vond bij de Toss te Almelo de onderlinge ontmoeting plaats tussen de jeu de boules verenigingen de Gooiers uit
Hilversum en De Toss uit Almelo. Van elke vereniging speelden
16 triplettes. In 4 wedstrijdronden werd beslist wie de sterkste
vereniging in dit treffen was. De Toss heeft een prachtige accommodatie voor dit doel, met haar boulodrome, haar kantine
en bar. Deze ontmoeting is buitengewoon spannend verlopen.
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nieuws
worden in poule C.
Deze mannen, samen zo’n 235 jaar oud, kunnen de bekers trots
in hun handen houden.
Zij hebben op 3 zondagen 15 partijen gespeeld, waarvan er 13
gewonnen zijn. Wij vinden dat een hele prestatie. Mia Scholten,
op één zondag invalster, ook zij heeft aan deze winstpunten
meegewerkt.
Wij vonden het wel leuk om deze boulers eens te verrassen met
een leuk plaatje in de Petanque.
Ze zullen ervan opkijken.
De spelers zijn van links naar rechts: Gerard Dikken, Sjaak van
Eekelen en Chris Lont.

zone C
ABA Voorjaarstoernooi (ranglijsttoernooi)
De weergoden waren de deelnemers van het voorjaarstoernooi
bij ABA goed gezind. Waar de weerberichten de dagen voorafgaand aan het eerste ranglijsttoernooi buiten nog aangaven dat
het een natte bedoeling zou worden brak om 10:00uur langzaam het wolkendek open en werd het toernooi gespeeld onder
een heerlijk lentezonnetje. De banen lagen er goed bij. Zeker als
je de natte dagen voorafgaand aan dit toernooi in ogenschouw
neemt. ABA is in Rijswijk gelegen naast een spothal en zwembad dat voorzien is van een groot parkeerterrein. Echter blijkt
het elk jaar weer dat er juist op die dagen dat er bij ABA een
groot toernooi wordt gespeeld er ook een rommelmarkt wordt
gehouden en dat er daardoor vanaf 8:00uur al geen parkeerplaats te vinden is.
ABA is verheugd dat, door sponsoring, er aan dit toernooi een
hoog prijzengeld is gekoppeld waar ook voor de lagere poules
nog wat te verdienen valt. Jammer vond de schrijver dat er dit
jaar niet per ronde ook een geldbedrag was te winnen. Het prijzengeld samen met de status van categorie 2 en ranglijst toernooi zorgde er wel voor dat er een grote groep topspelers de

weg naar ABA hadden weten te vinden. Ook waren er weer, net
als afgelopen jaar, ook Belgische spelers aanwezig.
Paul Koogje zorgde er weer voor dat alle uitslagen, voor de
thuisblijvers, te volgen waren via het Petanqueforum. Door

het systeem van directe eliminatie en daardoor de verdeling in
poules werd het wachten tot een minimum beperkt omdat er
niet gewacht moest worden tot alle partijen in de voorronde
gespeeld waren. Dit was een duidelijke verbetering met oog op
het afgelopen jaar. Ondanks het veranderde speelsysteem werd
de finale en de strijd om de derde en vierde plaats toch nog laat
in het donker gespeeld. En dan merk je toch dat als het lentezonnetje vertrokken is het nog waterig koud was. Het kwalitatief
hoge spel wat de spelers echter lieten zien zorgde bij het nog
aanwezige publiek echter niet de warme kantine indook maar
met spanning de verrichtingen op het veld aankeken.
Uitslag
1. Conrad Bel - Jelle Venema - René Vreeswijk (Mix)  
2. John Schoonenberg - Johnny Cleymans - George de Witte
(Mix België )  
3. Ad Wagenaars - Patrick Houdiarne - Joey v Doorn (Mix)    
4. Edward Vinke - Martin Bakker - Frank Schepers (Mix)

zone D
Realisatie nieuwbouw overkapte speelhal PV Beek
PV Beek is opgericht in 1991.
Reeds in 1993 kreeg de vereniging van de gemeente Ubbergen
de beschikking over een leegstaand kleuterschooltje om gedurende de wintermaanden onze sport te kunnen beoefenen.
Van meet af aan was duidelijk dat dit gebruik slechts tijdelijk
kon zijn, dit in verband met herinrichtingsplannen voor het betreffende gebied.
Om die reden startten reeds korte tijd later de gesprekken met
de gemeente Ubbergen om te zijner tijd te komen tot een nieuwe/vervangende binnenaccommodatie. Deze onderhandelingen sleepten zich voort tot het jaar 2008. Toen kwam de zaak
in een stroomversnelling. De herinrichtingsplannen werden
concreet en wij kregen de aanzegging op korte(re) termijn ons
onderkomen te verlaten.
Wetende wat ons in de (nabije?) toekomst te wachten stond
hadden wij de afgelopen 15 jaar een zeer zuinig en spaarzaam
beleid gevoerd. Met als resultaat een “bouwfonds” van ongeveer
65.000.- euro. Met dit geld in de “achterzak”   was onze onderhandelingspositie t.o.v. de gemeente ook sterker geworden, al
was dit bedrag ten enen male onvoldoende voor nieuwbouw in
welke vorm dan ook.
Vanaf dat moment worden de gesprekken met de gemeente, in
het bijzonder met de verantwoordelijk wethouder mevrouw L.
van de Aalst en haar naaste medewerkers, meer doelgericht.
Ons werd een locatie toegewezen op het sportcomplex in Beek
(Ubb), subsidies verstrekkende fondsen werden door ons aangeschreven (dit leidde tot slechts één toekenning van € 10.000
.- door het SKAN-fonds) en door de gemeente werd bij de provincie Gelderland een aanvraag ingediend, o.a. voor toekenning
van een tegemoetkoming in de verplaatsingskosten van de petanquevereniging, uit het fonds Investeringsbudget Stedelijke
Vernieuwing (ISV).
In overleg met de wethouder werden toen ook de procedures
voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen en vrijstellingen voor de bouw in werking gesteld.
Ter zelfde tijd werd door het bestuur van de vereniging een z.g.
obligatiefonds opgericht, met als doel door intekening in het
P

E

T

A

N

Q

U

E

6

6



nieuws
meente was van die zijde de eis gesteld dat het een functioneel
gebouw moest worden met een open en vriendelijke uitstraling.
Deze eis werd door architectburo Bulkens – een relatie van een
ons welgezinde organisatie op het gebied van de volkshuisvesting
– vertaald, dit met een resultaat dat gezien mag worden.
Op 13 oktober 2009 heeft de aannemer het gebouw aan ons opgeleverd. Daarna konden onze leden aan de slag met de afwerking en
inrichting. Hiermede was nog eens een bedrag van plm. € 35.000gemoeid. Resumerende waren de totale kosten van ons project
plm. € 237.000.-, waarmee wij precies binnen onze begroting waren gebleven.

fonds door de leden een bedrag van € 15.000.- bijeen te brengen. De 150 obligaties van € 100.- waren snel geplaatst.
Daarnaast werden vanuit de leden meerdere activiteiten ondernomen, zoals bingo – loterij – sponsoractie e.d.) die resulteerden in
een opbrengst van plm. € 5.000.-.
Opgeteld beschikte de vereniging nu over een bouwbudget van
plm. € 95.000.-.
Door de gemeente Ubbergen werd uit de inmiddels door de provincie toegekende ISV-subsidie een bedrag van € 140.000.-   toegewezen aan onze vereniging. Ook hebben wij ons project aangemeld bij het Coöperatiefonds van de Rabobank Rijk van Nijmegen.
Onze aanvraag werd gehonoreerd met een donatie € 2.000.-.
Al met al beschikten wij daarmede over een bouwbudget van plm.
€  237.000.-.
Tussentijds was na veel samenspraak met de door ons beoogde
aannemer een bouwbegroting opgesteld die paste binnen onze
mogelijkheden. Uitgangspunt hierbij was dat een deel van de
voorbereidende werkzaamheden en de afwerking van het gebouw
door de leden in eigen beheer zou worden uitgevoerd. Het betrof
o.a. het verwijderen van het bomenbestand op de toegewezen locatie, aanleg van de banen, schilderwerk, afwerking en inrichting
van de kantine, afwerking buitenterrein etc.
De aanneemsom van de aannemer bedroeg inclusief BTW €
202.000.- . Op 28 april 2009 werd met de aannemer, bouwbedrijf
Vermeulen uit Ooy (Ubb), de aannemingsovereenkomst ondertekend. Reeds in een vroeg stadium van de gesprekken met de ge-

A D V E R T E N T I E

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

Voor meer informatie: www.lotto.nl
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ingezonden

Uit de post geplukt
In deze rubriek ingezonden stukken, commentaren en/of vragen. Publicatie betekent niet dat de redactie achter de inhoud staat.
Voorts behoudt de redactie zicht het recht voor om ingezonden stukken in te korten.
Clublicentie

Amice,
Geen redactie en toch een “petanQue” nr. 65
kunnen uitbrengen, verdient alle waardering en lof. Bij deze.
Inhoudelijk wil ik U attent maken op
een niet volledig weergegeven informatie,
waardoor deze informatie niet juist is.
Het handelt over het stukje “nieuwe licentiepasjes in 2010” op blz.5.
In de tekst staat de zin, ik citeer, Elke vereniging dient voor ieder lid tenminste een
Clublicentie aan te vragen (einde citaat)
Op zich is dit stukje tekst juist. Verzuimd
is echter om erbij te vermelden, voor zover
een lid niet reeds in het bezit is van een
licentie.
(Ik verwijs in dezen naar de op 21 november jl. door de bondsvergadering vastgestelde statuten, m.n. naar artikel 5 lid 2 a en
b en stel derhalve een rectificatie voor.
Inmiddels verblijvend met vriendelijke
groet,
Frans Krol - secretaris Pétanque Club
Montferland

Reactie van het bestuur:
De aangehaalde tekst van de statuten was nog een concept. De
definitieve tekst, zoals die aan de notaris is voorgelegd, is als
volgt:
Artikel 5 Verenigingsleden en licenties
1. Natuurlijke personen die lid zijn van een lidvereniging worden
hierna „verenigingsleden” genoemd. Een dergelijk lidmaatschap wordt hierna „verenigingslidmaatschap” genoemd.
2. a. De bond verstrekt aan zijn lidverenigingen voor al haar verenigingsleden één licentie.
b. Een door de bond uitgegeven licentie blijft eigendom van
de bond en kan door hem worden ingenomen.

Hygiëne

Beste mensen,
Sinds 1986 ben ik regelmatig op de
boulebaan te vinden en ben dan ook lid
van een vereniging.
Vorig jaar hadden we te maken met de
hele problematiek rond de Mexicaanse
griep.
Alles draaide om hygiëne, vooral om het
handen wassen. Nou zullen jullie denken wat heeft de Mexicaanse griep met
het boulen te maken, nou dat zit zo.
Een goede gewoonte is dat men bij aanvang van een wedstrijd, je de hand
schud van je tegenstander, je je voorstelt en hem/haar een prettige wedstrijd wenst. Soms heb ik daar heel veel
moeite mee. Regelmatig constateer ik,
dat wanneer ik gebruik maak van het
toilet, dat er ontzettend veel mensen zomaar weglopen zonder hun handen te
wassen.
Dit kan dan ook nog eens één van mijn
tegenstanders zijn, brrrrrrrr het idee
alleen al.
Kunnen we nu niet eens met zijn allen
er erg in hebben en onze handen wassen na het gebruik van het toilet, om dit
(wat altijd al een goede gewoonte is geweest) gewoon te doen.
Ik weet zeker dat er veel boulers met mij
hetzelfde constateren maar je kan toch
moeilijk bij het openen van het toernooi,
tegen volwassenen moeten gaan zeggen
“ hebben jullie er erg in dat...........”
Met vriendelijke groet,
Ankie Sanders
Pernis Rt.

Bij het schrijven van het artikel voor petanQue 65 is uitgegaan
van deze definitieve tekst.
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Rolstoelers en boulers

In Doorn een perfecte combinatie!
In Doorn is in 2009 een hele bijzondere vereniging opgericht:
Jeu de Boulesvereniging ’t Sand. In de maanden mei tot en
met september wordt er gespeeld onder de oude beuken van
het voormalige lustoord ’t Sand. Op dit oude landgoed heeft
de stichting Bartiméus in de jaren 70 een zorginstelling gebouwd voor meervoudig gehandicapte mensen, slechtziend
en verstandelijk gehandicapt.

M

omenteel worden alle gebouwen vervangen, er verrijzen
mooie woningen die met elkaar de woongemeenschap
’t Sand gaan vormen. In het beleid van de organisatie
wordt gestreefd naar een woongemeenschap die open is voor de
samenleving, niet langer de gehandicapten verstopt in het bos,
maar een open terrein waar wat te beleven valt voor iedereen.
Bartiméus beschikt maar liefst over 19 hectare grond waarvan een
deel een prachtig bos is. De plaatselijke Rotary club heeft een tijd
geleden een aantal paden rolstoelvriendelijk gemaakt en daarmee,
zonder het te weten, een paar kilometer boulebaan aangelegd.
Toen was bij mij het idee geboren: wij gaan boulen op de bospaden,
de logistiek, de catering en al dat soort zaken is voor rekening van
de meervoudig gehandicapte bewoners van Bartiméus, uiteraard
bijgestaan door medewerkers en vrijwilligers. De organisatie
van de wedstrijden met alles wat daarbij komt kijken is
voor rekening van de op te richten vereniging.
Als werknemer van Bartiméus wist ik binnen de organisatie de weg en als fervent bouler bij Les Cailloux in Zeist had ik de nodige boulecontacten.
Wij ontwikkelden met vaart een plan. Eerst namen wij in augustus 2008 de proef op de som
en met succes, meer dan twintig deelnemers
per middag.
Daarmee hadden wij grond onder de voeten om door te zetten. Met een driekoppig
bestuurtje richtten wij de vereniging op die
vrij snel zo’n 25 leden telde. Daarnaast hadden wij trouwe klanten en veel passanten
van de campings in de omgeving.
Boulers uit de hele regio lieten zich zien.
Het is uitgegroeid tot een geweldig
project. De bewoners van Bartiméus
‘die dienst hebben’ verheugen zich
mateloos op deze middag, kletsen
met mensen van buiten, assistent
wedstrijdleider zijn, koffie en
andere drankjes serveren.
Het geeft ook status.
Voor de boulers is het

een feest, de sfeer is geweldig, de bospaden vragen veel techniek,
dat daagt uit, - en  zonder geluk vaart niemand wel -, en de ambiance is bijna niet te overtreffen. Als het regent is het nagenoeg droog
onder de beuken, als het heet is, is het koel. Het zijn middagen met
ongedwongen ontmoetingen van mensen die elkaar anders nooit
tegen zouden komen.
Wij hebben ons niet aangesloten bij de bond. Wat we doen is puur recreatief, het seizoen telt maar 5 maanden en bovendien is meer dan de
helft van de spelers lid van een wel bij de bond aangesloten vereniging.
Maar het PR effect voor de sport is groot, wij zouden dus eigenlijk, gezien onze bijzondere doelstellingen, wel erkend willen worden als een
officiële vereniging. Zonder verplichtingen, dus ook zonder rechten,
maar wij zijn geen zwarte vereniging. Wij nodigen bij dezen
het bestuur uit om ons deze officiële status op
onze openingsdag van het seizoen,
5 mei, te verlenen.

kort

Herkent u deze?
Boulesuitingen, zomaar opgepikt in Noord Holland…( West
Friesland). Vermakelijk hoe men zich schoonpraat als het niet
erg lukt….o, die missers!
Een kleine bloemlezing .Over boules……
  1 Nou, hij viel zomaar uit mijn hand.
  2 Ja, zag je het, hij viel zomaar dood!
  3 Ik dacht iets meer naar links, maar er lag een heuveltje, nou ja,
even niet gezien.
  4 Ja, ik schoot, maar hij huppelde zomaar over de but….onbegrijpelijk.
  5 Iemand bewoog, daar kan ik niet tegen…dus mis.
  6 Opeens een vogel, ja, dan kan ik het wel vergeten!
  7 Mijn maat is niet op zijn best, jammer maar helaas.
  8 Ik speel met geleende boules, wat wil je!
  9 Dit systeem is vreselijk, daar kan ik echt niks mee. Slecht systeem.
10 Ja, maar die Wedstrijdleiding.ik ben meteen uit mijn concentratie.
11 Ik heb gister wat zwaar gegeten, dat doet er geen goed aan, je
moet niet te zwaar tafelen voor een wedstrijd!
12 Maar ze gooien ook expres die but ver uit!ze weten gewoon dat
ik kort gooi!
13 Ik draai vandaag steeds mijn hand, stom.
14 Maar met die wind, dat maakt het gooien niet mooier, ik gooi
echt geen bal.

15 Ik heb mijn teen gestoten, dat loopt zo akelig, dan maak ik niks.
16 Tegen die vent(vrouw) maak ik nooit wat, het is een engerd, dat
is een feit..
17 Het is gewoon veel te warm, ik leg het af.
18 Net op het moment dat ik gooi, begint die kerkklok te
luiden!Beng, bang, beng….
19 Altijd begrafenissen met klokgelui(het kan ook een trouwerij
zijn, dat wel).
20 Nou, ik moet ook nog opschieten, moet naar een verjaardag, dat
wordt niks dus.
21 Maar op die bal mocht ik toch niet schieten, dat kon niet. Vond jij
van wel?
22 Op die bal had jij moeten schieten het is de 13e! Let eens op jij!.
23 De but eruit, maar dat was echt wel de bedoeling…hoezo stom?
Ik heb er toch nog twee…. O, zij ook? dat zag ik even niet, beter
tellen voortaan, ja dom van mij!
24 Ja ,ik weet het, je ging door je rug….dan kan je echt niks meer.
25 Waarom doen die mensen mee? ze zijn veel te goed, dat is toch
geen doen!
26 O, is dat een regel van de BOND???? Gauw veranderen dan die
regel..
Er zijn nog een vracht dingen die steeds geroepen worden, dit is het
topje van de Boules-berg- commentaren.
Till van Beest. Beverwijk.

kort

NOOIT MEER EENZAAM
Gepubliceerd in de speciale uitgave van de Telegraaf over eenzaamheid en wat een sport daarin kan betekenen.

H

et zal zo begin de 80-er jaren geweest zijn. Mijn vrouw
was net overleden en ik was een paar jaar met pensioen. Daar gaan al je dromen over samen oud worden
en samen genieten. Wat nu? Met mijn 68 jaar was ik nog veel
te jong om thuis achter de ramen naar buiten te gaan staren.
Maar wat dan wel? Ik was geen sportman en kaartspelletjes
trokken me niet zo aan, binnenzitten aan een tafel in een rokerige ruimte (dat mocht toen nog). De buitenlucht trok mij meer
aan, maar wat kan je nu in je eentje in de buitenlucht, dan alleen maar fietsen of wandelen. Tegen niemand kunnen zeggen
dat de natuur er weer mooi uit ziet. Toch besloot ik om niet bij
de pakken neer te gaan zitten en ging wandelen in het park
niet ver bij mijn huis vandaan. Eigenlijk was ik nooit in dat park
geweest. Ik slenterde verveelt door het park toen ik in de verte
een doordringend geluid hoorde alsof ze met kogels aan het
gooien waren. Het trok mijn nieuwsgierigheid en ik liep richting geluid. Daar zag ik een groep mensen die inderdaad met
kogels aan het  gooien waren. Het leek een stom spelletje. Een
van die mensen zag mij staan en vroeg of ik mee wilde doen.
Schoorvoetend gaf ik daar gehoor aan. De regels van het pe-

tanque, zoals ze het noemden, werden mij summier uitgelegd.
Wat een stom spelletje leek werd een spel waar heel veel inzat
en na een uurtje spelen kreeg ik zelfs een soort verslaving over
me heen. Ik ben lid geworden van die petanquevereniging en
heb inmiddels een leeftijd bereikt van ver over de negentig en
nog steeds boeit het spel me. Alle dagen tijdens de openingsuren ben ik daar te vinden. De vereniging beschikt over een
mooie overdekte hal, zodat we bij slecht weer binnen kunnen
spelen, maar als het enigszins mogelijk is spelen we buiten. In
de beginjaren heb ik meegedaan aan door de bond georganiseerde kampioenschappen. Hierdoor werd het spelletje een
echte sport.  Wat heeft het me verder allemaal gebracht? Veel
gezelligheid, een leuke vriendin, veel nieuwe vrienden. In de
tijd dat het lichaam nog wilde heb ik veel vrijwilligerswerk in
de vereniging gedaan wat ook veel plezier heeft gegeven. Wat
begon met een eenzaam wandelingetje in een park veranderde
in een periode waarin ik nooit meer eenzaam ben geweest.
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Het 4e Open Jeugdmasters
Petanque Internationaal
Op zaterdag 15 mei 2010
Voor tripletten
Categorieën:
pupillen & aspiranten
junioren
(licentie niet verplicht)
Melden 09:30 uur Aanvang 10:00 uur
Inleg: € 9,00 per team
Systeem: afhankelijk van inschrijving
sportprijzen
Inschrijven tot en met 12 mei 2010 alleen via: info@njbb.nl
o.v.v. namen en geboortedata per team
Locatie: Petanquecentrum Nieuwegein
Galecopperzoom 1, Nieuwegein
Tel.: 06 22414051
www.petanque.nl
12
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Jeugd

Voor jullie gelezen in de Nieuwsbrief Nationale Jeugd Selectie
Franse Les
Embrouiller (in de war brengen)
Embrouiller le jeu (het spel), dat doe je als
je met jouw boule een voor jouw voordelige carambole maat. Een bon bec dus, een
fortuinlijke botsing. Je kunt ook embrouiller l’adversaire ( de tegenstander in de war
brengen). Je kunt met opzet verkeerd tellen, je kunt een subtiel gebaar maken op
het moment dat de tegenstander een boule moet werpen, je kunt zoveel onsportieve
dingen doen. Maar je loopt dan wel het
risico uitgemaakt te worden voor embrouilleur.  Dat is een titel die je snel oploopt bij
onsportief gedrag en moeilijk kwijt raakt.
Zoals jullie al van de trainingen weten
wordt onsportief gedrag door de leiding
van de selecties absoluut niet getolereerd.  
Een sportief gedrag is een noodzaak om de
top te bereiken.
Hoera, we gaan weer naar Bertrix!!
Ook voor 2010 heeft de NJBB weer een
overeenkomst kunnen sluiten met Camping Bertrix voor weekeind training met
survival. Door de grote drukte op de petanquekalender zijn we wel van de vroege
lente naar de late zomer moeten verhuizen.
De geplande data zijn: vrijdag 10 t/m zondag 12 september. Het voordeel hiervan is
dat het zwembad dan nog geopend is. Natuurlijk gaan we ook een partijtje boulen,

maar de hoofdactiviteit zal liggen op het
survivalprogramma. Dit programma wordt
nog definitief vastgesteld. Het kan bestaan
uit: mountainbiken, abseilen zoals vorig
jaar, maar ook bakschieten, boogschieten,
GPS-tocht, kanovaren, Nordic Walking,
paintball, tokkelen, klettersteig, himalayabrug of speleologie. Vorig jaar ging de NJBB
voor de eerste maal een weekend naar de
“jeu de boules”camping Bertrex in de Belgische Ardennen op een andere manier te
trainen dan normaal. Namelijk door middel
van een survival. Zo’n 26 jeugdspelers hebben hieraan deelgenomen. Zij werden begeleid door Michel van Sichem, Peter van
der Linden, René Baks en Marina Blom. Vele
ouders maakten van deze gelegenheid
gebruik om ook een weekeindje te profiteren van al het mooie dat Bertrix te bieden
heeft. Na terugkomst waren er bij de jeugd
en ouders alleen positieve reacties over het
trainingsweekend in deze prachtige omgeving.

reldtoppers en beide diverse malen wereldkampioen naar Nieuwegein om onze
toekomst, de jeugd, te trainen. Alle jeugdspelers worden uitgenodigd om aan deze
training deel te nemen, De trasining start
om 10.00 uur, dus ruim van te voren aanwezig zijn. Een evenement om van te dromen en ook om te bezoeken. De training
vindt plaats op de accommodatie van het
petanquecentrum Nieuwegein aan de Galencopperzoom.

Wereldtoppers trainen onze jeugd
Op donderdag 6 mei komen Philippe
Quintais en Philippe Suchaud, twee weP
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Uitsluitend voor

licentiehouders!!!

Hardheid
Diameter Gewicht Striage
Afwijkend
Van
0
1
2
3
4
Hoogwaardig RVS
ATX
1/2 Zacht
71-80 650-800
Per 5 gr 349,00
roestvrij staal
(ATX inclusief doek, but en naamgravering in nieuwe thermoschuim tas)
Nexius
1/2 Zacht + 72-76 680-710 0
Nee
319,00
(Nexius -bronskorrelige finish- inclusief doek, but en naamgravering in nubuck tas)
1
Roestvrij staal
Match IT
1/2 Zacht
72-76 680-730 0
ø 71
152,50
Match ID > OP=OP Hard
RESTANTPARTIJ >> Diverse diameters en gewichten
1
Staal
Match TR
1/2 Zacht
72-76 680-730 0
Nee
110,00
1
Match NO
Ultrazacht 73-76 680-720 0
Nee
115,00
0
Match+ (plus)
1/2 Zacht + 72-76 680-730
ø 71
175,00
1
5
2
BI-Pôle
1/2 Zacht + 72-76 680-720
ø 71
189,00
1
(Met tas) Leader de Quintais Hard
72-76 680-720 0
Nee
149,00
1
(Met koffer) 13 de Marco Foyot 1/2 Zacht
72-76 680-720 0
Nee
149,00
0
2
65
600
Jeugdwedstrijdboule Match Minîmes
Hard
(inclusief tas) 77,50
Opties:
Afwijkend gewicht per 10 gram
Afwijkende diameter
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)
Accessoires
Jeu de Boules boek voor liefhebbers door H. Reesink
39,95
1
1 Tassen alleen bij aankoop Reportertas (Kleur: zwart/lichtblauw, zwart/oranje of zwart/grijs)
29,95
1
van een set boules!
Rugtas (Kleur: zwart/grijs)
29,95
Circles (Zie afbeelding boven) Rood Ø 50cm. Verenigingsprijs 10 st. 120,00
Type

Voor

289,00
269,00
129,00
89,00
95,00
99,00
149,00
159,00
125,00
125,00
59,95
15,00
15,00
15,00
17,95
25,00
14,95
85,00

- 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!

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

bestelbon
Naam*
Licentienr*
Vereniging*

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

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

Adres*
.......................................................................................................................
Onze actiep
rijze
Postcode*
............................... Plaats*................................................................... zijn
geldig vana n
f
d
e
ze
uitgave
Email*
.......................................................................................................................
volgende uit tot de
ga
Telefoon*
....................................................................................................................... va
n petanQue ve
!
Productnaam*.......................................................................................................................
OBUT/JDC Sport
Diameter ............... Gewicht ............... Striage ............... � .........................,............
is sponsor van en met
Afwijkende diameter .......................................................... � .........................,............
OBUT stand aanwezig op:
Afwijkend gewicht .......................................................... � .........................,............
Naamgravering I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I � .........................,............
Rugtas
....... st
� .........................,............
Reportertas
........ lichtblauw ....... oranje ....... grijs
� .........................,............
Boek Jeu de Boules
................ st
� .........................,............
Obut Circles Ø 50cm
........ x 10 st
� .........................,............
Totaalbedrag

� .........................,............

*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

bONDSDAG

Impressies bondsdag NJBB 2010
‘s Morgens vroeg in de auto op weg naar Den Haag of ‘s-Gravenhage? Laten we het maar op het laatste houden;
tenslotte werden we ontvangen met een Haagse kakker en koffie! Aangekomen op tijd en de parkeerproblematiek van de grote stad overmeesterd hebbend op weg naar de ontvangstruimte van De Goede Worp. Die zat
al gezellig vol met voor mij veel onbekende en enige bekende mensen, die allemaal één ding gemeen hadden
en hebben: de liefde voor de jeu de boulessport (en soms elkaar).

E

en van de weinige vrije plekken aan een tafeltje opgezocht met de eerder genoemde koffie met kakker. Direct
in gesprek met tafelgenoten die veel lof hadden voor de
opzet van deze bijeenkomst.
Onze voorzitter opende de dag op de haar bekende (dus goede
wijze) en refereerde aan het belang van de vrijwilligers.
Zij zijn de kurk van de vereniging en zonder hen zou de vereniging net zo hard zinken als een verdwaalde boule in de Haagse
hofvijver. Daarna kwam de uitleg van Dody, die de organisatie
had van deze dag. Verrassend en leuk, wat er allemaal bedacht
was!! Op ludieke manier werden de groepen gevormd en onmiddellijk ontstond er een sfeer van gezelligheid en gezamenlijkheid in elke groep, die niet meer zou verdwijnen.
Voor en na de lunchpauze werden we verrast met allerlei varianten die met de boule tot een al of niet goed einde gebracht
konden worden.
Flesjes raken en flesjes missen gaf aanleiding tot veel reacties
uit de groepen en wie genoot er niet van de boule zien te ver-

dwijnen in een oude autoband om hem (of haar?) even later te
mogen mikken op een aantal dobbelstenen.
Bij het tireren kwamen de echte boulers weer vanzelf naar boven en dat zou vanzelf vertaald worden in de uitslag bleek later.
Degenen die even niet konden spelen konden zich uitleven in

een cryptische speurtocht langs vele afbeeldingen, waarbij uiteindelijk de kleine citroen een nachtmerrie bleek te zijn voor
alle deelnemers. Alle deelnemers begrijpen nu wat ik bedoel.
Tussen de middag was er een voortreffelijk verzorgde lunch
door de medewerkers van De Goede Worp, iets dat door alle
deelnemers zeer werd gewaardeerd en die waardering werd
niet onder stoelen of banken gestoken.
Na de middagpauze was er een klein officieel moment.
In de boulehal werd er een tweetal contracten getekend met
twee sponsors namelijk La Boule en Domburg sportprijzen.
Een goed moment voor de NJBB, want sponsors zijn letterlijk
en figuurlijk een niet te onderschatten bijdrage voor het reilen
en zeilen van de vereniging. ‘s Middags kon iedereen weer gesterkt en gelaafd aan de tweede ronde beginnen, die rond drie
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bONDSDAG
uur door iedereen was afgerond. Tijdens de gezellige nazit was
er natuurlijk nog de   prijsuitreiking met echte medailles voor
de “winnaars” en zoals gezegd: het team met de meeste  “echte”
boulers ging naar huis met de gouden medaille.
Deze bondsdag die voor alle bondsvrijwilligers, relaties van de
NJBB, oud-bestuursleden en personeel van de NJBB en KNBB
was georganiseerd heeft dat gebracht wat het bondsbestuur
hoopte: een goede ontspannen sfeer en veel informele contacten.
Dit alles werd vooral mogelijk gemaakt door de meer dan voortreffelijke verzorging van de medewerkers van DE Goede Worp
en de ongedwongenheid van de organisatie van Dody.
Tevreden huiswaarts en gelukkig zonder files weer terug naar
beneden de rivieren in de overtuiging dat het zogenoemde
Haagse “soepzooitje” niet geldt voor   De Goede Worp en alle
aanwezigen die dag, maar meer voor het Binnenhof.
Volgend jaar sta ik graag weer vroeg op voor de volgende
Bondsdag.
Arno Frankfort.
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Nationaal Verenigingskampioenschap

NVK Les Cailloux KEIGOED!
Gedurende de afgelopen winter heeft in elke afdeling weer
een strijd plaatsgevonden om het afdelingskampioenschap
voor verenigingen met inzet kwalificatie voor deelnamen aan
het Nationaal Verenigingskampioenschap. Dit resulteerde
in veertien afdelingskampioenschappen, die samen met de
nummers 1 en 2 van het kampioenschap van 2010 (PU Kennemerland en MIDI).

D

e eerste landelijke ronde, waar de vier verenigingen voor de
finaledag uit voort moesten komen, vond plaats bij Les Miles
Iles in Zuid-Scharwoude. Opmerkelijk was dat in de eerste
ontmoeting geen enkele vereniging een derde speelronde nodig
had om zicht bij de laatste acht te plaatsen. In de kwart finale kwalificeerden titelverdediger PU Kennemerland, Midi en Les Cailloux zich
in twee speelronden. Alleen ’t Dupke had een derde ronde nodig om
Le Biberon de baas te worden.  Op 27 maart vond bij Boule de Boeuf
in Oss de ontknoping plaats. Regerend kampioen PU Kennemerland kon niet in zijn spel komen en werd met 4-2 onttroond door ’t
Dupke. In de andere halve finale was Les Cailloux duidelijk een maatje
te groot voor MIDI en bereikte via een 4-0 overwinning de finale. In
de kleine finale om de derde en vierde plaats ging de strijd tussen
PU Kennemerland en MIDI gelijk op. Na de eerste ronde 1-1 en na
de tweede ronde 3-2 in het voordeel van PU Kennemerland. Er was
dus een derde ronde nodig. MIDI moest beide partijen winnen om

derde te worden, maar PU Kennemerland liet dat niet toe ten pakte
de derde plaats. In de finale liet Les Cailloux zien deze dag keigoed te
zijn. Hoewel in de eerste ronde het er even naar uitzag dat die met
een gelijke stand zou eindigen, nam Les Cailloux toch een 2-0 voorsprong, die in de tweede ronde werd uitgebouwd naar 4-0 en dus
de overwinning. Les Cailloux Nationaal Verenigingskampioen 2010.
Khalid, Patrick, Mark, Essa, Irma, Erik, Katy, Mourad en Noël van harte
gefeliciteerd. Les Cailloux veel succes in Europa.
Plts
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
10
11
12
13
14
15
16

Vereniging
PUK
Nederlek
PV Tilburg
Les Mille Îles
‘t Dupke
Emmense Boule
Le Biberon
ABA
MIDI
L’Esprit
Boule Animo
Mosa Petanca
Les Cailloux
Petangeske
PC Doetinchem
Les Pointeurs

Uitslag
4
0
5
0
5
0
5
0
4
2
1
4
5
0
1
5

¼ finale
PUK

Uitslag
4

PV Tilburg

1

‘t Dupke

4

Le Biberon

2

MIDI

4

Mosa Petanca

1

Les Cailloux

4

Les Pointeurs

1

management

op de agenda…..
De sport centraal en de topsport hoog op de agenda…..
Als het bondsbestuur je vraagt om toch nog eens te kijken naar de
samenwerking tussen de trainers, de coördinatoren, het bondsbureau, bestuurders en sporters dan is er meestal iets waarover
vrijwel iedereen ontevreden is.

I

k ben Léon van de Griendt, heb een managementfunctie bij
de Hogeschool Utrecht, speel petanque en ben getrouwd met
uw voorzitter. Mijn functie is tijdelijk, wanneer het bondsbureau gereorganiseerd gaat worden- medio 2011- dient mijn klus
geklaard te zijn. Het bondsbestuur wil dan horen hoe zij haar activiteiten m.b.t. de topsport het best kan organiseren . Vandaag
is het mode om dan heel snel te roepen dat alles doelmatig, efficiënt en zo goedkoop mogelijk moet. Natuurlijk is het slim om
een plan te hebben, is het handig om goed samen te werken en
getuigt het van goed beheer wanneer er op het geld gelet wordt.
Maar er is meer; je dient als NJBB te weten wat je wilt met top en
met de breedtesport. De bond is helder in haar keuze, wij zijn een
sportbond en we willen werken binnen de beleidslijnen van NOC/
NSF. Wij willen met de resultaten van onze topsporters klimmen
op de internationale ranking. Gezien dit beleid is het logisch dat
de topsport geld  van de NJBB krijgt om te trainen, om internationale ervaring op te doen en om deel te nemen aan Europese- en

wereldkampioenschappen. Geld is niet het probleem .  We hebben gekwalificeerd kader nodig !  Er zijn vandaag zo´n 65 spelers
en speelsters lid van een van de nationale selecties. Zij hebbeen
talent en zijn bereid het trainen en de wedstrijdsport op de eerste plaats te zetten. Er is een schreeuwend tekort aan geschoolde
trainers voor de selecties. Trainers die de juiste techniek van het
petanque kunnen overdragen, die planmatig kunnen werken, die
bij voorkeur zelf wedstrijdsport bedreven hebben en die nu hun
grootste plezier halen uit het beter maken van anderen. Mocht je
dit kunnen of willen leren……. Je bent van harte welkom.Er zijn
natuurlijk nog wel meer verbeteringen gewenst. Op korte termijn
willen we een digitale omgeving scheppen waar trainers en spelers van de selecties informatie kunnen uitwisselen. Er wordt nagedacht over manieren om de voorlichting over en de zichtbaarheid
van de selecties te verbeteren . De commissie topsport versterkt
met de bondscoach, voorzitter commissie opleidingen en coördinator topsport werken aan een advies over het meerjarenbeleid
voor de topsport. Er wordt dus aan het paard getrokken! Nu vooral
zorgen dat we allemaal dezelfde kant op trekken en bij voorkeur
in hetzelfde tempo. En ………….Het paard moet inderdaad niet
overlijden maar daar ziet het niet naar uit.
Léon van de Griendt
Lvdgriendt@hotmail.com
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Nationaal Verenigingskampioenschap

SFEERTEKENING VAN HET NVK 2010
Vroeg in de middag op weg naar Boules de Boeuf in Oss.
De letterlijke vertaling vermoedt een bijzonder gerecht,
maar het menu van de dag kippensoep en Zweeds vlees is
toch niet wat ik dacht dat het zou zijn.
Verwelkomd door een groot aantal vlaggen, die duidelijk
het feestelijke van die dag aangaven snel naar binnen gegaan en het hockeygebeuren achter me gelaten.

B

innen een drukte van belang; de vier verenigingen volop
in de strijd.
Jeu de boules leek mij vooral een sport van heen en weer
lopen, overleggen, nog een keer heen en weer lopen, soms weer
overleggen en dan nog even die ene heuvel op het wedstrijdterrein glad strijken.
Maar daarna heb je ook wat als toeschouwer !
Het is inderdaad een precisiebalsport: boules worden ( zo lijkt
het) achteloos op de juiste plaats neergelegd om vervolgens na
weer veel heen en weer lopen en overleg door de tegenpartij
genadeloos weer te worden weggeschoten.

3e plaats PU Kennemerland
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Dit alles wordt door de tegenpartij al of niet gelaten ondergaan
om daarna aan het einde van de partij elkaar vriendelijk de hand
te schudden. Hoe stevig de handdruk is, was niet waarneembaar, maar de onderlinge waardering was groot.
Daaromheen zaten ongeveer tweehonderd mensen te kijken
naar dit spel en zo te zien wisten ze allemaal waarom ze er zaten.
Geen stewards op de tribune; geen M.E. achter de hand en geen
enkele wanklank vanaf de zitplaatsen.
Sterker nog; ieder wist te waarderen waarom het ging en ook
was er diezelfde waardering voor “de mooie ballen” van de ander.
Het resultaat van dit alles kunt u via de uitslagen lezen.
Op de foto’s kunt u zien hoe de sfeer was tijdens en na de prijsuitreiking.
Grote waardering vanuit de deelnemende verenigingen voor
de overzichtelijke en goede manier van het verwerken van de
standen.
Het scorebord is een voorbeeld voor alle verenigingen.
De arbiter heeft maar twee keer mogen meten, omdat - zoals ze
zelf zei- bij een hoog niveau de arbiter zelden wordt ingeschakeld.
De kantine draaide weer volop ( maar daar draaien ze in Brabant
hun hand niet voor om). Kortom vriendelijkheid en goede sport
op deze dag.
Tireurballen, waar soms letterlijk de vonken vanaf vlogen, partijen die tot diep in de avond duurden en een voorzitter van
de winnende vereniging, die de champagne op voorhand had
meegenomen.
Maar dan vervolgens de glazen toch maar weer bijna geheel gevuld achterlatend.
Je moet tenslotte nog wel naar Zeist rijden.
Tevreden terug naar de thuisbasis en op de vraag van mijn wederhelft: “hoe was het?” kwam zonder aarzelen het antwoord :
keileuk !!
Uw observator,
Arno Frankfort

2e plaats ‘t Dupke
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Kort

Daar ik niks meer heb te doen !!!
Ik heb vele lange jaren hard gewerkt, wel als een paard.
Ik verdiende een pensioentje, en ik heb nog wat gespaard.
Ik woon nu in een heel mooi huisje, met een tuin, als een
plantsoen.
En nu ga ik heerlijk rusten, daar ik niks meer heb te doen.
Ik werk door, zei toen mijn vrouwtje, ik word nóóit gepensioneerd.
En nu is ’t wel recht en billijk, dat je mij nu assisteert.
En ik kan nu koffie zetten, en ik was, ik strijk en boen.
Dek de tafel, was je kopjes, daar ik niks meer heb te doen.
En ons allerliefste tuintje, dat moest worden uitgebuit.
Doe het zelf! Zei toen mijn vrouwtje, dat spaart ons een tuinman
uit.
En nu sta ik maar te spitten, ik zaai wortelen en meloen.
Ik heb blaren op mijn handen, daar ik niks meer heb te doen.
Als mijn kleinzoons zich vervelen, doen ze niets dan kattenkwaad.
Ga naar opa, zegt hun mama, die weet met zijn tijd geen raad.
Ma en oma gaan de stad in en verteren mijn pensioen.
En ik speel dan indiaantje, daar ik nik meer heb te doen.

Ik heb een kippenhok getimmerd en fok kippen met geduld.
Maar de eieren zijn niet lekker en mijn vrouw zegt: da’s jou schuld.
’s Avonds lees ik nu mijn boekje, “de verzorging van een hoen.”
Tot ik doodvermoeid in slaap val, daar ik niks meer heb te doen.
Ik ben daghit, ik ben tuinman, wasvrouw, werkster, keukenmeid,
kippenboer en gouvernante, alles voor de aardigheid.
Ik loop te zweten en te zwoegen met een hoofd als een pioen.
Raak zowaar nog overspannen, daar ik niks meer heb te doen.
Ik heb gelukkig nog een hobby, een sport die petanque heet.
Hier noemt men het ook wel “boulen”, ’t kost me dikwijls nogal
zweet.
Ik wil het toch voor niks niet missen, vooral als ik spel met Henk en
Koen.
In m’n “vrije” tijd ben ik daar me bezig, daar ik niks meer heb te
doen.
Gelukkig heb ik een functie bij de NJBB, dan heb je altijd wat te
doen!

BATAVIA PETANQUE ZEIST

OPEN WEEKEND RANGLIJSTTOERNOOI 2010
Met een knipoog naar Zuid-Frankrijk dat de zomerperiode opent met de Mondial La Marseillaise begint de petanquemaand juli in Nederland traditioneel met het Zeist Open Weekend. Dit jaar organiseert Club de Pétanque “Les
Cailloux” op 3 en 4 juli 2010 zijn jaarlijkse topevenement alweer voor de 6e keer. De aangepaste naam “Batavia Petanque Zeist Open Weekend 2010” verraadt dat het een speciale editie gaat worden. Het komt namelijk tot stand via
samenwerking met de NJBB. De bond gaat de Zeister club helpen zijn evenement internationale allure te geven door
onderdak te bieden aan teams uit diverse Europese landen.

V

an meet af aan doet Les Cailloux zijn uiterste best om de
toernooien van het Zeist Open Weekend Ranglijsttoernooi
nationaal van betekenis te laten zijn. Niet alleen in sportief
opzicht, maar ook qua sfeer en uitstraling. Petanque zoals petanque bedoeld is, als sport met al zijn unieke facetten, maar ook als
sportieve recreatie in een ontspannende atmosfeer.  Kenmerkend
voor het Zeist Open Weekend zijn twee toernooien per dag, een
voor wedstrijdspelers en een voor de liefhebbers, zaterdag voor
triplettes en zondag voor doublettes. Om het verwachte en onverwachte aantal deelnemers te kunnen herbergen wordt de
Koelaan waaraan het boulodrome gevestigd is, speciaal voor
dit evenement omgetoverd tot heuse petanquebaan. De schitterende beukenlaan met een doorkijk op Het Slot Zeist doet
onwillekeurig denken aan het Franse Fontainebleau. Tussen de
partijen door is het genieten geblazen en kan het aangename
ruimschoots met het nuttige verenigd worden: bars, grill, zitjes,
parasols en partytenten en een muzikale achtergrond completeren de Franse sfeer.
20
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Anders
De toernooien voor wedstrijdspelers zijn alleen toegankelijk voor spelers met een wedstrijd- of jeugdlicentie. Maar – anders dan voorheen
– aan de promotietoernooien kan iedereen meedoen, een licentie
is daarvoor niet nodig. Strijden de wedstrijdspelers om uitdagende
geldprijzen, voor de prijswinnaars van de promotietoernooien liggen
verrassend fraaie prijzen in natura te wachten! Enige jaren geleden organiseerde de NJBB in samenwerking met de importeur van OBUT in
Lelystad “Batavia Petanque” als zelfstandig toernooi. De formule en de
entourage waren een groot succes. De naam Batavia Petanque was
binnen West-Europa gevestigd en was synoniem voor ‘internationale
allure’. Om verschillende redenen heeft de bond intussen de bakens
verzet. Sinds twee jaar stelt de NJBB aan een tweedaags toernooi dat
zich in Nederland al bewezen heeft het internationale uithangbord
“Batavia Petanque” beschikbaar. Dit om op die manier te helpen dat
toernooi internationaal te promoten. Nadat Petangeske uit Bergen op
Zoom de afgelopen twee jaar de eer te beurt viel, voelt Les Cailloux
zich vereerd met de toekenning voor 2010 én 2011 van het predicaat
Batavia Petanque. Inmiddels heeft de NJBB uitnodigingen verstuurd
aan onder meer de federaties van België, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en Estland. Kortom, het belooft een grenzeloos petanquefestijn te worden in Zeist.

Zaterdag 3 juli 2010:
Ranglijsttoernooi triplettes
Gegarandeerde hoofdprijs: € 750,00
W- of J-licentie verplicht
Systeem: directe eliminatie A, B, C, D
Inleg: € 7,00 per persoon
Melden v.a. 9:00 uur, aanvang 10:00 uur
Promotie toernooi triplettes
Prijzen: in natura
Voor iedereen toegankelijk!
Systeem: 4 voorgelote partijen en finale om de Slot Zeist wisseltrofee
Inleg € 5,00 per persoon
Melden v.a. 12:00 uur, aanvang 13:00 uur

Zondag 4 juli 2010:
Ranglijsttoernooi doublettes
Gegarandeerde hoofdprijs: € 500,00
W- of J-licentie verplicht
Systeem: directe eliminatie A, B, C, D
Inleg: € 7,00 per persoon
Melden v.a. 9:00 uur, aanvang 10:00 uur
Promotie toernooi doublettes
Prijzen: in natura
Voor iedereen toegankelijk!
Systeem: 4 voorgelote partijen en finale om de Slot Zeist wisseltrofee
Inleg € 5,00 per persoon
Melden v.a. 12:00 uur, aanvang 13:00 uur
Inlichtingen en inschrijving via: www.lescailloux.nl of telefonisch:
0343-562 200
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1000 Boules

Het was zwaar!
Dit was het algemene commentaar van de deelnemers aan
het evenement 1000 Boules.
In tien minuten 100 boules schieten is zwaar. De 100 geworpen boules vertegenwoordigen een gewicht van 70 kg. Nu
werd dat niet als zwaar gezien, maar het steeds een klein
stukje je lichaam verplaatsen, het in een ritme komen en blijven en de warmte van de schijnwerpers maakte het tot een
zware ervaring, maar wel een ervaring met een grote mate
van voldoening.
Dit evenement dat al enkele jaren in Frankrijk plaatsvindt, is naar
Nederland gehaald door Henri Calvetti en zijn idee werd meteen in
de armen gesloten door Afdeling 09.
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De opzet was dat 10 spelers elk in tien minuten 100 boules zouden schieten. Daartoe waren acht boules in een cirkelboog op acht
meter van de werpcirkel geplaatst. Elke boule lag in een cirkel met
een diameter van één meter. Voorwaarde voor een score was dat
de te schieten boule geraakt werd en dat de geworpen boule niet
voor de cirkel van één meter de grond raakte. Als initiator zou Henri
Calvetti de spits afbijten. De volgorde van de overig negen spelers
werd via loting bepaald. Na Henri kwamen de volgende spelers aan
bod: Edward Vinke, Joey van Doorn, Wietse van Keulen, Martin Bakker, Essa Agzoul, Dennis Mul, Noël Kempeneers, Jack Schillemans
en als laatste Kees Koogje.
Onder grote publieke belangstelling deden de spelers hun uiterste
best om een Nederlands record te zetten. Startte Henri met een
score van 51, dit werd met 61 meteen verbeterd door Edward, die
vervolgens door Joey naar de tweede plaats werd verwezen (64).
Clubgenoot Wietse legde vervolgens de lat beduidend hoger door
een score van 74 te realiseren. Tegen dit geweld waren Martin (64),
Essa (62) en Dennis (72) niet opgewassen. Het was Noël, die lange
tijd uitzicht had op een score van 80, die de leiding overnam met
een score van 78. Hierna kwam Jack aan bod. Bij hem hadden de
meeste toeschouwers het gevoel dat hij door de tijd ingehaald zou
worden, maar ook hij wierp zijn 100 boules binnen de gestelde tijd.
Maar de score van 70 was niet voldoende om Noël van de troon te
stoten. De laatste deelnemer werd door de Bondscoach getipt als
kandidaat voor de eindoverwinning, maar hij bleef steken op 69.
Daarmee was Noël de eerste winnaar en nam hij de wisseltrofee in
ontvangst. Maar niet nadat de eregast, Christian Fazzino, een demonstratie van zijn kunnen gaf. Niet voor niets is hij de wereldrecordhouder 1000 boules schieten in één uur met een score van 992.
Ongelooflijk slechts acht missers. Dit keer waren het twaalf misser,
maar hij kreeg ook maar zes minuten om de 100 boules te schieten.
Dit aantal haalde hij niet, maar eindigde wel met een score van 67
uit 79 wat een rakingspercentage van 85% opleverde.
Van de 1000 boules werden er dus 665 geraakt. De beste serie
werd gemaakt door Wietse van Keulen, die 15 maal achtereen raak
schoot.
Het was een geweldig evenement, goed georganiseerd en ik kijk
uit naar de editie 2011.
Ik hoop dat er dan wel één of twee vrouwen deelnemen.
Henk van Rekum.

kort

PETERTJE TANK

H

allo, ik ben Petertje Tank en ik word lid van jullie club.
Dat komt zo: Mijn Willem zei tegen mij: “Mens ga toch eens
wat aan sport doen. Je groeit helemaal dicht.” Nou ik in dat
gemeenteboekje gekeken en ja hoor daar stond van alles in: Voetballen, wielrennen, worstelen, boksen. Maar dat is niks voor mij!
Ineens zag ik het Jeu de Boulesvereniging. Dat had ik wel eens in
Frankrijk gezien. Makkelijk zat, dat kan ik ook! Ik dat telefoonnummer gebeld, wat er bij stond en een aardige mevrouw, die wist er
heel veel van, zei dat ik dinsdagavond moest komen. Oh, oh, wat
was ik zenuwachtig! Ik kon haast niet recht over de Vuurlijn fietsen.
En daar zag ik de baan. Eerst heb ik mijn fiets in de bosjes verstopt
- dat moet hier - en toen was daar een aardige meneer met een kaal
hoofd en ... baardje. Hij vroeg mij: “Kom je eens kijken bij ons?” Ik
knikte ja. Toen zei hei: “Heb je het al eens gedaan? Dat vond ik een
rare vraag. Dat vertel je toch niet aan iedereen! Toen vroeg hij, kijkend naar mijn tasje: “Heb je twee ballen?” Ik zei: “..... natuurlijk niet.
Ik ben een meisje! Maar bij bedoelde bouleballen. Stom hè! Want je
moet drie ballen hebben, maar gelukkig kwam er een meneer met
een houten kistje met drie van die dingen aansjouwen. Ik mocht
gelijk meedoen, maar één bal moest gelijk in de postzak. Ik vroeg:
“Wanneer brengt de postbode die rond?” Maar het was om te zien
met wie je moest spelen en meteen werden ze weer op de baan
gegooid. Nou zo blijf je mooi bezig. Maar er staat wel een postcodenummer op ieder bal. Ik moest spelen met twee mannen en
een klein vrouwtje. Eén gooide een gulden op en riep: “Het is een
munt.” Ja, dat wist ik ook wel, wat anders? Wij mochten beginnen.
Mijn maat, zo heet dat, maakte een kringetje en zei, dat ik daar niet
uit mocht komen en deed voor hoe ik moest gooien. Hij gooit het
........ ik zeg maar houten balletje, want die andere naam verstond ik
niet zo goed, maar dat was geloof ik niet zo netjes. Ik moest gooien
en ik geef die bal een swieperd, helemaal tegen het hout. Riepen

ze alle drie: “Uit!” Nou ik zag duidelijk dat ie nog op de baan lag.
Maar iemand had een heel dun touwtje gespannen en daar mocht
de bal niet overheen. Flauw hoor! Toen mocht die mevrouw en die
gooit haar bal zó dicht bij het balletje. Brult er iemand achter van
de baan: “Mooie bal Mien, daar staat het volk van te kijken.”Nou ja,
waar bemoeit die vlinderstrik zich mee? Ik werd echt een beetje
nijdig en gooi m’n bal nog dichter bij het .....kkkk-houten balletje.
Roept die ander man: “Pas op! Ik ga schieten.” Nou ik meteen plat
natuurlijk. Je weet maar nooit. Eén verdwaalde kogel en je bent
er geweest. Maar dat begreep ik helemaal verkeerd. Toen ik weer
stond, ging hij in het kringetje staan ....... en BENG weg was mijn
bal. Dat vind ik nou pesten! Maar waarom je eerst je voeten moet
vegen moet ik volgende week even vragen. We hebben wel verloren, maar ik heb veel geleerd. Bijvoorbeeld, als je kar ho roept ligt
de bal meteen stil, en ik moet kijken waar m’n donneepunt is???????
O ja, ik ging nog mooi de fout in. Naast ons riep iemand en nou een
hoge pot thee. Nou ik gooi meteen m’n ballen neer. Ik dacht: “Het
is rust. We krijgen thee, net als bij het voetballen.” Dat jullie steeds
van die buitenlandse woorden gebruiken, vind ik kapsones hoor!
Niet iedereen doet dat, want ik hoorde ook ik lig en hij groeit nog
wel en zal ik je gat even dicht maken? Ik dacht even dat ik bij de verkeerde club was! Na afloop kwam er een meneer met glimmende
oogjes naar mij toe en zei: “Ik ben von den Hagge.” Pas op Petertje,
dacht ik, er is nog een Duitser achter gebleven. Toen ik naar huis
ging, kwam er een meneer met een grote witte cowboyhoed op
tegen de warmte en die zei: “Ik heb eens nagedacht. Houd je van
tuinieren?” Is dat ook een spelregel? Dat zal ik thuis eens nakijken,
want ik heb een blauw boekje van de ‘boelmeester’ gekregen en
daar staat alles in!
Nou tot volgende week.
Doei.
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TON’R
OfficieeL deaLer vOOr NederLaNd
Dobbestraat 15 - 1411 VW Naarden
tel: 035 - 694 06 47
fax: 035 - 678 24 77
Web: www.la boule.nl
e-mail: info@la boule.nl

Naast een grote collectie boules
leveren wij ook een breed assortiment accessoires.
Kijk voor onze speciale actie en een
uitgebreid overzicht van al onze artikelen
op http://www.la boule.nl.
Wilt u een voorlichting/verkoopstand bij
uw toernooi, neem dan kontakt met ons op.
NJBB-leden extra korting.

La Boule is sponsor van de NJBB

