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Vakantie met voordeel!

Wist u dat u als lid van de NJBB 10% korting ontvangt bij Ardennen Camping 
Bertrix. En als u voor de maand september of oktober een luxe stacaravan huurt, 
profiteert u van een superaanbieding: de huur bedraagt slechts € 199,00 (nor-
maal v.a. € 287,00). Deze prijs geldt ook in de herfstvakantie!
 
Ardennen Camping Bertrix is bovendien een ideale bestemming wanneer u met 
de vereniging of uw familie een weekendje weg wilt. De camping beschikt over 
eersteklas voorzieningen, goede petanquebanen en de omgeving is schitterend. 
U kunt het verblijf uitbreiden met bijvoorbeeld een diner, een BBQ of activiteiten. 
Neem contact op met de camping voor een offerte op maat. 
 
Steeds meer NJBB leden bezoeken Ardennen Camping Bertrix tijdens het Lente-
toernooi. In het weekend van 17 tot 20 juni 2011 wordt het toernooi voor de 5e 
keer georganiseerd: een bijzonder evenement midden in de natuur. Tijdig reser-
veren is aan te raden. Voor meer informatie en reserveringen belt u met het Ne-
derlandse nummer 070-8900644 of bezoek www.campingbertrix.be. 
 
Ardennen Camping Bertrix is al jaren een partner van de NJBB.

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 • www.campingbertrix.be
Vooraf reserveren noodzakelijk.

Als echte jeu de boules liefhebbers organiseren wij 
in 2011 het 5e Petanque Lentetoernooi op onze 
4* camping in de Belgische Ardennen. Verblijf met 
eigen caravan of huur een luxe stacaravan en beleef 
een uniek weekend midden in de natuur.

Maar Ardennen Camping Bertrix doet meer:

SUPERAANBIEDING: Stacaravan voor NJBB leden
Een week in september of oktober 2010 (incl. herfstvakantie)

Huurprijs van Ð 287,00 voor Ð 199,00
Reserveren o.v.v. NJBB Petanque 2010.

Weekendje weg met uw vereniging? 
Ardennen Camping Bertrix maakt een offerte op maat!

Lentetoernooi 2011
Zaterdag 18 juni Doublettes
Zondag 19 juni Super Melée

Ardennen Camping Bertrix: 

dé jeu de boules 
camping van België!
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BIJ DE VOORPLAAT
Jong gedaan, een moment tij-
dens het internationale toernooi 
te Blangy sur Bresle, Frankrijk.

redactioNeelpetanQue

Helaas er is nog geen nieuwe redactie, maar wel weer een nummer van petanQue. Plezierig is 
dat er een reactie is geweest op de oproep voor correspondenten en  we hebben ons oog la-
ten vallen op enkele mogelijke kandidaten. PetanQue nr 67 kent weer een gevarieerde inhoud. 

De NK’s, opmerkelijke prestaties van onze selecties en veel aangeleverde kopij van boulers uit het land. 
We zitten inmiddels in een mooie zomer met een aantal EK’s en een WK in het verschiet. Het WK man-
nen vindt niet plaats in Taiwan, maar is verplaatst naar Izmir in Turkije en vindt nu plaats van 7 t/m 10 
oktober �010. Voor velen van ons een goed bericht en de gelegenheid voor een korte extra vakantie. 
De samenstellers van petanQue willen graag de selectiespelers en –speelsters, die deelnemen aan het 
EK vrouwen, EK jeugd en WK mannen heel veel succes toewensen.

Als ik dit schrijf heb ik net een aantal prachtige toernooien bezocht. Toernooien 
waarin ik naast vele anderen ook onze selectieleden aan het werk heb gezien. 
Ik kan niet anders dan constateren dat onze jongeren op een heel goed niveau 

het petanque spelen. Je ziet nu dat de inzet die is gepleegd om van het begin af aan 
de juiste techniek aan te leren, veel te trainen op competenties, tactisch leren denken 
etc., beloond wordt. Als we dan ook nog vernemen dat op de builenlandse toernooien 
goede tot zeer goede resultaten zijn behaald door onze selecties, stemt me dat tevre-
den. Op dit moment is de selectie voor het EK dames bekend en worden de selecties 
voor het EK junioren en WK heren samengesteld. Degenen die worden aangewezen zullen er heel blij mee 
zijn en terecht. Maar altijd is er een groep spelers die er op gehoopt hadden, zo niet ervan uitgegaan waren 
dat ook zij aangewezen zouden worden. Die spelers zijn, terecht, teleurgesteld. Maar dat hoort bij topsport.  
We hebben als Bond een belagrijke stap gezet via professionalisering van de systemen, het werken met 
competenties en verslaglegging van de resultaten, naast het trainen van de trainers om hier mee om te 
gaan. Natuurlijk kan niet alles worden geobjectiveerd, zoals het passen van karakters om er een team van te 
maken. (Ik moet nu even denken aan Marco van Basten en Mark van Bommel). Belangrijk is echter dat er een 
verhaal achter zit, dat het uit te leggen is. We zetten zeker ook nog een belangrijke stap nu we meer bezig 
zijn om dat alles ook naar u te communiceren. De NJBB, onze Bond staat voor breedtesport én topsport. Die 
kunnen niet zonder elkaar. Dan moeten we daarover ook met elkaar spreken en elkaar informeren. Als dat 
alles ertoe leidt dat we trots zijn op elkaar en elkaar ondersteunen is de NJBB weer sterker geworden. 

Elly de Jonge
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VaN de Voorzitter

iNhoud



Eind vorig jaar is de sectie topsport ingesteld met als onderdelen de commissie topsport, de bondscoach en de top-
sportcoördinator. Als interim-voorzitter werd toen Léon van de Griendt aangesteld. Hieronder zijn bevindingen over 
het eerste half jaar van de sectie topsport.

bestuursrubriek

Net als in het echte leven begint zo´n klus gewoon met ken-
nismaken, een mooi neutraal woord voor het vertellen wat 
je komt doen, uitzoeken wat je gesprekspartners wel en 

wat vooral niet willen. Ook hier geldt de wet van `thuis ` wederzijds 
vertrouwen is de sleutel tot succes. Mijn waarneming is dat er hard 
en serieus wordt gewerkt binnen de NJBB. Vrijwel iedereen doet zijn 
ding (weinig haar ding) en is van mening dat zijn ding heel belang-
rijk is. Het zit dus niet in de gewerkte uren. Wat mij opvalt is dat veel 
taken ( klussen ) aspecten hebben die elkaar overlappen, elkaar dus 
beïnvloeden. Als er incidenten zijn dan komen die daar voor. Op de 
grensvallen dus. Dit kan wijzen op onvoldoende duidelijkheid wat 
ieders taak is, wat zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
zijn; hier zullen we de komende tijd goed naar moeten kijken maar 
het is ook een signaal dat onze werkcultuur te weinig aandacht be-
steed aan samenwerking, afstemmen, elkaar tijdig informeren. Als 
we vergaderen dan zouden die bijeenkomsten meer het karakter 
moeten hebben van werkbesprekingen en minder gericht moeten 
zijn op nieuwe richtlijnen, nieuw meerjarenbeleid. Doen is voor de 
NJBB van groot belang. In de praktijk van alledag werk ik vooral 
samen intensief samen met de bondscoach ( Toon van Alebeek) en 
de topsportcoördinator ( Jack Machielsen). Eens in de drie weken 
nemen we alle zaken door die spelen rond selecties, de wedstrijd-
kalender, de afvaardigingen, de zonale trainingen en zaken m.b.t. 
trainers en trainingen. In het voorjaar hebben we in kleine kring 
een notitie geschreven over petanque als topsport en het opleiden 
van topsporters door de NJBB. Niet iedereen zal weten dat de NJBB 
actief meedoet met allerlei zaken die vandaag spelen in de sport-

wereld en de wereld van het coachen. Het zoeken van talent en 
het ontwikkelen van talent staat in alle sportbonden, ook die van 
de niet-Olympische sporten, hoog op de agenda. De kern van het 
nieuwe beleid is niet echt in een paar steekwoorden te vertellen 
maar misschien is de kreet “Meer met minder “bruikbaar. Topsport 
is meer dan zo nu en dan een mooie boules gooien. Het vraagt ie-
dere dag een bepaalde hoeveelheid trainingsarbeid, het vraagt om 
vooruitgang en resultaat, mentale weerbaarheid is cruciaal en in 
een klein team kunnen werken is ook een succesfactor. Wij willen 
binnen een paar jaar aansprekende resultaten behalen en hiervoor 
willen we jongeren spelers die we vaak zelf hebben opgeleid in-
zetten en wat langere tijd de gelegenheid bieden internationale 
ervaring op te doen. Dat klinkt zo mooi maar jullie weten dat een 
team op een EK of WK uit maximaal 4 spelers bestaat, meer plaat-
sen zijn er niet. Dat beleid is er nu en in het najaar �010 komt er 
meerjarenbeleidplan Topsport NJBB. Een stap vind ik het nieuwe 
digitale volgsysteem dat we aangeschaft hebben en dat we nu aan 
het implementeren gaan. In de zomer gaan we alle selectiespelers 
leren om met dit systeem te werken. Het werk in de driehoek is 
hartstikke leuke. Hier gaat het om wedstrijden, om succes en te-
leurstellingen. Het is woekeren met altijd te weinig tijd, het is ten-
slotte allemaal naast het betaalde werk. Opvallend is wel dat – en 
nu formuleer ik het bewust vriendelijk en positief – de speler en het 
toernooi altijd voorgaat. Op een of andere manier zijn we bereid 
om altijd uitzonderingen te maken en lijken ons nauwelijks te reali-
seren dat hiermee het overwerk iedere dag georganiseerd is.

Léon van de Griendt

gedaaN eN gelateN…………..

In Memoriam
Martien van Hintum overleden op � juni 
�010. Het bondsbestuur heeft met droef-
heid kennis moeten nemen van het toch 
nog plotselinge overlijden van Martien 
van Hintum. Martien heeft veel voor de 
NJBB betekend. Hij was meer dan �0 jaar 
scheidsrechter, en tevens 11 jaar scheids-
rechterscoördinator en was van oktober 
1999 tot januari �010 lid van de tuchtcom-
missie van onze bond. Martien is maandag 
7 juni begraven in Breda. De NJBB verliest 
in hem een gewaardeerd medewerker.

Ledenadministratiesysteem
Op dit moment wordt de laatste hand 
gelegd aan de opleiding voor ledenad-

ministrateurs die in het najaar van �010 
gegeven gaat worden. Alle verenigingen 
zijn uitgenodigd voor het volgen van een 
van de 13 opleidingsavonden. De veren-
gingsecretarissen zijn hiervan separaat op 
de hoogte gebracht.  Als alles goed gaat 
heeft de NJBB met ingang van �011 een 
ledenadministratie die voldoet aan alle 
wensen. Leden kunnen zelf hun gegevens 
inzien en de wijziging meteen aan de se-
cretaris van de verenging doorgeven. Ver-
wacht wordt dat hierdoor de bezorging 
van het bondsblad PetanQue beter gaat. 

Korting met uw lidmaatschapskaart
Wist u dat u op vertoon van uw NJBB li-
centie bij camping Bertrix, buiten het 

hoogseizoen 10% korting krijgt op uw 
staanplaats. Camping Bertrix gelegen op 
een wonderschone plek in de Ardennen  
heeft naast allerlei voorzieningen van 
hoge kwaliteit een goede petanquebaan. 
Ook voor verenigingen die een vereni-
gingsweekend willen organiseren  zijn 
er goede mogelijkheden, neem hiervoor 
contact op met de camping. Bij Topshelf 
een van de grootste winkelketens in de 
vrijetijdsmarkt  krijgt u eveneens 10% kor-
ting op al uw aankopen. Bij JDC sport kunt 
u bouleartikelen met korting aanschaffen, 
zie hiervoor de advertentie in het bonds-
blad Ook La Boule heeft  aanbiedingen 
voor NJBB leden, zie ook hier verder de  
advertentie in het bondsblad.

VaN het boNdsbureau
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boulodrôme boulamis geopeNd

V rijdag �6 maart en zaterdag �7 maart is de officiële ope-
ning geweest van het Heinen & Hopman Boulodrôme op 
de Vinken in Bunschoten. Maar liefst 65 meter lang met 

een grote en een wat kleinere hal met de kantine in het midden, 
zodat er ook met kleinere aantallen spelers efficiënt van de hal-
len gebruik gemaakt kan worden. Eén hal is rolstoelvriendelijk 
gemaakt, bij de opening was al een rolstoeler aanwezig om het 
jeu de boulen te proberen! Het boulodrôme is voorzien van een 
hypermodern verwarmingssysteem, het sanitair is volautoma-
tisch. De eigenlijke opening werd verricht door Cees Hopman 
(Heinen & Hopman) en Steven Koelewijn (voorzitter Boulamis) 
door het onthullen van de naam op de westgevel.
Vrijdag was de Open Dag voor sponsoren, buren en besturen 
van collega-verenigingen in de afdeling 6 van de NJBB. Vele 
sponsoren waren aanwezig en bekeken de nieuwe accommo-
datie, ook werd door de leden doorlopend jeu de boules ge-
demonstreerd. Er werd gebruik gemaakt van de gelegenheid 
om ook eens een boultje te gooien en natuurlijk was er ook 

een drankje en een hapje. Tijdens de toespraak van voorzitter 
Steven Koelewijn benadrukte hij dat een en ander zonder de 
steun van de Gemeente Bunschoten en de vele grote en kleine 
sponsoren het absoluut niet mogelijk was geweest het Bou-
lodrôme te bouwen. De leden hebben ook een belangrijke in-
breng gehad, een groot aantal heeft zich echt erg ingespannen 
om een en ander voor elkaar te krijgen. De zelfwerkzaamheid 
heeft geresulteerd in onder andere prachtige toiletten, een 
goede keuken en een groot gedeelte is nu onzichtbaar, want 
o.a. de fundering en de elektrische leidingen zijn ook allemaal 
met behulp van de leden gemaakt. 
Zaterdag waren er vanaf 10.00 uur ook veel 
leden in de weer die het spel uitlegden. De 
opkomst was boven verwachting, de kof-
fie met cake vond gretig aftrek. Van kleine 
kinderen, tot rolstoelers en ouderen namen 
een kijkje in het Boulodrôme en iedereen werd 
in de gelegenheid gesteld kennis te maken met 
het jeu de boules op de Open Dag. Maar liefst 16 nieuwe leden 
werden ingeschreven, de honderd leden zijn nu ruimschoots 
overschreden. Tegen zes uur was de officiële opening die werd 
verricht door Cees Hopman en Steven Koelewijn. Voorafgaand 
waren er diverse sprekers; wethouder Heinen namens de ge-
meente Bunschoten (hij noemde het Boulodrôme de parel van 
Bunschoten!), Guillaume Spiering namens de afdeling 6 van de 
NJBB, en Meep Poel namens de NJBB (hij benadrukte het belang 
van het onderhouden van de relaties). Er was nog een heuglijk 
feit te vieren, de RABO Bank in de persoon van Klaas Bos teken-
de een sponsorcontract van 3 jaar voor het RABO Randmeren 
Toernooi. Deze wedstrijden waren vorig jaar al een groot suc-
ces en deelnemers uit het hele land hebben zich al aangemeld 
voor de editie van �010! De aansluitende feestavond voor de 
leden met koud en warm buffet van Slagerij Groen was vooraf al 
bestempeld als een knalfeest en dat was het ook. Enkele leden 
hadden gezorgd voor een intermezzo, wie wilde kon deelnemen 
aan een aantal boule-gerelateerde spelletjes, met voor iedereen 
een prijsje. Overigens werd namens de leden aan het bestuur 
een cadeau overhandigd, het waren nieuwe kleedjes voor de 
tafels en bloemetjes erop, ook werden een paar grote planten 
aangeboden. Het bleef die zaterdagavond nog lang onrustig op 
de Vinken.

Hans Hover, PR Boulamis  

zoNe b
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zoNe c

Op zaterdag 11 september a.s. strijden 3� Europese top-
teams om de titel “Herstaco Pétanque Masters �010”. Lo-
catie: Jeu de boulesvereniging Va-Tout, Nieuwe Inslag 89, 

4817 GN Breda. Aanvang: 09.00 uur. De toegang is gratis.

Herstaco Pétanque Masters viert dit jaar haar 1e lustrum. Jeu de 
boulesvereniging Va-Tout in Breda is gastheer voor dit internatio-
nale invitatietoernooi voor tripletten. De voorgaande jaren werd 
tot volle tevredenheid gespeeld op de locatie van DOB in Ouden-
bosch. Toch heeft sponsor Herstaco gemeend om uit te moeten 
wijken naar Va-Tout vanwege de mogelijkheid om binnen te kun-
nen spelen, als de weersomstandigheden slecht zijn. Het inviteren 
van de spelers wordt gedaan door Ingrid Schoonenberg. Toos van 
Steenpaal verzorgt het wedstrijdtechnische gedeelte, met assi-
stentie van Truus Verbocht. De vele vrijwilligers van Va-Tout zorgen 
ervoor dat de speelvelden er prima bij liggen en de accommoda-
tie wordt opgefleurd met zitjes, vlaggen en parasols. In de middag 
wordt de barbecue aangestoken en er is de hele dag gezellige ach-
tergrondmuziek. 

zoNe d

Er zullen niet zo heel veel petanqueclubs zijn in Nederland 
- misschien zijn wij in Helmond wel de enige - die op een 
basisschool zijn opgericht. Op �3 oktober 1985 zag Lit-

tie of Littienie het levenslicht, maar vier jaar daarvoor werden op 
het schoolplein al de eerste boules geworpen. In 1981 tijdens de 
verbouwing van de school werd namelijk ook een petanquebaan 
aangelegd op initiatief van het hoofd der school Frits Boudewijns 

die al jarenlang in Frankrijk op vakantie ging en daar met het spel 
kennis had gemaakt. De kinderen van de school speelden elke 
middag tijdens het middaguur het spel als het weer het toeliet. 
En algauw gingen ook de ouders daaraan meedoen en zo ont-
stond de behoefte om een club op te richten. Toen de vereniging 
groeide verhuisde men naar een nabijgelegen terrein bij het Theo 
Driessen Instituut, alwaar zo’n �4 boulebanen werden aangelegd. 
Dat geschiedde in 1988. Langzaam groeide het besef en ook de 
behoefte om ’s winters binnen te spelen. Begin 1993 vonden de 
eerste gesprekken plaats om te komen tot een petanquehal, maar 
het zou nog bijna vijf jaar duren tot die er stond. Begin 1998 werd 

Tijdens het gesprek met Herstaco-directeur Paul Hermsen komt 
dan toch de vraag op wat iemand ertoe beweegt om niet alleen 
zo’n prachtig toernooi te organiseren, maar ook nog eens helemaal 
te financieren? De deelnemers betalen immers geen inschrijfgeld, 
terwijl er toch een behoorlijk prijzengeld beschikbaar is. Daarnaast 
krijgen ze een aantal consumptiebonnen en een gratis lunch aan-
geboden en teams die van ver komen kunnen rekenen op een ho-
telovernachting. Paul Hermsen: “Graag wil ik jeu de boules als vol-
waardige sport onder de aandacht brengen. Daarbij streef ik ernaar 
om Herstaco Pétanque Masters het beste toernooi van Nederland 
te laten zijn, zowel wat spelniveau, organisatie als ambiance be-
treft. Met name het spelniveau van de buitenlandse teams is hoog. 
Als je de uitslag van vorig jaar bekijkt, zie je dat het hoogst geëin-
digde Nederlandse team (Dennis Mul c.s., TvN.) eindigde op de �e 
plaats in de B-poule. Niet één Nederlands team in de A-poule. Dat 
zegt toch wel iets.”

En die sterke bezetting gaat ook beslist weer veel mooie partijen 
en heel veel kijkplezier opleveren voor het publiek. Zaterdag 11 
september, aanvang 09.00 uur: Herstaco Pétanque Masters �010..... 
Daar wil je toch zeker geen partij van missen! 

Thea van Nieuwenhuizen.
Jeu de boulesvereniging Va-Tout.

xxx
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Idee – gedachte – zomaar ineens – boulen.

Als er een lijst zou bestaan van/met bouleclubs in Nederland, 

ja en wat dan? Wel als er zo’n lijst aangeeft waar een club 

“huist” en ook nog wanneer men speelt, mogelijk dat “zomer-

gasten” een kijkje komen nemen en mee mogen spelen tijdens 

de speeltijden. Menigeen misschien blij, andere gezichten, an-

dere speelwijze enz.

Echte “boulers” beleven het! Echte “boulers” doen het!

Is zo’n lijst te verwezenlijken als bijsluiter van petanQue? 

Oproep aan clubs om hun gegeven aan te leveren zou een mo-

gelijkheid kunnen zijn. Zo’n activiteitenlijst is ’n idee – ge-

dachte – zomaar ineens boulen.

Met vriendelijke boulegroeten,

Koos Stolk, Akersloot.

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.

Reactie: 
Deze informatie is al beschikbaar. De zomergasten zouden bij hun 
voorbereiding de website van de NJBB kunnen raadplegen om 
te ontdekken welke verenigingen er in de omgeving van hun va-
kantieadres zijn. Via de website van die verenigingen kan men de 
speeldagen en –tijden te weten komen. In het algemeen zijn de 
zomergasten van harte welkom.

Met Pasen hadden we besloten, blijven we gewoon thuis. 
Desnoods vervelen we ons twee dagen te pletter. Genoeg 
gerend de afgelopen tijd. Het verplichte nummer- bezoek 

je ouders, of schoonouders met de feestdagen – lieten we dus gretig 
schieten. En dat werd achteraf niet op prijs gesteld, nou 
jammer, dan! Tegen de tijd dat we weer naar Schiphol 
moeten, is alles weer vergeven en vergeten. Terug naar 
de paasdagen. Omdat ik te weinig ruggengraat heb, liet 
ik me wel verleiden tot een middagje Hermitage aan de 
Amstel. Achteraf was het leuk, en je leert nog eens wat. 
Het eerste schilderij waarnaar ik staarde, heette Game 
of Bowls [jeu de boules]. Het was een doek van Henri 
Matisse. Op het minuscule bordje stond ook dat beoefenaars van deze 
balsport de oermens vertegenwoordigde. Oermens, ja, daar kon ik me 
wel in vinden. Oermens  in de goede zin van het woord (krachtig, sterk, 
vitaal en atletisch), en niet de Neanderthalers die de voetbalstadions 
tegenwoordig bevolken, en in het weekend met half bezopen koppen 
treinstellen renoveren. Nee, niet die. Petanque-spelers als oermensen.  

 beeldVormiNg

oermeNs Tja, het is weleens anders geweest. Al decennia lang is de beeldvor-
ming van ons soort mensen droevig gestemd. Spelers van petanque 
zijn synoniem aan reddeloze bejaarden, geitenwollensokken, en men-
sen die de weg volledig kwijt zijn. Er is geen kind die het tegenover zijn 
vriendjes in zijn hoofd haalt om ervoor uit te komen dat petanque zijn/
haar sport is. Als achtjarige zat ik wel op voetbal, maar van dat boulen 
wisten ze niets af. Ik rilde vroeger van de gedachte dat ik zou worden 

betrapt in het park met een stel hoogbejaarden. Hmm. 
Ik dacht altijd dat in Frankrijk – toch het mekka van de 
boulerij - het imago gezonder zou zijn. Christian Faz-
zino, een Fransman die containers vol prijzen bij elkaar 
speelde, sloeg me recentelijk op de schouder. Keep on 
dreaming. Nee, in Frankrijk is de beeldvorming rond 
onze sport niet anders. En de jeugd, is nog met geen 
vergrootglas te vinden. De media nemen de sport ook 

niet serieus, zegt Fazzino in een interview in deze krant. Als er al een 
berichtje geplaatst is in het lokale suffertje, dan staat er een foto bij van 
een speler die bijna uit elkaar valt van ouderdom. Het zal allemaal wel; 
alle vooroordelen ten spijt blijft Petanque voor mij een mooie sport. 
Een sport die kracht, atletisch vermogen en vitaliteit symboliseert. 
Leve de oermens!   Peter Wemelink

op sportpark de Braak het boulodrôme in gebruik genomen met 
16 binnen- en �4 buitenbanen van de afmeting 3 x 13 meter. De 
vereniging speelt daar al 1� jaar met veel plezier zijn wedstrijden 
en toernooien en in die tijd groeide Littie of Littienie van 70 tot de 
huidige ca. 150 leden. 
Naast bondstoernooien en interne toernooien worden in Helmond 
ook toernooien gespeeld tussen de aldaar gevestigde clubs onder-
ling. Daarnaast bestaat sinds 199� een Stadscompetitie buiten en 
sinds 1998 een Stadscompetitie binnen, waaraan de verenigingen 
uit de stad graag meedoen. De onderlinge band tussen de zes pe-
tanqueclubs in Helmond is hecht en dat zorgt er mede voor dat het 
boulodrôme zowel ’s zomers als ’s winters druk bespeeld wordt.
Alle jaren werd de accommodatie verbeterd, er kwam een ma-
gazijn, er kwam een kantoor, er kwam een veranda, bloemen 
en struiken werden geplant, er kwamen platanen als zonwe-
ring, kortom men bleef verbouwen en verbeteren tot het schit-
terende boulodrôme dat er nu staat en dat in Helmond e.o. in 
een grote behoefte voorziet. De laatste aanwinst is een enorme 
wandschildering. Deze zal tijdens de jubileumreceptie op 16 
oktober a.s. officieel geopend worden door burgemeester drs. 
Fons Jacobs van Helmond en de nieuwe wethouder van sport 
Jan v.d. Heuvel. ’s Avonds vindt op die dag de feestavond voor 
leden en oud-leden plaats in de kantine van het boulodrôme. 
Een week later op �3 oktober - precies de dag dat de club �5 jaar 
geleden werd opgericht - wordt dan het absolute hoogtepunt 
van de jubileumviering gehouden. Tijdens de dan te houden 
Open Dag zullen de meervoudige Franse wereldkampioenen 
Philippe Quintais en Philippe Suchaud in het boulodrôme de-
monstraties verzorgen. Een dag later doen de Fransen ook mee 
met het jubileumbondstoernooi dat om 10.30 uur aanvangt. 
Ongetwijfeld zal ‘heel’ Helmond e.o. hier voor uitlopen. Littie of 
Littienie hoopt hiermede nog meer mensen voor het petanque-
spel warm te maken en nog vele jaren met plezier te boulen!

Leo de Bruyn
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De geschiedenis van  Club Petanca   “Amigos De Holanda“ in 
Guaimaro CUBA

Je geeft de boules de schuld dat je niet goed speelt en daar-
om  koop je nieuwe boules. De oude boules neem je mee op 
vakantie in �008 naar ……………..CUBA. Lekker boulen in 

plaats van bakken in de zon.
Je wilt de boules niet mee terug naar Nederland nemen maar ze 
bij vrienden laten in Cuba, daar kennen ze het spel Petanca niet 
dus als je de boules bij je vrienden wilt  achterlaten moet je laten 
zien wat je met die dingen doet. Dat gebeurd in een verwaarloosd 
park. En tot onze grote verrassing raken ze enthousiast. Met onze 6 
boules spelen ze met 3 personen. We beloven dat wij de volgende 
keer meer boules mee zullen nemen als er meer mensen enthou-
siast worden.
We kregen al gauw  een brief dat er meer mensen geïnteresseerd 
waren in Petanca en zij in Cuba een club willen oprichten. Zij heb-
ben toestemming van de partij om een Petanca veld in het park te 
maken. Dus toen moesten we wel boules verzamelen via rommel-
markten en kennissen. Het probleem: het gewicht,  maar �0 kg. per 
koffer p.p., en de douane in Cuba.
Naar Cuba �009. We hadden ieder 9 boules in de koffer, � telbor-
den, bekers en prijzen bestaande uit pennen, schriften, mappen 
enz. Dingen die je in Cuba niet kunt kopen. Aangekomen in Cuba 
stond er op de koffer Security Checked, vanwege de boules. Maar 
we konden deze keer wel doorlopen bij de douane! 
Wat waren onze vrienden blij met de boules. Vol trots lieten ze de 
Petanca baan zien die zij gemaakt hadden. Het was een smalle 
baan en met zoveel boules hebben ze er later toch � banen van 
gemaakt.  Kon je mooi � tripletten spelen. Genoeg jeugd ( ca.10) en 
volwassen (ca.16).
Maar de grond vertoonde na verloop van tijd allemaal kuiltjes en 
was niet te bespelen na de regen en in de felle zon. Het idee was 

een nieuwe Petanca baan in de schaduw van de bomen te maken.
Ramon zei: “ dan geef ik stenen voor de afbakening”. Binnen 1 dag 
hadden ze met machetes al het gras weggehaald  en de stenen 
neergelegd. Ja, toen was het jammer als ze het  zo kaal zouden la-
ten want dan kreeg je dezelfde problemen als met het vorige veld 
dus moest er een vrachtwagen met fijn grit komen. Dat was er niet 
en  het werd grof zand. De buitenlijn bestond uit fijngemalen witte 
steentjes. Het werden � mooie Petanca 
banen. Kosten: 400 pesos ( �0 dollar), een Cubaans maandsalaris. 
Voor de opening wilden ze de Cubaanse en de Nederlandse vlag 
maken. Alleen ontbrak er rode stof voor de Nederlandse vlag. Er 
werd meteen een rode bloes aangeboden en als je de vlag ziet zou 
je niet denken dat die met  stroken uit een bloes is gemaakt.
De opening van het veld zou plaatsvinden met een toernooi en 
met de naam van de club. 
De club heet “Amigos De Holanda “ in Guaimaro Cuba.
Er werd gespeeld in tripletten.  1� volwassenen en 9 jeugd. Met een 
echte  grote Clubbeker en kleinere beker voor de 1e prijs, verder 
allemaal prijs. 
Het was een fantastische dag. Daarna was het constant oefenen 
op de banen met veel belangstelling en nieuwe leden.  Radio Gu-
aimaro heeft een website waar onder sport verteld wordt over de 
Petanca club van Guaimaro. De website is in het Spaans en Engels.                      
http://www.radioguaimaro.co.cu/ 
English – News – Local news – sports - 
We hebben nu 1 grote wens… Wie wordt SPONSOR en brengt bou-
les naar Cuba?? Het mooiste zou zijn dat iedereen van de  Cubaanse 
club ( ca. 30 leden ) zijn eigen set boules met tasje ( wat een luxe!!) 
zou hebben. En misschien vriendschapsbanden met een club?
Allemaal  veel  boule-plezier en ………............... het lag niet aan de 
boules!

Annemarie en Ramon Colomina
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de NatioNale selecties
Na de mooie prestatie van onze vrouwen, bij de laatste acht 
bij het WK in 2009, hebben de leden van de Nationale Selec-
tie een mooie prestatiecurve laten zien. We staan weer aan de 
vooravond van enkele grote toernooien. 

Het Europees Kampioenschap voor vrouwen vindt plaats 
van 19 t/m �� augustus plaats in Ljubljana, Slovenië. Na-
mens Nederland nemen daaraan deel: Katy Bosch, Judith 

van der Eijnden, Marina Blom en Irma Smits. 

Een week later spelen in Montauban, Frankrijk, Joey van Doorn, 
Tom van der Voort, Rick Melssen en Danny Hoogerwaard het EK 
jeugd. 

Het WK mannen is door Taiwan plotseling teruggegeven aan de 
FIPJP, maar gelukkig heeft Turkije de organisatie overgenomen en 
nu vindt het WK van 7 t/m 10 oktober plaats in Izmir.  Hieronder 
een bijdrage van de bondscoach met betrekking tot de selectie-
procedure.

De selectie van het Nederlandse Petanque- 
team voor de WK in Turkije.
Over 14 weken begint het WK petanque te Izmir, Turkije en na rijp be-
raad heb ik besloten welke spelers ik zal voordragen aan het bestuur 
van de NJBB om ons land te vertegenwoordig. De redactie van dit 
blad heeft me gevraagd om eens uit te leggen hoe zo’n voordracht tot 
stand komt en welke zaken hierbij een rol spelen. Eerst de namen van 
de spelers, in alfabetische volgorde, Wietse van Keulen, Kees Koogje, 
Dennis Mul en Ad Wagenaars. 
Vlak voordat ik aan dit verhaal begon, had ik alle spelers van de selec-
tie ( 14 ) op de hoogte gebracht. Natuurlijk vier blije genomineerden, 
maar de andere tien in meer of mindere mate teleurgesteld. Wilde ie-
mand van de selectie bespreken waarom hij niet gekozen werd, dan 
werd daarvoor tijd vrijgemaakt om dit te bespreken. Natuurlijk zijn 
deze gesprekken niet altijd eenvoudig want ze dwingen mij om zo hel-
der en concreet mogelijk mijn besluit te onderbouwen. Een minstens 
zo belangrijke taak van de bondscoach. Na deze gesprekken kon de 
selectie op de nieuwe NJBB site bekend gemaakt worden en iedereen 
kan zijn mening kwijt. Tot zover de actualiteit van de selectie, terug 

Katy  Judith Marina Irma
Bosch van der Eijnden Blom Smits 

Joey   Tom Rick Danny
van Doorn van der Voort Melssen Hoogerwaard

naar de voordracht aan het NJBB hoofdbestuur. Mijn voordracht werd 
door het bestuur getoetst aan de afspraken die we eerder maakten 
over de manier waarop het selecteren dient plaats te vinden binnen 
de NJBB. Het gaat dan dus niet zozeer over namen van spelers maar 
het gaat over de manier waarop. Uiteindelijk gaat het er om een team 
te vormen dat het meeste kans op succes heeft. De vaardigheden van 
de spelers dienen elkaar bij voorkeur te versterken en de individuele 
manco’s dienen elkaar zo veel mogelijk te compenseren. Het geheel 
van de sterktes en zwaktes van de spelers zou meer moeten zijn dan 
de som der delen. Het gaat hierbij natuurlijk ook om weerbaarheid, de 
onderlinge acceptatie en het strategisch inzicht. Om hier steeds meer 
inzicht in te krijgen (zowel voor de trainers als de spelers) hebben de 
selectieleden de afgelopen maanden in wisselende samenstelling aan 
toernooien in Europa deelgenomen. Hun worpen zijn geregistreerd 
en het verloop en de trends zijn in beeld gebracht.  Een tweede on-
derdeel van de selectie bestaat uit het gegeven dat met iedere speler 
afspraken worden gemaakt over de aard en de omvang van zijn trai-
ningsarbeid, spelers rapporteren over hun bevindingen en regelma-
tig komt de selectie samen in Nieuwegein om op het sportcentrum 
te trainen. Het laatste element van de selectie bestaat uit onderlinge 
wedstrijden in het tireren. Op verschillende afstanden worden diverse 
schietoefeningen uitgevoerd waarmee punten gescoord kunnen wor-
den. De uitslagen worden natuurlijk geregistreerd, aan de hand van de 
resultaten wordt een ranking opgesteld en iedere speler en trainer kan 
de vorderingen of de terugval waarnemen.  Samenvattend werk ik dus 
met de volgende criteria:
1. Het vormen van succesvolle, elkaar versterkende teams
�. De inzet en het niveau tijdens (inter)nationale wedstrijden van spe-
lers en teams
3. De individuele beoordeling van de resultaten van gestandaardi-
seerde oefeningen 
Deze drie criteria kunnen alleen in samenhang gebruikt worden, 
het leidt tot een integrale toepassing en weging. Vanaf het najaar 
�010 gaan we werken met een digitaal registratie en communica-

tiesysteem  (TVS) zodat spelers en trainers beter kunnen commu-
niceren over allerlei aspecten van hun trainingen en wedstrijden. 
Binnen de NJBB kiezen we voor breedte- en voor topsport en in 
het topsportbeleid wordt nadrukkelijk gemikt op verjonging. Het 
opleiden van jeugdige petanque -topsporters staat centraal en 
onze sport wordt nadrukkelijk gezien als een teamsport. Naast 
een uitstekende basistechniek dienen topsporters vooral mentaal 
weerbaar te zijn en in sterke mate geconcentreerd zijn op de team-
prestatie. Goed, tot hier het verslag van mijn selectie voor Izmir. Ik 
ga me voorbereiden op het coachen van de vrouwen in Slovenië en 
de mannen in Turkije. Maar eerst nog even vakantie.
Ik wens u allen een mooie vakantie.

Uw bondscoach NJBB, Toon van Alebeek

Wietse  Kees Dennis Ad
van Keulen Koogje Mul Wagenaars
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In voorgaand artikel spreekt onze bondscoach van inter-
nationale toernooien waaraan onze selectiespelers deel-
nemen om internationale ervaring op te doen, maar ook 
om aan te tonen dat ze terecht in de selectie zitten. Meest-
al horen we niet over hun prestaties in deze toernooien. 
Hierna volgt een kort overzicht van de prestaties van onze 
vlaggendragers en –draagsters, waarbij de waardeoorde-
len van de begeleiders komen.

Internationaal toernooi op Ibiza, Spanje (27 t/m 30 mei). 
Ibiza is een van de belangrijkste toernooien in Europa ook wel 
het �e WK genoemd met deelname van alle Europese en Noord-
Afrikaanse toppers.
Voor Nederland namen Essa Agzoul, Dennis Mul en Noel Kem-
peneers deel met begeleider Jac Machielsen. 
Ze winnen vier van de vijf partijen en verwachten dus bij de bo-
venste twee te zitten en in het hoofdtoernooi te blijven. Niets 
is minder waar, Lanzarote heeft van Valencia gewonnen. Ze 
staan dus met 3 teams met 4 gewonnen partijen. Wij hebben 
te weinig plus punten en worden naar de B poule verwezen. 
Daar verliezen we de eerste partij en is het toernooi voor ons 
ten einde.

Internationaal jeugd toernooi te Valance Frankrijk
Valance is een driedaags internationaal jeugd toernooi. De uit-
nodiging hiervoor hebben we vorig jaar in Barcelona ontvan-
gen. Het is de 3e keer dat dit toernooi wordt georganiseerd en 
wij nemen deel met Elke van der Linden, Rick Melssen, Leroy 
van Arnhem en Danny Hoogerwaard. Op donderdag is de ont-
vangst van de buitenlandse delegaties, het defilé  van het Parc  
Champ de Mars naar het Hotel de Ville ongeveer 3 km door de 
straten van het,  hiervoor afgezette, centrum van Valance. Dit 
alles uiteraard onder politie begeleiding. Daarna de ontvangst 
op het Hotel de Ville waar de burgemeester, de wethouder van 
sport en de wethouder van jeugdzaken ons in veel te lange toe-
spraken welkom heetten. Hier was ook Jean Yves Perronnet, de 
technisch directeur van de FFPJP aanwezig die in zijn speech 
nog meedeelde dat hij al � jaar naar Nederland gaat om onze 
jeugd te trainen en daarom bijzonder verheugd was om ons in 
Valance te mogen verwelkomen. Dat was wel leuk.
Het exhibition toernooi.
Aan dit toernooi nemen 16 teams deel. Tenminste, zo staat het 
in het programma maar het vliegtuig uit China  heeft vertra-
ging en zal pas om �1.00 uur arriveren. We gaan dus spelen in 
� poules van 7. We spelen nu 6 in plaats van 7 wedstrijden met 
daarna nog 1 wedstrijd om de eindranking te bepalen. Dus A1 
tegen B1, A� tegen B� enz. . Aan ons wordt verzocht om onze 
reservespeler met � spelers uit Valance te laten spelen. Dit is 
het toppunt van gastvrijheid want hierdoor kunnen onze spe-
lers allemaal vandaag 7 wedstrijden spelen. We besluiten dit op 
toerbeurt te doen zodat iedereen de kans krijgt om in een Frans 
team ervaring op te doen. Peter van der Linden zal dit Franse 
team coachen. Het nadeel is dat we zelf elke wedstrijd in een 
andere samenstelling spelen. Voor de National van zaterdag en 
zondag zal Elke continue worden ingedeeld bij een team uit 
Valance. Voor het precisie tireren van zaterdag wordt Leroy op-

gegeven. We winnen van België en Tsjechië, maar verliezen van 
de Franse selectie, de beloftendames van Frankrijk, Valance en 
nipt van Zwitserland en een vrijloting omdat China nog niet 
gearriveerd was. Daardoor zesde in de poule.
De National Valentinoise 
Aan deze jeugd National wordt deelgenomen 5�  junioren 
teams, 64 aspiranten teams, 6� pupillen teams en 3� benjamin 
teams. Totaal dus �10 jeugdteams. Hallo Nederland!!!
Systeem; Franse poules.
Wij loten in een poule met een team uit Crussol, en samenge-
teld team met een speler die de Marseillaise heeft gewonnen, 
de Franse aspiranten kampioen Rocher en, hoe is het mogelijk, 
het team van Valance waar Elke in meespeelt. 
Na winst tegen Crussol en verlies tegen het samengestelde 
team een barrage  tegen Valance met Elke die gewonnen wordt, 
waardoor we in het hoofdtoernooi blijven. Maar verlies tegen 
de kampioen van de Rhône betekent verder spelen in de C-
poule. Tegen Zwitserland komen we niet in ons spel en worden 
we uit het toernooi gespeeld. Blijft niets anders over dan Elke 
aan te moedigen, die de finale in de B-poule speelt, maar helaas 
verliest van de kampioen van de Jura.
Naast het grote aantal deelnemers viel ook nog het prijzenpak-
ket op. Naast bekers en andere trofeeën; 3 scooters ter waarde 
van €��50,-; 1� mountainbikes, 6 computers; 6 tv’s; 6 printers; 6 
tenten kortom te veel om op te noemen.

Jeugdkampioenschap Rubi, Barcelona
Barcelona wordt gebruikt als voorbereiding voor het EK jeugd 
�010  te Montauban.
Ons land wordt vertegenwoordigd door Tom van der Voort, 
Danny Hoogerwaard, Joey van Doorn en Rick Melssen.
Het toernooi is sterk bezet. Het systeem is als volgt: 4 poules 
van 6 teams spelen een halve competitie. De beste 4  gaan door 
In een poule van 4 om d.m.v. een Zwitsers systeem naar de laat-
ste 8 toe te werken.
Onze equipe wint van Frankrijk C, Cataluña B en C, Castilla la 
Mancha, maar verliest van Valencia B. In het hoofdtoernooi ver-
liezen ze van Duitsland B en Valencia A en eindigen het toernooi 

oNze joNgeNs eN meisjes oVer de greNs
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met hetzelfde resultaat als in �009. Maar coach Jac Machielsen 
zegt daar het volgende over: “Uit de resultaten blijkt dat de ver-
schillen niet zo verschrikkelijk hoog meer liggen. In vergelijking  
met vorig jaar zijn we dichter bij de top gekomen. Maar om een 
dergelijk toernooi te winnen dienen alle stukjes op het juiste 

moment op de goede plaats te 
vallen. Er zal nog gewerkt die-
nen te worden aan de mentale 
sterkte van de spelers, het spe-
len op de verschrikkelijke harde 
en ongelijke zandbanen en de 
onderlinge communicatie. “ Het 
toernooi wordt gewonnen door 
Frankrijk A.

Festival International de Pétanque Blangy sur Bresle
Blangy sur Bresle ligt in Normandië precies op de grens met 
Picardie. Jaarlijks vindt daar in juni een groot internationaal 
toernooi plaats gedurende drie dagen. Vrijdag is er een vete-
ranentoernooi en een toernooi met de geïnviteerde tripletten, 
waarbij de derde man vervangen wordt door een vertegen-
woordiger van een sponsor van het toernooi. Op zaterdag is er 
dan een triplettentoernooi met 51� deelnemers en een interna-
tionaal doublettentoernooi voor dames. De voorronden gaan 
allemaal volgens het Franse poulesysteem. De equipes die 
doorgaan in het hoofdtoernooi hebben dan hun inschrijfgeld al 
terugverdiend en iedere volgende gewonnen partij levert een 
bedrag op. De verliezers van de voorronde gaan door in het 
troosttoernooi. In beide toernooien wordt verder gespeeld vol-
gens directe eliminatie. Verliezers kunnen echter weer inschrij-
ven in een nieuw toernooi. Elk jaar is er een sterke deelname 
van Nederlandse kant. In het veteranentoernooi namen twee 
doubletten met vakantiegangers deel (de camping grenst aan 
het petanqueterrein), maar beide werden in het troosttoernooi 
uitgeschakeld.
In het triplettentoernooi namen twee equipes uit Nederland 
deel. Van de nationale selectie waren dat Noel Kempeneers, Pa-
trick Tuaux en Wietse van Keulen. Voorts speelde Jan van der 
Griendt met Jack Schillemans en Edward Vinke.. Beide equipes 
drongen door tot het hoofdtoernooi. De equipe Kempeneers 
werd uitgeschakeld in de tweede ronde, maar kon inschrijven 
voor de Grand Prix Seine Maritiem. Daarin draaiden ze als een 
speer en wonnen de finale. De equipe v/d Griendt drong door 
tot de laatste zestien in het hoofdtoernooi, maar werd toen uit-
geschakeld.
Aan het internationale vrouwentoernooi namen drie Neder-
landse equipes deel. Van de nationale selectie waren dat Janne-
ke Gravenstijn met Irma Smits en Esther Roffel met Elke van der 
Linden. Teven namen de vakantiegangers Ria Jacobs en Joan 
van Rekum van Boule Union Thamen deel. Deze equipe werd 
in de eerste ronde meteen geconfronteerd met Karin Zantingh 
als tegenstander, maar won wel. Alle drie de equipes plaatsten 
zich voor het hoofdtoernooi, hoewel Esther en Elke daar een 
herkansing voor nodig hadden. Ook de volgende ronde werd 
alle dames gewonnen, waardoor ze bij de laatste 3� zaten. He-
laas hield het hier op voor Janneke en Irma. De laatste zestien 
speelden verder op de zondag. Na de achtste finale waren al-
len Esther en Elke nog in de race en hoe. De kwart finale werd 
gewonnen en ook de halve finale van een Waalse selectie en 
dus traden ze aan in de finale. Hierin moesten ze aantreden te-
gen de winnaar van vorig jaar en die was toch nog een maatje 

te groot. Maar onze meiden mogen trots zijn op deze mooie 
tweede plaats in het eerste toernooi dat ze samen speelden. 
Het is zoals Wietse zei: “Hier winnen is moeilijker dan op het WK. 
Hier kom je geen makkies tegen!”

Internationaal toernooi Barcelona
Op vrijdag vertrokken vanaf Schiphol met een koppel van he-
ren en dames met als begeleiding Jac, Toon en Chris. Als he-
ren Dennis, Ad en Kees. Dames Judith, Marina en ikke, Katy. 
Aangekomen op Barcelona werden we opgehaald door een 
aardige man die ons vervolgens naar ons hotel bracht. Per-
fect geregeld. Aangekomen in het hotel even opfrissen en 
de stad in om nog broeken te halen voor de mannen die de 
dames voor het gemak maar uitzochten haha. Na dat gedaan 
te hebben zijn we naar een hotel even verderop gegaan waar 
met de uitgenodigde teams een openingsbuffet hadden. Leuk, 
leuk. Die avond was er ook de loting. Vier poules van zes bij de 
dames en de beste vier door. De volgende ochtend om 7 uur 
ontbijten(shaken voor mij haha). En om 8 uur met de bus naar 
het terrein. Aangekomen bij het terrein: Shock, wat een kneiter 
hard terrein zeg! Man, man, dat kennen wij niet hoor, maar goed 
inspelen en elkaar helpen en uitvogelen en dan moet het gaan 
gebeuren. Judith voorop, ik in het midden en Marina op schot. 
De 1e wedstrijd ging gewonnen naar ons. Niet gemakkelijk. Na 
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vier menes hebben Judith en ik gewisseld. Zij kreeg het terrein 
niet onder controle en dus staken we elkaar de helpende hand 
toe, We wonnen de �e en 3e wedstrijd ook en de 4e  wedstrijd 
ging Judith weer fluitend voorop met het terrein onder con-
trole. Van de vijf voorrondes hebben we er vijf gewonnen. Toen 
nog op de zaterdag de 6e wedstrijd en ook die werd gewonnen 
zoals Chris het verwoordde: “Je drukt op het goede knopje en 
dan gaat het vanzelf”, haha. De volgende dag ook goed nieuws 
van de heren. Zij waren ook door. Helemaal toppie. Met deze 
wetenschap gingen we met goede moed verder. De eerste pot 
wonnen we weer, en wat nou zo gaaf was we zijn het hele week-
end zo met de hele groep weg geweest super zeg. Uiteindelijk 
kwamen we in de finale en ja zoals gewoonlijk tegen Frankrijk 
erg leuke meiden trouwens sympathiek en leuk. De wedstrijd 
ging super met een klein dipje, maar ook echt een klein dipje. 
Met subliem en erg goed, technisch en tactisch, spel hebben 
we de partij gewonnen. Eerste dus! Man, man, wat waren we 
happy! Echt helemaal geweldig zo samen met de groep heel 
hecht. Kees die in de finale zelfs voor ballenjongen gespeeld 
heeft en Dennis was fotograaf. Thanks allemaal.

Katy Bosch

Pétanquemasters Lummen (B)
Wederom succes voor de Nationale Dames Selectie.
Na het grote succes in Barcelona weten hebben de vrouwen 
van de NVS wederom van zich doen spreken.
Op het internationale toernooi van Lummen (10-11 juli) wisten 
de selectiedames Esther Roffel, Irma Smits en Marina Blom alle 

wedstrijden in de voorronden te winnen. Di deed ook het Bel-
gische Nationale team. In de finale tussen België en Nederland 
was het krachtsverschil duidelijk. België werd met 13-4 versla-
gen. En onze Nederlandse vrouwen mochten weer een mooie 
zege aan hun palmares toevoegen.

Jac.
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Hoe groot die leegloop is, luidt mijn vraag. “In korte tijd heb-
ben zo’n dertig duizend leden hun licentie ingeleverd. En 
zijn dus afgehaakt met het spelen van petanque binnen 

een verenging”. 30.000 leden, herhaalt Henry Calvetti verbaasd, die 
niet te beroerd was de woorden van de sympathieke viervoudig 
wereldkampioen te vertalen. 

Amateurisme
“Wie denkt dat Frankrijk het walhalla is op het gebied van het pe-
tanque heeft het mis. Iedereen denkt altijd dat bij ons alles prima is 
geregeld, wat betreft coaching van spelers, en begeleiding van de 
jeugd, enzovoort. Maar dat is niet zo. De 
spelers moeten alles zelf regelen. Het is 
puur amateurisme, en dat voert de bo-
ventoon. En dat is heel erg triest”, zegt 
le boss, zoals iedereen hem in Frankrijk 
kent. Over wat de oorzaak is van de ne-
gatieve teneur is hij duidelijk. “Elke keer 
is er weer een ander bondsbestuur, die 
elk hun eigen belangen hebben. Bo-
vendien is er veel desinteresse voor het 
petanque, wat toch een kleine sport is. 
Onze sport krijgt nauwelijks aandacht 
van de media. Als de kranten wat vaker 
zouden schrijven over onze sport zou 
dat enorm helpen bij het verbeteren 
van het imago. Niet alleen in Nederland 
wordt petanque gezien als bejaarden-
spel, ook in Frankrijk”. Fazzino heeft zich 
jarenlang ingezet om petanque voor te 
dragen als Olympische discipline. “Voor-
al in de jaren ’80 heb ik me daarvoor in-
gezet. Het was een droom die destijds te realiseren was door het 
grote lobbywerk van het toenmalige bondsbestuur. Petanque als 
sport op de Olympische Spelen is nu niet meer haalbaar. Ja, waar-
schijnlijk heeft dat vooral politieke – en financiële motieven”. Het 
ontbeert het petanque, volgens hem vooral aan de juiste mensen, 
die de sport goed kunnen verkopen.. Christian Fazzino denkt nog 
even over zijn woorden na, en ondertussen knaagt hij verder op 
een frikadel. “Delicieus”, zegt hij terwijl hij met de rug van zijn hand 
de mayonaise uit zijn mondhoeken veegt. De Fransman was samen 
met Martine, zijn vrouw onlangs een weekje in Nederland op uit-
nodiging van Henry om het petanque-evenement ‘1000’ boules in 
Nieuwegein op te luisteren. De oud-wereldkampioen verzorgde 
daar een speciaal gastoptreden.

Dream Team
Christian Fazzino (54) heeft een indrukwekkend palmares: vijf keer 
kampioen van Frankrijk, triplette, zeven keer kampioen van Frank-

rijk, tête-à-tête, vier keer Wereldkampioen (1988-1989-199�-1998). 
In totaal heeft hij 500 titels achter zijn naam staan, zowel Franse 
als mondiale zeges. En tien jaar geleden werd hij door al zijn col-
lega-boulers uitgeroepen tot de speler van de twintigste eeuw. Toe 
maar, het kan allemaal niet op. Fazzino lacht: “het is fijn als je zoveel 
waardering krijgt uit de petanquewereld. Ik ben altijd serieus ge-
weest, en ik hoop dat ik later een beeld achterlaat van een sportief 
persoon”. 
Welke titel blijft u het beste bij? 
“Uff. Ik ben op zevenjarige leeftijd begonnen met petanque. In 
1984 won ik mijn eerste titel met Voisin, een speler met wie ik jaren 

heb gespeeld. Heb aardig wat prijzen 
gewonnen. Het internationale toernooi 
in Ruoms vorig jaar was heel spannend. 
Ik speelde in de finale met mijn triplette 
tegen Henri Lacroix, Simon Cortes en 
Michel Loy. We moesten keihard knok-
ken en heel geconcentreerd spelen om 
die partij te winnen. Uiteindelijk won-
nen we hem ook”.  
U hebt ontzettend veel gewonnen, en 
u doet dat nog steeds. Wat is uw ge-
heim? 
“Petanque is in mijn ogen een sport. 
En daarom moet je je lichamelijk goed 
voorbereiden, en een goede conditie 
hebben. Om dit optimaal te houden, 
fiets ik regelmatig tientallen kilometers, 
als training. De benen moeten sterk zijn, 
niet waar? Bovendien zorg ik goed voor 
mezelf, en probeer ik het drinken van 
alcohol tot een minimum te beperken. 

Veel boulers kunnen dat niet opbrengen”. “Ik houd ook van perfec-
tie. Ik besteed aan elke boule die ik gooi de maximale aandacht. 
En dat geldt ook voor de training. Ik ben heel serieus in mijn spel. 
Psychologisch vind ik me zelf erg sterk. 
Ziet u ontwikkeling bij het petanque in Nederland?
“Ja, zonder twijfel gaat het niveau omhoog hier. Dat blijkt wel uit 
de prestaties van PUK – kijkt Henry met een knipoog aan – die de 
halve finales hebben bereikt in de Europacup in �009. De makke is 
dat Nederland een klein land is, en de echte grote toernooien hier 
op een hand na te tellen zijn. In Frankrijk spelen er veel meer bou-
lers, en het aantal grote toernooien, vooral in de zomer, verbetert je 
spel aanzienlijk. Natuurlijk weet ik ook wel dat er niet alleen bij ons 
spelers rondlopen van de categorie, Suchaud, Quintais, et cetera. 
Dat is de absolute top tegenwoordig. Maar in Frankrijk kun je elke 
week een groot toernooi spelen. 
Wat schort er nog aan om internationaal aan te klampen?
“Het allerbelangrijkste is dat de mentale weerbaarheid van de 

FazziNo: “petaNque heeFt iN 
FraNkrijk ook eeN imagoprobleem”
Speler van de twintigste eeuw pessimistisch over toekomst. Halverwege neemt het gesprek een andere wen-
ding; van puur enthousiasme over het hoge niveau van de Franse top naar pessimisme. Zorgvuldig zoekt Chris-
tian Fazzino naar woorden. De Franse bond, de FFPJP voert een verkeerd beleid, en lijkt er weinig aan gelegen 
de massale leegloop van leden een halt toe te roepen.
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Nederlandse spelers omhoog moet. Op het mentale vlak moeten 
spelers zich beter ontwikkelen, dat kan door goede trainers aan te 
trekken, en een goed trainingsschema te ontwikkelen”. 
Wat vindt u van de Nederlandse spelers?
 “Er zitten een paar goede spelers tussen, vooral de tireurs zijn me 
opgevallen. Kempeneers, Vinke en Mul, zijn wel jongens die me erg 
aanspreken. Helaas is hun tactiek wat minder sterk ontwikkeld”. 
Christian Fazzino kijkt op zijn horloge, en vertelt me dat hij moet 
aantreden. De plicht roept, lacht hij. Ik heb nog een prangende 
vraag: hoe zit het met de jeugdspelers in Frankrijk? “Er is tegen-

woordig weinig talent.”, kaatst hij snel terug. “Zelf speel ik nu met 
twee jonge jongens, Christophe Sarrio en Dylan Rocher, de zoon 
van Bruno Rocher. Voor zover je die gasten kent, maar die jongens 
ontwikkelen zich heel snel en zijn zeer goede boulers. Dat onder-
kent iedereen in Frankrijk. Hun ongeduld om snel te handelen en te 
winnen moet nog wat worden beteugeld. Die jongens zijn de uit-
zondering, maar over het algemeen houdt het niet over”. Een nieu-
we generatie Suchaud, Foyot, Quintais en Fazzino zit er voorlopig 
nog niet in? “Vooralsnog is er geen nieuwe generatie opgestaan”.

Peter Wemelink

De ervaring wint het NK vrouwen. 
Bij aanvang van het kampioenschap voor de vrouwen op de 
accommodatie van Folâtre in Pijnacker, kondigde Gofie Beek-

mans aan dat dit haar laatste NK zou worden. Het is dan jammer dat 
zo’n afscheid dan plaatsvindt met maar dertien tripletten, waarvan er 
drie door leden van de Nationale Selectie werden gevormd. Het moet 
toch mogelijk zijn om in ons land 64 damesequipes op de been te 
brengen. Dat is naast de selectieteams ongeveer vijf tripletten per af-
deling. Met dertien deelnemende equipes heb je dan ook in de eer-
ste ronde meteen een vrijloting en dat is dan de kampioen van het 
voorgaande jaar. Maar ook in de tweede ronde zijn er vrijlotingen 
en die leidden meteen voor zowel het hoofdtoernooi als het troost-
toernooi tot plaatsing voor de halve finale. Jammer, maar dat is nu 
eenmaal de consequentie van het in het reglement vastgelegde 
speelsysteem. Maar goed in de halve finale traden twee selectie-
teams aan tegen een bijna niet te evenaren jarenlange ervaring. 
En die ervaring wist te overwinnen. Daardoor kregen we een finale 
tussen de equipe Schouten (De Walnoot) en de equipe Willems 
(Mix). De beide selectieteams vochten het uit om de derde plaats 
en die ging naar Melissa van Sichum, Esther Roffel en Irma Smits. 
In de finale konden Lonneke Willems, Truus Verbocht en Marion 
Oosterveen het niet bolwerken tegen Brigit Schouten, Joke van 
Nunen en Gofie Beekmans. Dat resulteerde in weer een nationale 
titel voor dit drietal. De zesde voor Joke en Gofie en de vijfde voor 

Brigit. Daar moet je voor Joke en Brigit nog twee kampioenschap-
pen bijtellen uit de tijd dat er met doubletten werd gespeeld (voor 
1994). Bravo!

Uitslag Nederlands kampioenschap vrouwen 2010:
1. Brigit Schouten – Joke van Nunen – Gofie Beekmans (De Walnoot);
�. Lonneke Willems - Truus Verbocht - Marion Oosterveen (Mix);
3. Melissa van Sichum - Esther Roffel - Irma Smits (NVS);
4. Janneke Gravenstijn – Judith van der Eijnden – Ilse Smits (NVS).
Uitslag Troosttoernooi:
1. Maartje van de Meijden – Bets van Kuik – Gerrie van Doleweerd 
(Mix);
�. Dody Hensen – Marina Lancée - Karin Schillemans (Mix)
3. Katy Bosch – Denise van Arnhem – Marina Blom (NVS)
4. Ria Bronsema - Somsri Kongsiphatti - Aaltje Gunther- Mohr (Vlaar-
dingen)

Nk jeugd
Gelijktijdig met het NK vrouwen en op dezelfde accommodatie werd 
het NK jeugd gespeeld.
De jeugd is verdeeld in drie leeftijdsgroepen te weten pupillen t/m 11 
jaar, adspiranten 1� t/m 14 jaar en junioren 15 t/m 17 jaar. Elke leef-
tijdsgroep speelt zijn eigen NK

Kampioen 2010 Brigit Schouten, Gofie Beekmans, Joke van Nunen Kampions pupillen Nikita Holslag, Michiel Stoop, Wessel Geertse

Kampioen adspiranten Patrick van der Schief, 
Sharon Hoefnagels, Timo Vink
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Helaas maar twee equipes pupillen
Het motto bij het jeugdkampioenschap is: “Het gaat altijd door!” Jeugd 
moeten we koesteren en zeker de allerjongsten. In een serie van maxi-
maal drie partijen werd de equipe met tweemaal winst de eindwin-
naar en dat was dit jaar een combinatie van leden van de jeugdselec-
ties van zone A, B en C.

1. Wessel Geertse - Michiel Stoop - Nikita Holslag (zone A/B/C);
�. Anne van Mens, Monica van Grondelle, Diede Lutjeskossink (Les 
Cailloux).

Adspiranten vechten het met z’n tienen uit
Met tien deelnemende tripletten speelt elke equipe drie voorgelote 
partijen en gaan de hoogst geëindigde equipes naar het hoofdtoer-
nooi, de volgende vier naar het troosttoernooi en de overige equipes 
zijn uitgeschakeld. Dit resulteerde in de volgende eindstand:
1. Patrick van der Schief - Sharon Hoefnagels - Timo Vink (Mix);
�. Rose An Gard - Sven Balk - Rintse Mank (Zone A/B/C);
3. Mario Blom - Rick van Lier - Romulo van Stokkum (NJS);
4. Björn Wever - Feike Vosdingh - Kimberly Holslag (Zone A);
5. Yannieke Baks - Toby Rouwhorst - Bas Punter (NJS);
6. Jerle de Jonge - John Roy van Ippel - Leonard vd Luijtgaarden (Zone 
B/C/D);
7. Ellen Walrave - Sebastiaan Broere - Kelvin de Kock (Zone C);
8. Danny Hanegraaf - Daisy Hanegraaf - Erin Vink (Zone A/D);
9. Ivo Broekmeijer - Cas Broekmeijer - Joris Janssen (Mix);
10. Stephanie van Hooft - Bas Lutjekossink - Tom Punter (Mix).

Een goede wissel brengt het kampioenschap bij de junioren
Met acht equipes junioren werd er in Franse poules gespeeld, dit zijn 
poules van vier. Na de eerst ronde spelen de twee winnaars tegen el-
kaar en de twee verliezers. In de derde ronde spelen de equipes, die 
éénmaal winst en éénmaal verlies hebben een beslissende partij voor 
een plaats in het hoofdtoernooi. Met twee winstpartijen ga je dus naar 
het hoofdtoernooi en met één of geen winstpartij naar het troost-
toernooi. In het hoofd en troosttoernooi wordt dan volgens de directe 
eliminatie gespeeld, maar dat gaat met dit aantal niet op, omdat je 
meteen in de halve finale zit.In de finale leek de equipe van Danny 
Hoogerwaard regelrecht op de overwinning af te stevenen, maar een 
wissel tussen Elke en Rick bracht hun equipe terug in de strijd en werd 
het enorm spannend. De winst ging naar Elke, Rick en Leroy doordat 
de tegenstander met de laatste boule het but naar boules van de te-
genstander verplaatste. Aan de ene kant vreugde en aan de andere 
kant grote teleurstelling. Maar opvallend was het volwassen gedrag 

van de verliezende equipe. Dat was zeker een voorbeeld voor veel se-
nioren. Je mag zonder meer stellen dat deze finale het hoogtepunt 
van de dag was.

Eindstand:
1. Elke van der Linden - Rick Melssen - Leroy van Arnhem (NJS 3);
�. Danny Hoogerwaard-Tom van der Voort-Joey van Doorn (NJS 4);
3. Joyce Buining, -Davey Kooijman-Tim van Drunen Littel (Mix);
4. Iris Hofstra-Lisa Zwaal-Fenna Hubbers (NJS 1);
5. Davey van Hooft-Etiënne Baks-Paul Geertse (NJS �);
6. Mitch Schampers-Maik Broekmeijer-Elody de Groot (Mix);
7. Nick Smith-Thomas Castelein-Niels van Antwerpen (Zone C/D);
8. Noelle Viguurs-Sanne Kenter-Esra Videler (Zone B/C/D);

109 deelNemers bij Nk eNkelspel
Voor een spelsoort, waarvan gezegd wordt dat men dat niet graag speelt, 
is het aantal van 109 deelnemers in Almelo op zijn minst toch opmer-
kelijk. Van dit aantal zou je 36 tripletten kunnen vormen en dat zouden 
er dan zestien meer zijn dan bij het triplettenkampioenschap. Bij deze 
spelsoort ben je wel helemaal op jezelf aangewezen en zijn er nauwe-
lijks excuses voor het verlies, behalve dat de tegenstander de sterkste 
was. Het schieten van blijvers is een belangrijke factor in het behalen 
van de winst, maar het 
uitermate goed plaat-
sen kan de tireur tot 
wanhoop drijven. Via 
de directie eliminatie 
ontstond er een finale 
tussen de kampioen 
van �008 Patrick Bosch 
en Jelle Venema. Patrick 
behaalde zijn tweede ti-
tel Enkelspel. 
Eindstand:
1. Patrick Bosch (Les 
Cailloux), �. Jelle Vene-
ma (PU Kennemerland)
3. Ad Wagenaars (’t 
Dupke), 4. Gerard Zijlstra 
(Hattem Pétanque) 

Kampioen adspiranten Patrick van der Schief, 
Sharon Hoefnagels, Timo Vink

Kampioen junioren Rick Melssen, Elke van der Linden, 
Leroy van Arnhem

Kampioen enkelspel 2010 

Patrick Bosch 

(foto H. Rademaker)
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Nk VeteraNeN
Het Nederlands kampioenschap Veteranen is een toernooi waar 
een toch welbijzondere prijs aan vast zit. De Veteranenkampioen 
petanque van Nederland kwalificeert zich voor de Euroveteranen. 
Het officieuze Europese kampioenschap voor veteranen. Veteranen 
hebben de leeftijd van tenminste 55 jaar. In �009 werd de Eurovete-
ranen in Nederland (Middelburg) gespeeld met als winnaars Bert van 
Dijk, Henri Calvetti, Martin Bakker en Meep Poel. Daar dit jaar de Eurove-
teranen werd gespeeld voor het NK veteranen, ging de kampioen van 
�009 als vertegenwoordiger van de Nederlandse petanqueveteranen 
naar Polen, waar ze achter Duitsland tweede werden. In �011 vindt de 
Euroveteranen plaats in Zweden en dat is natuurlijk aantrekkelijk. Voor 
het NK hadden zich �3 tripletten ingeschreven. Terwijl de Nederlandse 
selecties elders in Europa voor successen zorgden (Barcelona en Blangy) 
streden onze veteranen in een gezellige sfeer om de titel. Deze ging 
naar de kampioenen van vorig jaar, maar ze hadden het moeilijk. Na een 
vrijloting in de eerste ronden werd zowel in de tweede ronde als in de 
kwart finale ternauwernood met 13-1� gewonnen. Mogelijk dat het aan 
de wat oude spieren lag, maar ze kwamen pas echt los in de halve finale 
(13-1) en finale (13-0). Zo prolongeerden zij hun titel.
De einduitslag was:
1. Bert van Dijk - Henri Calvetti - Martin Bakker (Mix)
�. Wim Flecken - Marijke Lagerman - Piet Fortuin (JBC Maasstad)
3. Henk Schoolderman - Wim van Ree - Herman Hamer (Boul’Animo)
4. Bart Beukers - Han Breebaart - Berend van der Veen (MIDI) 

Plaats na serie Achtste finale Kwartfinale Halve finale Finale Ronde
en herkansing Nummer Naam Score Nummer Naam Score Nummer Naam Score Nummer Naam Score

1 47 Richard Zuidland 27

16 22 Cees Minnema 27 47 Richard Zuidland 25

49 Marina Blom 25

8 63 Jack Schillemans 23 49 Marina Blom 43

9 49 Marina Blom 28 57 Willem Zuidema 10

Wedstrijd om de 1e en 2e plaats

12 57 Willem Zuidema 26 43 Edward Vinke 50

5 6 Katy Bosch 13 57 Willem Zuidema 23

57 Willem Zuidema 29 1 Edward Vinke

13 66 Romulo van Stokkum 26 66 Romulo van Stokkum 5

4 14 Dennis Mul 20 2 Willem Zuidema
 

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

3 25 Simon op den Kelder 19 3 Wietse van Keulen

14 2 Noel Kempeneers 37 2 Noel Kempeneers 25

51 Wietse van Keulen 30 4 Marina Blom

6 8 Ad Wagenaars 26 51 Wietse van Keulen 39

11 51 Wietse van Keulen 42 49 Marina Blom 25

Wedstrijd om de 3e en 4e plaats

10 43 Edward Vinke 41 51 Wietse van Keulen 31

7 15 Ahmed El Abassi 25 43 Edward Vinke 38

43 Edward Vinke 45

15 31 Henri Calvetti 30 31 Henri Calvetti 32

2 2 Henk Van Boeschoten 13

goede bezettiNg bij Nk tirereN
Vijfenzestig deelnemers traden aan voor de eerste ronde NK tireren 
in de accommodatie van SPNN in Nieuwegein. Na de eerste ronde 
gingen op basis van de score de nummers 1 t/m 8 rechtstreeks door 
naar de finaleronde. De nummers 9 t/m 34 kregen een herkansing en 
streden om de resterende acht plaatsen in finaleronde. De finaleronde 
werd gespeeld volgens directe eliminatie. Het is bij deze tak van sport 
ook zo dat de resultaten beïnvloed kunnen worden door de beoor-
deling van de scheidsrechter en officials. Heeft de boule wel of niet 
de rand van de cirkel geraakt, werd eerst het doel geraakt of eerst het 
obstakel. Je kunt daar lang en kort over discussiëren, maar er zullen 
altijd mensen zijn die het anders gezien hebben. Als sporter blijft er 
niets anders over dan slikken en doorgaan. Je kunt daarmee aantonen 
dat je een groot sporter bent. In de finale was het Edward Vinke die het 
kampioen-schap naar zich toetrok met de hoogste score van de dag 
voor Willem Zuiderma, Wietse van Keulen en Marina Blom.

Romulo van Stokkum 
met de winnaar

De vier finalisten met 
hun helpers
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Nk mix
11 juli �010: Kanonnenpad te Ede.
Zou er ooit een WK-Mix voetbal komen, dacht ik, toen ik die morgen 
al vroeg op weg naar mijn oude woonplaats Ede ging. Petanque is als 
sport meer geëmancipeerd dan het voetbal en hoe zou zo’n mixed 
voetbalwedstrijd verlopen, waren zo maar wat gedachten, die door 
mijn hoofd schoten. Het voelde weer een beetje als thuiskomen daar! 
Zo dicht bij dat verdwenen ENKA zwembad, waar ik zoveel uren door-
bracht. In die oude garnizoensplaats, waar zelf de straatnaam van de 

boules accommodatie nog herinnerde aan die tijd. Toepasselijker kon 
het niet; al die stalen kogels die nu geworpen werden door de mixed 
dubbels en daarna lagen te blinken in de tropische hitte. Want warm 
was het die dag. Als extra handicap mochten de koppels beginnen op 
een zachte baan, want de vele nachtelijke onweersbuien hadden hun 
sporen wel achtergelaten. Om dan vervolgens in de middaguren de 
koperen ploert en een harde baan te moeten overmeesteren, waar 
toch nog heel veel spelers zich zichtbaar niet beschermden tegen de 
tropische hitte. Komt er een weerswaarschuwing om rekening te hou-
den met die ploert dan wordt deze genegeerd! Gelukkig werkten de 
thermostaten van de deelnemers nog goed en had niemand verschijn-
selen van oververhitting. De wedstrijdleiding had daarin een groot 
aandeel, door de slechte combinatie van zon en alcohol nog eens ex-
tra te benadrukken. En ik als geheelonthouder maar denken, dat sport 
en alcohol altijd een slechte combinatie is. In de grote hitte bleef toch 
niet onopgemerkt hoe goed en efficiënt de wedstrijdleiding en de 
vereniging Maboul hun zaken voor elkaar hadden. In alle rust en met 
grote kennis van zaken deed de wedstrijdleiding zijn werk en zorgde 
Maboul voor een prettig en soepel verlopend toernooi. Het is toch al-
tijd weer opvallend om te zien hoeveel enthousiasme en vakkennis er 
is bij dit soort gelegenheden. Een verloren wedstrijd betekende her-
kansing en daarna eliminatie. Zo werd het in de loop van de middag 
al een stuk rustiger op de speelvelden, want veel uitgeschakelde deel-
nemers ondernamen snel de terugreis voor die andere wedstrijd.Toch 
kwam ook in Ede een Nederlands kampioenskoppel naar voren ---en 
dat wereldkampioenschap? Nee, dan de tweede plaats. Aanleiding tot 
tevredenheid en een erehaag voor de winnaars als goede verliezers.  
Misschien zal daar over 3� jaar wel eens over geschreven worden in 
het blad Petanque.

Arno Frankfort.
Eindstand:
1. Kees Koogje - Sonia Zwaal
�. Noël Kempeneers - Judith van den Eijnden
3. Stefan Tabben - Sascha Schrammeijer
4. Wil van Gestel - Astrid van de Zanden

Het troosttoernooi werd gewonnen door de equipe Khalid Elyazidi - 
Irini Kaivianakis

“oude” glorie bijNa kampioeN tri-
pletteN
Het is schitterend mooi weer in Schijndel op �7 juni. Negentien triplet-
ten zorgen daar op tijd te zijn. Nummer twintig had zich helaas moe-
ten terugtrekken, maar vanuit de vereniging Wij Liggen werd deze 
plek ter plaatse ingevuld. Geen vrijlotingen dus. Het was jammer dat 
Les Cailloux gelijktijdig de voorronde Europacup moest spelen, want 
dat scheelde minimaal twee tripletten. Ook in dit kampioenschap 
wordt gespeeld volgens directe eliminatie, waarbij de verliezers van 
de eerste partij doorgaan in het troosttoernooi. Met tien winnaars na 
de eerste ronde betekent dat de tweede ronde een cadrageronde is 
om tot acht kwartfinalisten te komen. Dit gold zowel voor het hoofd-
toernooi als het troosttoernooi. In de halve finale van het hoofdtoer-
nooi speelden drie selectieteams en een equipe van ’t Zwijntje met 
Ferdinand Wiese en Jan Bos, in �001 deelnemers aan het WK in Mona-
co. Toen met Frank Schepers, maar nu spelend met Cedric Brancourt. 
Het selectieteam met Dennis Mul, Tom van der Voort en Patrick Tuaux 
werden uitgeschakeld door Dirk Jan van Mourik, Bob van der Stappen 
en Marco Zeitzen. In de andere halve finale leek het een walkover te 
worden voor de equipe Wiese. Op een stand van 10-4 kwam het se-
lectieteam met Geoffrey van Koppenhagen, Joey van Doorn en Rick 
Melssen sterk terug en kwam zelfs op 1�-1� nadat ze het uit hadden 
kunnen maken. Toch ging de winst naar ’t Zwijntje. In de finale leek 
het of zij al hun kruit verschoten hadden. Een kenner langs de lijn weet 
het aan de frikandellen, die na de halve finale gegeten waren, maar 
het resultaat was een duidelijke 13-� overwinning voor Dirk Jan van 
Mourik, Bob van der Stappen en Marco Zeitzen. Het troosttoernooi 
werd gewonnen door Richmond v.d. Huure, Marwin van Diermen, 
Wim Mastenbroek van Amicale de Pétanque.
Einduitslag:
1. Dirk Jan van Mourik - Bob van der Stappen - Marco Zeitzen (NHS);
�. Ferdinand Wiese - Cedric Brancourt - Jan van de Bosch (t Zwijntje);
3. Dennis Mul - Patrick Tuaux - Tom van der Voort (NHS);
4. Geoffrey van Koppenhagen - Joey van Doorn - Rick Melssen (NHS).

Kampioen tripetten: Dirk jan van Mourik, Bob van der Stappen, 
Marco Zeitzen

De nummers 1,2 en 3 van het Mix kampioenschap

P E T A N Q U E  6 7 17

 wedstrijdzakeN



Een impressie uit Voorschoten. ijn voorzitter vroeg mij als lid 
van de clubredaktie een artikel te willen schrijven over het 
Voorstraattoernooi 2010. Voor PetanQue nog wel. Dat is na-
tuurlijk heel wat anders dan een verslagje voor het clubblad. 
Toch zal ik de uitdaging  graag aannemen.

Het Voorstraat toernooi in Voorschoten is een markttoernooi. Zij 
die er nog nooit zijn geweest weten niet dat de Voorstraat, dé 
markstraat van Voorschoten, een prachtige langgerekte laan 

is, met aan weerszijden mooie oude lindebomen. Samen met de nog 
oude bebouwing geeft dit een zeer apart karakter aan de markt. Op 
deze markt vinden, naast de wekelijkse dorpsmarkt, veel belangrijke 
evenementen plaats, zoals onder meer, de jaarlijkse paardenmarkt, het 
weekend van Voorschoten (voor een deel), een bloemen- en planten-
markt, een jazzfestijn, en uiteraard het jaarlijkse jeu de boulestoernooi 
van De Six Prêt, In de geschiedenis van de NJBB heeft het toernooi tot 
de eeuwwisseling niet zoveel aandacht gehad. Hoewel topspelers de 
plek wel wisten te vinden. Denk aan namen als Antoine Giordano en 
Jean Degortes, tesamen de eerste winnaars in 1983. Het eerste win-
nende doublette van De Six Prêt in 1985 was dat van Harold Strik en 
Eric Lagerweij. In totaal hebben DSP doubletten de wisselbeker 5 
maal gewonnen. In �001 kwam het toernooi in aanmerking voor een 
vermelding in PetanQue met een verslag van Henk Rademaker.(nr.31 
- aug. �001) Dit jaar, de �8ste keer dat het toernooi wordt gespeeld, 
waren de weergoden de organisatoren heel goed gezind. Het was een 
stralende zonnige dag, van begin tot het eind. De inschrijvingen waren 
maximaal, 80 doubletten bij de licentiespelers van de NJBB, en 3� dou-
bletten bij de recreatiespelers uit de Voorschotense burgerij. Het Voor-
straattoernooi heeft namelijk vanaf het begin, naast het officiële NJBB 
toernooi, een apart recreantentoernooi voor inwoners van Voorscho-
ten en omgeving gekend. (een voorwaarde voor gemeente-toestem-
ming en -subsidie). Een combinatie die tot genoegen van iedereen al 
die �8 jaar heeft kunnen blijven voortbestaan, en die zeker bijdraagt 
aan de levendigheid van het toernooi door de belangstelling van de 
zijde van de burgerij. De organisatie was uitstekend, wordt steeds 
professioneler vergeleken bij de jaren dat uw verslaggever zelf nog bij 
de wedstrijdleiding betrokken was. Die wedstrijdleiding nu, keurig in 
uniform geel, en duidelijk herkenbaar. De scheidsrechter was uit eigen 
vereniging. Tenslotte was er dit jaar overgegaan op een electonische 
verwerking van de uitslagen, zij het dat ook handmatig een en ander 
werd bijgehouden. Ik meen dat hierdoor het lange wachten na de 

voorronden verleden tijd is geworden. Er was voorts een aparte extra 
toiletgelegenheid bij de wedstrijdtafels, toch een toegevoegd gemak. 
De Voorstraathoreca was redelijk actief en bood ruim de gelegenheid 
voor hapjes en drankjes op de terrassen. De wedstrijdleiding was zo ge-
plaatst dat iedereen wel langs alle terrassen moest lopen om een speel-
plek te bereiken of een tegenstander op te zoeken.In de voorronden 
had elke poule een eigen kleur nummer dat kon worden opgespeld. 
Bij normaal opspelden een gemak, bij het dragen onderaan de broeks-
pijp een loos gezoek. Tot slot de wedstrijden zelf. Er hadden nogal wat 
spelers van klasse ingeschreven. Die kwamen elkaar uiteindelijk in de 
finales van de A en B poules tegen. Omdat uw redakteur zelf ook van de 
partij was, beperkt dit verslag zich tot het volgen van een halve finale 
en vooral van de finale van de A poule. Daarin speelde het doublette 
van de uiteindelijke winnaars Jack Schillemans en Noël Kempeneers 
een grote rol. De mix van MIDI speler Schillemans en Les Cailloux speler 
Kempeneers vormde een hecht, schietvast doublette. Vooral in de fina-
le bleken zij de andere finalisten Fred Kops en Conrad Bel ruimschoots 
de baas. Niettemin was het een strijd die het bekijken zeker waard was, 
al was het alleen maar om het aantal carreaux dat geproduceerd werd. 
Schillemans en Kempeneers wonnen uiteindelijk met 13-5. Hun namen 
komen op de wisselbeker die sinds vorig jaar weer wordt uitgereikt aan 
verenigingsdoublettes. Bij mix equipes blijft de beker in Voorschoten. 
Wel komen de namen van de winnaars erop te staan. Elk van de spe-
lers van het winnende mix doublette krijgt bovendien een speciale 
persoonlijke herinneringsbeker mee naar huis. De winnaars hoopten 
volgend jaar hun wisselbeker te komen verdedigen.

Pieter Guldenaar

het VoorstraattoerNooi 2010 VaN de six prêt
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challeNge

“Wat een weekend! Wat een petanque spektakel en wat een groot aantal deelnemers uit binnen- en buitenland” 
Zo luidden de talrijke complimenten van zowel top- als recreatieve spelers voor de organisatie, de aankleding, de 
presentatie en voor de algehele aanpak om zo’n internationaal petanquesport weekend op de kaart te zetten. Les 
Cailloux mag meer dan tevreden terugkijken op een geslaagde onderneming. 

bataVia petaNque zeist opeN weekeNd 2010

Petanque moet gezien en beleefd worden als sport. De ver-
eniging moet blijvend behoren tot de beste van Nederland. 
De vereniging moet ook een sociale en sportieve ontmoe-

tingsplaats zijn en blijven. Zo luiden de drie voornaamste doelstel-
lingen van het geldende beleidsplan van Les Cailloux. Door het jaar 
heen probeert de club deze doelstellingen handen en voeten te 
geven door haar leden sport en training aan te bieden, op verschil-
lende niveaus, aan jeugd, aan de kern van de 
club en aan de top. Maar één keer per jaar wil 
de club zichzelf en onze sport nadrukkelijk ook 
aan de buitenwereld tonen. Bij de opening van 
de zomerperiode, in het eerste weekend van 
juli, organiseert de ‘club de pétanque’  daarom 
jaarlijks het Zeist Open Weekend – dit jaar al-
weer voor de 6e keer. Een evenement met twee 
ranglijsttoernooien voor de wedstrijdspelers 
en twee promotietoernooien voor de al dan 
niet aangesloten liefhebbers.  Om het stijgende 
aantal deelnemers te kunnen herbergen wordt 
de Koelaan waaraan het boulodrome geves-
tigd is, speciaal voor dit evenement omgeto-
verd tot heuse petanquebaan met een door-
kijk op Het Slot Zeist. Tussen de partijen door 
is het genieten geblazen en kan het sportieve 
ruimschoots met het nuttige en aangename 
verenigd worden: een petanqueplein met bar, 
grill, zitjes, parasols en partytenten en een mu-
zikale achtergrond completeren de Franse sfeer. Om aan de toe-
nemende sportieve en andere kwaliteitseisen te beantwoorden 
wordt gestreefd naar beheerste groei van het evenement. Daarom 
is de vereniging dolgelukkig met de support die de NJBB voor 
tenminste �010 en �011 heeft geboden om het evenement inter-
nationale allure te geven. Op initiatief van de NJBB en onder de 
vlag van “Batavia Petanque” zijn de federaties van België, Duitsland, 
Frankrijk, Spanje en Zwitserland uitgenodigd om selectieteams 
naar Zeist te sturen. En die kwamen! Sterke internationale teams 
als uitdaging voor onze nationale glorie maakten dat zaterdag 59 

triplettes en zondag maar liefst 94 doublettes in de ranglijsttoer-
nooien aan de start verschenen. Voor hun onderlinge partijen kre-
gen ze steeds banen op het carré d’honneur toegewezen, zodat 
er centraal met volle teugen genoten kon worden van spectacu-
laire sport. Vanaf de kwartfinales van de beide ranglijsttoernooien 
werden de spelers door de organisatie van verschillend gekleurde 
polo’s voorzien. De boules van de finalisten werden voor deze ge-

legenheid gelijk hun kleding rood en blauw 
‘gestift’, wat één van de doelen van het eve-
nement markeerde: Petanque, onder de volle 
zon, een kijksport! In de welkome schaduw van 
de fraaie beukengalerij langs de Koelaan geno-
ten de meer recreatieve boulers in de promo-
tietoernooien van hun spel en de entourage. 
Zij streden overigens niet minder fanatiek om 
de Slot Zeist wisseltrofee. Vooral houders van 
een zogenaamde C(lub)-licentie en familiele-
den vormden het deelnemersveld. Dat bracht 
de aanwezige voorzitter van ’t Zwijntje, Paul 
Wagenaar, tot het lumineuze idee om volgend 
jaar alle C-licentiehouders van zijn vereniging 
uit te nodigen om één keer per jaar met z’n 
allen deel te nemen aan een extern toernooi, 
bijvoorbeeld het Batavia Petanque Zeist Open 
Weekend! Als dat voorbeeld nou eens door an-
dere verenigingen gevolgd zou worden, reiken 
de speciaal aangelegde boule-banen volgend 

jaar tot aan het Slot Zeist! Om het evenement de gewenste inhoud 
en uitstraling te kunnen geven is Les Cailloux bijzonder blij met de 
support van de NJBB, maar zeker ook met de steun van OBUT Ne-
derland en de andere sponsors. Met hun raad en vooral daad op het 
gebied van communicatie, logies, catering en baanaanleg hebben 
zij het mogelijk gemaakt dat het evenement een belangrijke stap 
voorwaarts heeft kunnen zetten.  Aan de basis van zo’n jaarlijkse 
speerpunt staat natuurlijk de tomeloze inzet van tientallen vrijwil-
ligers. Zonder hun onbaatzuchtige werk en hun doorzettings- en 
incasseringsvermogen is zo’n evenement überhaupt ondenkbaar. 

(Foto: Johan Huizinga) (Foto: Johan Huizinga)

(Foto: Johan Huizinga)
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Maar het samen neerzetten van zo’n geslaagd evenement vergult 
ook met trots! En terecht! Als alle betrokkenen samen doorgaan 
met het maken van nòg betere draaiboeken en dito communica-
tieplannen, kijkt PetanQue reikhalzend uit naar de volgende editie 
op � en 3 juli �011!

Uitslagen
Ranglijsttoernooi voor triplettes: Ad Wagenaars, Wietse van Keulen en 
Kees Koogje.  Waar hun Duitse collega’s tijdens Batavia Petanque Zeist 
Open Weekend streden om een plek in hun nationale team droeg het 
succes van dit bondselectieteam vast en zeker bij aan hun inmiddels 
bekend geworden opname in het WK Heren, later dit jaar in Turkije. 
�e  Jean-Claude DAVID, Alindra MAF Romain TUDISCO (La Gene-
voise, Zwitserland) 
3e/4e  Gerard Pridot, Jésus Baro Ibanes, Simon Mathieu (Blangy sur 

Bresle, Frankrijk)
3e/4e  Marc Dalne, Jean-Claude Brohée, Claude Van Loo (Joli Bois, 
België)
Promotietoernooi voor triplettes: Bregina en Bert Fokkert met Jo-
han Slotman. 
Ranglijsttoernooi voor doublettes: Joel Roca Canal en José Luis Guasch 
Dit doublette van de Federación Catalana maakte samen met hun tri-
plette-partner Ramón Jiménez Díaz het hele weekend indruk met hun 
jeugdige, spectaculair aanvallende spel.   
�e  Benny Lehmann, Steffen Kleemann (DPV-selectie, Duitsland) 
3e/4e  Ad Wagenaars en Wietse van Keulen en (NJBB, Nederland)
3e/4e  Jean-Claude Brohée en Jean-Louis Le Blanc (Joli Bois, België)
Promotietoernooi voor doublettes: Jerril Bang-Afou en Linde 
Bouwkamp 
Voor meer impressies: www.lescailloux.nl

Door het behalen van het nationaal verenigingskampi-
oenschap kwalificeerde Les Cailloux zich voor deelname 
aan de Europacup voor verenigingen. De loting voor de 

eerste ronde viel tweeledig gunstig uit. Ten eerste werd het een 
thuiswedstrijd en de tegenstanders waren zeker niet van wereld-
niveau. Rigas Petanka (Letland) deed voor het eerst mee, maar 
het Zwitserse team (Club Léman Pétanque)had reeds ervaring 
en had het vorig jaar onze vertegenwoordiger PU Kennemerland  
moeilijk gemaakt. Op zaterdag �5 juni werden de triplettenronde 
gespeeld. Cailloux trad eerst aan tegen Rigas en na beide triplet-
tepartijen eenvoudig gewonnen te hebben tegen Club Léman. 
Ook deze ronde werd gewonnen. Op de zondag werden de dou-
blettenronden gespeeld. Daarin viel ook de beslissing, want door 
een reglementswijziging door de Europese Bond (CEP) wordt er 
geen derde ronde, de tweede triplettenronde, meer gespeeld. 
Door de volle winst tegen Rigas en éen van de drie doubletten 
tegen de Zwitsers te winnen eindigde Les Cailloux op een mooie 

eerste plaats en ging dus over naar de volgende ronde. Dat deed 
Club Léman ook, maar Les Cailloux heeft in oktober weer een 
thuiswedstrijd. Proficiat! 

europacup Voor VereNigiNgeN

(Foto: René Melssen)
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In het zonnetje 
Aan het NK precisieschieten heeft één van 
onze aspiranten, Romulo van Stokkum, deel-
genomen. Uiteraard was Romulo met zijn 
13 jaar de jongste deelnemer. Er waren 66 
deelnemers en Romulo had nr.66. De num-
mer laatst dus. Maar in de uitslag zou hij geen 
laatste worden, want in de voorronde schoot 
Romulo �7 punten en kwam daardoor op een 
gedeelde 17 tot �0 plaats. In de herkansing 
schoot Romulo 33 punten en kwam daarmee 
op de 5e plaats. En kwam daardoor in de 8e 
finale dat wil zeggen bij de laatste 16. In deze 
8e finale moest Romulo het opnemen tegen 
Dennis Mul, geen kleine jongen dus. Dennis 
schiet �0 punten Romulo �6. Door naar de 
1/4 finale of laatste 8. Hierin treft Romulo Wil-
lem Zuidema de latere finalist. Willem schiet 
�3 en Romulo heeft een klein dipje en komt 
niet verder dan 5 punten. Hij was enorm te-
leurgesteld want hij, en wij gelukkig ook, 
weten allemaal dat hij beter kan. Maar dat is 
sport. En na zo’n prestatie, als 13-jarige grote 
jongens achter je laten en van de 66 deel-
nemers op een 5 tot 8e plaats komen is een 
enorme felicitatie waard. Romulo bedankt je 
hebt een geweldige reclame gemaakt voor 
het jeugdpetanque!

Ontmoeting met de twee Philippes
Er werd zelfs een vakantie in Finland met 
een dag ingekort, want dat mocht je toch 
niet missen. Trainen met Philippe Quintais 
en Philippe Suchaud! Voor veel petanque-
kids een droom die uitkomt. Jan van der 
Griendt haalde ze naar Nederland. Jac Ma-
chielsen had ze uitgenodigd om onze jeugd 
op 6 mei een geweldige dag te bezorgen. 
Na de verwelkoming van de beide Philip-
pes door de NJBB lieten zij hun kunnen 

zien in een partij tête-à-tête. Daarin had 
Philippe Quintais wat meer gevoel met het 
terrein en versloeg zijn maatje Philippe Su-
chaud. Na een tireerdemonstratie speelden 
de dertig deelnemers onderling en kregen 
aanwijzingen van de twee wereldtoppers. 
Na het déjeuner kreeg iedereen de gele-
genheid om een partij tot zeven punten 
tegen de veelvoudige wereldkampioenen 
te spelen. Ook een paar spelers en speel-
sters van de nationale selecties waren op 
het evenement afgekomen. Maar ook zij 
moesten ervaren wat allemaal kan met heel 
veel trainen en heel veel spelen. Na een 
fotoshoot, waarbij iedereen met de twee 
Philippes op de foto wilden, werd de dag 
afgesloten. Onze jeugd kreeg daarbij het 
compliment dat ze erg leergierig waren en 
zich keurig gedragen hadden op deze dag. 
En ik? Ik keek naar dit alles en wilde eigen-
lijk gaan stoppen met boulen, maar dacht 
toen: “Was ik nog maar jong…..!

Met dank aan de trainers van de NJBB voor 
de begeleiding tijdens deze dag en aan 
Noel Kempeneers voor zijn optreden als 
tolk.

Henk van Rekum
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ook niet onthouden. De jongste categorie 
had waarschijnlijk nog geen wijsheidstan-
den (verstandkiezen), maar ze speelden alsof 
ze al een compleet volwassen gebit hadden. 
Van ambanteriken hadden we die dag geen 
last (zeurpieten) en zwanzers (grappenma-
kers) waren er meer dan genoeg die dag. Met 
als alaam (gereedschap) de boules ballen en 
een goede organisatie werd in een goede 
sfeer de dag internationaal met elkaar door-
gebracht. De Noordfranse afvaardiging won 
voor de zesde keer de grote wisselbeker en 
daar waren ze fier (trots) op. Maar ook trots 
waren alle deelnemertjes en deelnemers, die 
allemaal met een medaille naar huis gingen; 
bovendien konden de plaatsen nummer 
een, twee en drie ook nog een mooie beker 
in ontvangst nemen. Veel complimenten 

A D V E R T E N T I E

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
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gehoord over de goede verzorging en de 
maaltijden en de gedegen wedstrijdleiding. 
De arbiter (scheidsrechter) van dienst was 
zelden nodig en bij de prijsuitreiking veel 
lovende woorden van onze Vlaamse vrien-
den. Het was een mooie dag en veel oude 
banden werden weer aangehaald en nieuwe 
gesmeed. Tot �011 in het Waalse deel van 
België was de terechte conclusie en nu maar 
hopen dat de Zuid-Afrikaanse kreet: Ons 
gaan vanaand klop! ( wij gaan vanavond 
winnen!) heeft inderdaad gegolden voor het 
voetbal-lievende deel van Nederland. En oh, 
ja; mocht U meer Vlaamse woorden willen 
weten; amaai, amaai,  er bestaat een heel 
goed Vlaams-Nederlands woordenboek.

Arno Frankfort

Vier federatietoernooi
Ons gaan vandag klop! Een mooie openings-
zin voor een vier federatietoernooi dat ge-
houden werd tijdens de periode van het WK 
voetbal in Zuid-Afrika. Het betekent: we gaan 
vandaag winnen! Met die intentie kwamen 4 
afvaardigingen uit Noord Frankrijk, Waals-
België, Vlaams-België en Nederland bijeen 
in Utrecht om te strijden voor die hele grote 
bokaal. Het weer was prima en daardoor 
konden dan ook alle wedstrijden buiten ge-
speeld worden. Veel jeugd (ingedeeld in drie 
leeftijdsgroepen) speelden met veel over-
gave onder toeziend oog van educateurs 
(trainers), parents (ouders), bobo’s (aanzien-
lijken) en ordinaires (gewonen). Veel Vlaams, 
Frans en Nederlands om me heen gehoord 
en ik wil U een aantal Vlaamse termen dan 
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Sfeerfoto’s vier federatietoernooi
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                                Naast een grote collectie boules leveren wij 
                                       ok 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
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