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van de voorzitter

W

erken voor een baas doe je voor je boterham. Het is meegenomen als het
leuk werk is. Het is meegenomen als je een goede baas hebt. Het is meegenomen als je redelijk wordt betaald. Het is meegenomen als je leuke collega’s hebt. Als het tegen zit, kan je soms van werk veranderen, maar dit geldt niet voor
iedereen op elk moment. Als het goed zit dan leidt dit tot dank aan je baas: voor het
geld, voor leuk werk, voor een werkomgeving die plezierig is. Je accepteert dat je een
baas hebt. Vrijwilligerswerk doe je: omdat je het leuk vindt, omdat je iets wilt betekenen voor je omgeving, omdat je de opvatting hebt dat je maatschappelijk actief dient
te zijn. Je hoeft het niet te doen, het is een keuze. Dit leidt ertoe dat anderen je dankbaar moeten zijn dat je
vrijwilligerswerk wilt doen. Anderen uit de organisatie waar je voor werkt. Het is dus niet vanzelfsprekend dat
je iemand als baas accepteert. Nee, de baas moet jou dankbaar zijn voor het werk dat je doet. Eigenlijk wil
een vrijwilliger zijn eigen baas zijn. Het is logisch dat door deze verhouding er gemakkelijker frustraties kunnen ontstaan. Frustraties tussen de autonomie van de vrijwilliger en de grenzen die daar aan worden gesteld
door de organisatie. Als er een conflict dreigt, dan wordt snel naar de organisatie gekeken. Zij hebben niet
goed gecommuniceerd, zij hebben geen goede voorwaarden aangeboden. Enfin, u weet zelf vast nog meer
verwijten. Ik wil er nog wel een noemen. “Ze moeten niet denken dat ik gek ben, als het te dol wordt kap ik
ermee.” Een organisatie leiden waar veel vrijwilligers actief zijn is niet gemakkelijk. Niet omdat vrijwilligers
vrijblijvend met hun taak omgaan, maar omdat de verhoudingen anders liggen dan in betaald werk. Als die
organisatie dan bovendien ook zelf geleid wordt door vrijwilligers ziet u de complexiteit voor u. Want deze
vrijwilligers zijn niet anders dan u. Als we hier allemaal rekening mee houden, is de NJBB zo’n slechte club,
organisatie, baas nog niet om voor te werken. Een organisatie die veel ruimte toe staat, die democratisch is,
waar de leden de baas zijn via de Bondsvergadering. Waar allen aan hetzelfde doel werken, het petanque
breed uit te dragen als een geweldig spel en een geweldige sport. Waar iedereen dus dezelfde liefde heeft.
Laten we de komende periode eens wat vaker tegen elkaar zeggen dat we zo content zijn dat we ons inzetten voor elkaar. Dat maakt het net allemaal wat gemakkelijker.
Elly de Jonge
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Bestuurs- EN commissierubriek
Promotiecommissie
Actief op de 50 plus beurs 2010. Een van de
doelgroepen van de NJBB om nieuwe leden
te werven, zijn de vijftig plussers. De NJBB
mocht dan ook niet ontbreken op de laatst
gehouden 50+ beurs in september 2010.
Op bijgaande foto is tevens te zien dat men
kon beschikken over een spiksplinternieuwe
Indoor Jeu De Boules baan. Deze nieuwe
aanwinst heeft een professionele uitstraling
en geeft meerwaarde aan de NJBB. Het blijft
natuurlijk een kunstbaan, maar het doel is
om aan belangstellenden onze sport uit te
leggen en in praktijk te brengen. Resultaat,
enthousiasme. Iedere speler heeft een NJBBsleutelhanger ontvangen, ook te gebruiken
als munt voor het zelfbedieningswagentje in
de supermarkt. Een record aantal folders met

spelregels zijn uitgedeeld en er was meer dan
normaal belangstelling voor de verkoop van
promotieartikelen. Veelvuldig waren ook de
verzoeken om adressen van NJBB-verenigingen in heel Nederland. In samenwerking met

de commissie topsport was het mogelijk om
zaterdag 18 september jl. een demonstratieteam te laten optreden, met als commentator, Jac Verheul. Een groot succes. Iedereen is
ervan overtuigd dat verhogen van de naamsbekendheid van de NJBB belangrijk is. Door
deelname aan deze 50 plusbeurs is ook deze
doelstelling in hoge mate bereikt.
De promotiecommissie.
Opleidingscommissie
Eerste diploma’s Petanquetrainer 4 uitgereikt.
In het kader van de ontwikkeling van de diverse niveaus voor de opleidingen wedstrijdleider, scheidsrechter en petanquetrainer
is onlangs door onze opleidingscommissie
voor NOC*NSF aangetoond dat de proeven
van bekwaamheid (PVB’s) voor petanquetrainer 4 aan de eisen voldoen. Door het met
goed gevolg afleggen van deze pvb’s door
twee proefcursisten hebben zij ook voldaan
aan de eisen voor het diploma Petanquetrainer 4. Onze felicitaties gaan uit naar Pierre
Brands en Peter Heuveling met het behalen
van deze mijlpaal.
Nieuws over de opleidingen,
Scheidsrechter 2: De eerstkomende opleiding
scheidsrechter 2 zal worden gehouden in Boxtel. De opleiding neemt vier avonden en een
volledige stagedag in beslag. De opleidingsavonden zijn gepland op woensdagen. 10 november- 1 december- 22 december 2010 en

12 januari 2011. Elke opleidingsavond begint
om 19.30 uur en eindigt rond 22.30 uur.
Wedstrijdleider 2: De eerstkomende opleiding
wedstrijdleider 2 wordt gestart medio november 2010. Er hebben zich inmiddels ruim 70
deelnemers opgegeven, de volgende opleidingen starten in januari 2011. De data en de
locatie waar de opleiding zal worden gehouden is afhankelijk van de regio waar de meeste
deelnemers zich aanmelden. Nieuwe kandidaten kunnen zich nog steeds aanmelden.
Opleidingen niveau 3: Alle opleidingen van
niveau 3 en hoger maken gebruik van instap-

toetsen. Bij iedere instaptoets dient een deelnemer 80% van de vragen goed te beantwoorden. Als de 80% -norm gehaald wordt,
krijgt men vrijstelling van de betreffende
eindtoets Wanneer de 80% norm niet gehaald wordt, dient de betreffende eindtoets
wel afgelegd te worden. De eerstvolgende
opleidingen niveau 3 zullen medio februari
2011 starten.

Van het bondsbureau
Ledenadministratie
Op het moment dat u dit leest, hebben wij in
alle afdelingen een demonstatie gegeven van
het nieuwe Online NJBB ledenadministratiesysteem dat uw vereniging vanaf oktober /
november 2010 gaat gebruiken. U, als lezer,
dient wijzigingen in uw lidmaatschap altijd
door te geven aan de ledenadministrateur
van uw vereniging en niet rechtstreeks aan
de NJBB.Met de introductie van het nieuw ledenadministratiesysteem wil de NJBB ervoor
zorgen dat een gewijzigd licentiepasje in
2011 in de regel binnen 5 werkdagen wordt
verstrekt. Licentiepasjes worden altijd naar
het secretariaat van de vereniging gestuurd.
Twan Beckers onze beleidsmedewerker en
als projectleider verantwoordelijk voor de
nieuwe ledenadministratie heeft op het moment dat dit stuk wordt geschreven de eerste
twee afdelingsbijeenkomsten achter de rug.
Alle aanwezigen waren erg enthousiast en
geven aan dat dit een grote stap voorwaarts
is. De ledenadministrateurs van de verenigingen hoeven de gegevens nu nog maar
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in 1 systeem te verwerken wat leidt tot een
duidelijke afname van hun administratieve
werkdruk.
Website
Als u zich geregistreerd heeft op de website
van de NJBB, krijgt u vanaf januari 2011 een
nieuwe inlogpagina te zien. U krijgt de pagina “Onderwerpen van A-Z” te zien waarin een
overzicht wordt getoond van alle belangrijke
documenten binnen de NJBB. Door op het
document te klikken, kunt u het rechtstreeks
downloaden naar uw PC.
SENA
Bijna 200 verenigingen hebben door de actie
van de NJBB korting gekregen op de SENA
rekening voor het seizoen 2010-2011. De
korting die de vereniging ontvangt, door het
collectief via de NJBB te regelen, bedraagt €
100 per jaar per vereniging. Een vereniging
is wettelijk verplicht Sena rechten te betalen
als muziek wordt gedraaid in een kantine of
tijdens een evenement.

NJBB SCHAFT MOBIELE BAAN AAN
Om beter te kunnen voldoen aan de vragen voor demonstraties heeft de NJBB
een ‘mobiele indoor petanque baan’
aangeschaft. De baan heeft afmetingen
van 12 x 2 meter en bestaat uit matten
van 2 x 1 meter (de baan is ook aan één
stuk te leveren) met een afbakening van
hout. Aan de kopse kanten staan ballenvangers die doorschietende boules moeten tegenhouden.De NJBB heeft de baan
voor de eerste keer gebruikt op de 50+
Beurs, afgelopen maand september in de
Utrechtse Jaarbeurs. Er was een verdeelde
tevredenheid bij sommigen, dit omdat de

Van het bondsbureau
baan te veel veerde. Frits van der Wens, de
bedenker van de mobiele baan en zelf ook
op de beurs aanwezig, had dit ook geconstateerd. Dit kwam door dat de baan op
de Jaarbeurs op een dik tapijt was aangelegd, daardoor trad er een dubbele vering
op. Onze ervaring is dat als de baan op
een onbedekte vloer wordt aangebracht,
de vering geminimaliseerd is. Voor het
overige was de NJBB-promotiecommissie
tevreden met de baan, die bovendien gemakkelijk te transporteren is en daardoor
ingezet kan worden bij verscheidene promotie-evenementen.

Meer bewegen
Naast promotiedoeleinden is de baan is
ook geschikt voor verenigingen die – vooralsnog – niet over een eigen overdekte accommodatie beschikken. De baan kan overal worden uitgelegd: in sporthallen, gymnastiekzalen (die overdag vaak leeg staan),
gangen, kantines, dienstencentra of waar
dan ook. Verenigingen kunnen het petanque-spel daardoor ook in de winterperiode
aan hun leden aanbieden.Een andere mogelijke toepassing is het gebruik in bejaarden- of verzorgingshuizen. De beoefenaren
zijn dan niet meer afhankelijk van het weer

of van de mogelijkheid van de aanleg van
een buitenterrein.Inmiddels hebben verschillende gemeenten interesse getoond,
bijvoorbeeld in het kader van activiteiten
om mensen meer in beweging te krijgen.
Wellicht een tip voor NJBB-verenigingen
om met hun gemeente te overleggen. In
België hebben verschillende gemeentes
en verenigingen al één of meerdere banen
aangeschaft.De baan wordt in Nederland
geleverd door JDC Sport te Lelystad.
Informatie over prijzen en mogelijkheden zijn
daar te verkrijgen. jdcsportbv@gmail.com
www.jdcsport.nl telefoon 06-51581521

Nieuws uit de zones

zone B
Besturenavond Afdeling 07
Op 1 oktober hield afdeling 07 haar jaarlijkse besturenavond voor
alle verenigingen uit 07. De plaats van handeling was de nieuwe
accommodatie van De Bouledozers in Hoorn. Een accommodatie, die twee weken later officieel geopend werd. Er werd dit jaar
geen petanquetoernooi gehouden, maar een aantal spelen van de
Bondsdag werden nu met veel plezier uitgevoerd. Het porteren in
drie autobanden, het kegelen en het anti-kegelen (de flesjes water
niet raken) en het in een cirkel plaatsen gaf soms grote hilariteit en
ook veel discussie over hoe het beter zou kunnen. Het was zeker
gezellig en heeft ook de contacten tussen de diverse besturen weer
nauwer aangehaald.
Opening accommodatie Bouledozers te Hoorn
Op 16 oktober werd door wethouder Aart Ruppert de nieuwe accommodatie van De Bouledozers in geopend. Dit gebeurde uiteraard met een bulldozer. Na de gebruikelijke toespraken en de
openingshandeling werden buiten gelijktijdig de verenigingsvlag
en de NJBB-vlag in top gehesen en was de Kop van Noord-Holland
weer een overdekte accommodatie rijker. En toen was er feest.
Opening accommodatie PU Kennemerland te Haarlem
PU Kennemerland beschikte over één van de oudste, misschien
wel oudste overdekte accommodatie. Mooi gelegen in een woonwijk, maar dat betekende uiteindelijk toch ook dat het moest

wijken voor herinrichtingsplannen en nieuwbouwwoningen. De
route naar een nieuwe accommodatie is een moeizame geweest.
Echter alle bloed, zweet en tranen zijn het uiteindelijk waard geweest als je het resultaat ziet. Een hal met zestien banen van 15
x 4 meter, een ruime buitenaccommodatie en een kantine met
voldoende plaats en ook nog vergaderfaciliteiten maken het tot
het pronkstuk van afdeling 09. Hoewel nu
aan de rand van Haarlem gelegen heeft
PU Kennemerland de
plek gekregen waar
het thuis hoort en
waar petanque ook
thuis hoort op een
SPORTPARK. Proficiat.
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Nieuws uit de zones

Opening accommodatie Petangeske te Bergen op Zoom
zone c

E

indelijk. Na een voorbereiding van 10 jaar is de nieuwe wedstrijdhal geopend. Voorzitter Cees Kalis verwelkomde een
groot aantal belangstellenden. Hij dankte de mensen die
zich ingezet hebben om dit project te laten slagen. Mensen buiten
Petangeske die de vereniging een goed hart toedragen en de grote
groep vrijwilligers die zorgde voor de realisatie. Opmerkelijk is dat
er veel vaklui van verschillende disciplines in de vereniging aanwezig blijken te zijn. Centrale verwarming, afzuiging, water, gas, verlichting, schilderwerk: voor alle werk waren leden die zich wilden
inzetten. Het resultaat is een prachtige wedstrijdhal met 12 banen,
die kwalitatief uitstekend in elkaar zit. Wethouder van Eekelen van
sportzaken verrichtte samen met jeugdlid Duncan Tonneijck de
openingshandeling. De wethouder sprak zijn waardering uit voor
het doorzetten en volhouden van Petangeske. Hij was er zich van
bewust dat de vereniging wel erg lang heeft moeten wachten voordat het startsein voor de bouw gegeven kon worden. Als afsluiting
overhandigde Adrie Smits van de bouwcommissie een koffertje
met alle vergunningen, die verleend zijn. Hij refereerde aan de man
in Den Haag die rondloopt met een koffertje “ellende” maar noemde dit een koffertje “hosanna”. De NJBB gebruikte deze bijzondere
bijeenkomst om Jef Schram, die jarenlang in de organisatie actief is
geweest in het zonnetje te zetten. Hij heeft aangekondigd met dit
werk te stoppen vanwege zijn voortschrijdende leeftijd. Hij kreeg
uit handen van de voorzitter van afdeling 13 de waarderingsspeld
opgespeld als dank voor de jarenlange inzet. Tom van de Voort, die
onlangs op de Europese kampioenschappen een mooie 2e plaats
behaalde bij het precisie schieten gaf een demonstratie. Onder
toezicht van een geboeid toekijkend publiek haalde hij een mooie
totaalscore. Maar er zit nog meer in. De tentoonstelling: HOOGTEPUNTEN, werd goed bekeken en gewaardeerd.
Adrie Smits

PV Littie of Littienie bestaat 25 jaar:
Zaterdag 16 oktober jl. was Arno Frankfort in Helmond aanwezig
bij de officiële onthulling van de achterwandschildering in het
Boulodrôme de Braak door locoburgemeester Frans Stienen van
Helmond en sportwethouder Jan v.d. Heuvel. De bondsbestuurder
overhandigde tevens een aandenken aan de jubilerende vereniging namens de NJBB.
Leo de Bruyn

zone D
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ANNO 1985

1985 was een vruchtbaar jaar voor de NJBB
Het aantal 25-jarige jubilea is daarvan een stille getuige, hoewel die jubilea niet stil voorbij gaan.
In dit nummer aandacht voor de 25-jarige jubilea van Amicale Cuijk, JBV Enschede en Boule Union Thamen.
Helaas hebben we geen verslag ontvangen van Boule Animo, De Walnoot en Gemert de Boules.
“t Mikpunt door de burgemeester geopend worden. Nu is het dan zover dat
het 25-jarig jubileum gevierd kan worden en de vereniging op volle kracht
verder gaat.

Jeu de boules vereniging Amicale Cuijk 25 jaar jong
Op 25 oktober 1985 opgericht door zes fanatieke Cuijkenaren
vond de vereniging gedurende bijna 10 jaar haar thuis achter
de kantine van de voormalige camping De Messenmaker. In
1994 werd verhuisd naar een nieuwe locatie met 19 buitenbanen in Cuijk-Noord. In 1999 werd de vereniging ernstig gedupeerd doordat het clubgebouw afbrandde en er noodvoorzieningen getroffen moesten worden. Met de ontwikkeling en
bouw van een overdekte accommodatie wilde het ook al niet
vlotten en twee jaar lang moesten de leden onder een zeiltje
schuilen en koffie zetten. Door veel zelfwerkzaamheid en doorzettingsvermogen werden dan toch op 14 september 2002 kon

25 jaar JBV Enschede.
De receptie van het 25 jarig bestaan kwam steeds dichterbij.
Nachtmerries heeft de voorzitter ervan. Is alles wel in orde?
Hoe zou het weer zijn? Maar de ergste vraag: komen er eigenlijk wel mensen. De vragen kunnen nog steeds niet beantwoord
worden, maar de kantine wordt wel vast opgeknapt en de banen worden nog maar eens geveegd. De regionale krant heeft
zijn stukje geschreven, het weer blijkt mee te vallen; het waait
gelukkig niet al te hard en de eerste gasten komen binnen en
dan ---- dan loopt alles als vanzelf. Rond 14.00 uur nog even de
bondsbestuurder opgehaald bij de Grolsch ( kan het anders!) en
dan is de Twentse gastvrijheid in zijn volle omvang aanwezig.
Het bestuur loopt ongedwongen rond en deze lopende receptie
wordt door de aanwezigen zeer op prijs gesteld! Een enthousiaste voorzitter laat zien dat de gevolgen van de vuurwerkramp
in 2002 letterlijk nog zichtbaar zijn in het clubhuis. En dat is dan
het alibi om trots te laten zien dat de nieuwbouw van de JBV
aanstaande is. De sfeerprenten geven aan dat het een fraai gebouwtje wordt dat geheel in zijn omgeving zal opgaan en hier
is de kwaliteit van de bestuursleden duidelijk zichtbaar in het
gebouw. Voorzitter Jan Temmink neemt daarna enthousiast het
woord voor het korte officiële gedeelte. Een gedeelte waarin de
voorzitter alle voorbereidingen van de bondsbestuurder overbodig maakt. Gelukkig is er nog het fraaie jubileumgeschenk
dat in dank aanvaard wordt door het bestuur en de daarbij behorende vriendelijke woorden worden duidelijk op prijs gesteld.
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ANNO 1985
Na het officiële gedeelte onmiddellijk met een aantal bestuursleden de nieuwe locatie beken en ik kan u zeggen: als het klaar
is: bezoek eens een te organiseren toernooi, het is de moeite
waard. Ook het bestuur van Afdeling 3 was vertegenwoordigd,
maar dat was zonder introductie wel duidelijk. Of zoal gezegd
werd: Tonni Roelofsen, wie kent haar niet!! En dat de wereld eigenlijk maar klein is, bleek maar weer eens in het verre Enschede. De kleinzoon van een kruidenier in Halfweg ontmoet tot zijn
verbazing de kleinzoon van een schoenenzaak die naast deze
winkel lag. Ontmoeting in het Oosten van twee boulesenthousiasten, de een bestuurlijk en de ander ongetwijfeld beter op de
boulesbaan. Het was een mooie middag in Enschede--- en Jan:
terugrijden zonder begeleiding is moeilijker dan heen.
Arno Frankfort
Boule Union Thamen
Een ingezonden stuk in de zondagskrant leidde tot de oprichting
van Boule Union Thamen in Uithoorn. Opmerkelijk detail is dat
de schrijver van het ingezonden stuk zich nooit bij de vereniging
heeft laten zien, hoewel hij juist vroeg of er een vereniging in de
gemeente of omgeving was. Na een oproep in het clubblad van
de plaatselijke honkbalvereniging waren er zo’n vijfentwintig belangstellenden, die de uitleg van een drietal leden van Par Hasard,
Frans Kuyer, Pino Pastarutti en
Bert van Dijk, volgden om vervolgens op het gravel van het
honkbalveld de eerste schreden in de jeu de boulessport te
zetten. Gedurende de daarop
volgende weken namen de

boulers meteen na de laatste
honkbalwedstrijd bezit van
het binnenveld om te boulen. Vijf weken later was de
oprichting van de vereniging
een feit en werden afspraken
gemaakt met een locale aannemer voor de aanleg van een
baan. De kostenberekening
werd gemaakt op de achterkant van een sigarendoos en
het bedrag van ƒ 1.500,00
mocht betaald worden als de
vereniging voldoende geld
had. In april 1986 werden de
banen in gebruik genomen.
Een speelveld van 12 x 25
meter compleet met verlichting. De lantarenpalen waren geritseld
bij Schiphol, waar ze overtollig waren na herinrichting van het terrein van de waterzuivering. In de jaren daarna werd het speelveld
nog tweemaal uitgebreid, waardoor nu beschikt kan worden over
een speelterrein van 12 x 70 meter. De leden zijn echte diehards,
want er wordt zomer en winter in de buitenlucht gespeeld. Na een
toernooi met de relaties, die de vereniging vijfentwintig jaar gesteund hebben, een receptie en een feestavond met een “moordspel” zijn de ogen nu gericht op een volgende vijfentwintig jaar. Tot
slot wil het bestuur van Boule Union Thamen benadrukken, dat samenwerking met een andere sport heel goed mogelijk is, getuige
het feit dat er al vijfentwintig jaar gebruik gemaakt wordt van het
clubgebouw van de honk- en softbalvereniging Thamen.

Rectificatie

Wie is wie?

I

n petanQue nummer 67 heb ik op onverklaarbare wijze bij het
voorstellen van de jeugdselectie, die in Montauban het EK zou
spelen een verkeerde foto geplaatst. De foto met onderschrift
Rick Melssen was niet van Rick, maar van een andere jeugdselectiespeler, namelijk Leroy van Arnhem. Rick mijn excuses en hierbij de
juiste foto en een foto van jou in actie tijdens het NK tripletten.

Rick in actie
Dit is Rick Melssen
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UIT DE POST GEPLUKT

Boelpraatjes

I

n 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.
Onderstaand gedicht komt uit het clubblad van Epetanque uit Epe
en is van de hand van Henk Kuis.

Boelpraatjes
l
Een gladde kale boeleba
t veld
Die lag te wachten op he
won
Die altijd pochte dat hij
d
Aldus werd er vertel
een rund
Lag nu al te zweten als
want
In de warme heette zon,
strepen
t
me
l
Er was een boeleba
n
Die het nog veel beter ko
nbal
De meester van die strepe
t rondje
Stond gespannen in he
end
bek
Want het was alom
tje.
Hij had een zeer kort lon
de buut
Er werd geworpen naar
”
ut
“u
p:
De kale boelebal rie
ten
me
Maar er werd meteen ge
r bij
De strepenbal lag dichte
t zij
he
als
De waarheid is zo
vergeten
t
he
De kale boelebal kon
boelebal
Er was nog een vreemde
Met mooie ronde lijnen
or de lucht
Die zweefde heel hoog do
gelvlucht
Landde in een mooie vo
Boven op die kale,
t, oh gut”
De strepenbal riep: “oh gu
ren
Wat gaat er nu gebeu
En de ronde strepenbal
Lag netjes naast de but
e bal
Ook was er nog een vierd
Met heel mooie figuren
daar
Hij zei: “die overwinning
ren
du
er
me
Dat zal niet lang
ar
ma
Ik ben tireur geloof mij
aar
Ik schiet ze allen uit elk
nen”
bin
ar
na
En schiet mij zo
ar
ma
an
Zo gezegd en zo geda
as
ha t
Door eigendunk en grote
s naast
Schoot de tireur er netje
maar
u
t
Het spel is uit, zo zie
manier
Een ieder speelt op zijn
met plezier!
De hoofdzaak is: …speel

Baanvegen

C

ok van der Does van Six Prêt uit Voorschoten stuurde ons
het volgende bericht:
Hier een voorbeeld van leden die tot het laatst iets voor de
club willen blijven doen.
Het is ons lid Kees van Leeuwen, die zich jaar en dag heeft ingezet
voor onze Club. Na getroffen te zijn door een tia en daardoor slecht
ter been is, kan hij niet meer doen wat hij gewend was te doen. Uit
gekheid hebben we toen geopperd om met zijn scootmobiel de
banen te blijven egaliseren en zo gebeurde het. Ons lid Thijs Keereweer heeft de baan toegankelijk gemaakt voor de scootmobiel en
Kees haakt de het raster erachter en in tijd van 10 minuten liggen
de banen er weer keurig bij.
Proficiat voor deze super vrijwilliger, misschien een voorbeeld voor
andere goed willende leden van andere verengingen.

Met de groeten van Henk
P

E

T

A

N

Q

U

E

6

8



Alternatief boulen

Boules Carrées
De boule is (niet altijd) rond. Tijdens ons tripje naar Frankrijk zagen we op de camping een poster hangen van een
feest in een van de omliggende dorpen. Behalve een kermis en nog meer activiteiten werd ook een toernooi gehouden van “boules carrées” Het was ons niet vreemd want een aantal jaren geleden hebben we ook zo een toernooi gezien aan de côte d’azur. Het was toen leuk om te zien dus gingen we naar het dorp waar op het dorpsplein een kermis
stond en ook een aantal stalletjes en banken voor de boulers en jawel daar stonden de Boules mooi gestapeld in 2
kisten. Een kist was gevuld met rode boules en de andere met groen.

M

aar wat is nou een boule carrée? Carré betekent in het
Frans vierkant. Iemand had blijkbaar genoeg om de gewone boule te zien rollen en is aan de slag gegaan. Het resultaat was een vierkant blok (kubus) van vurenhout en 10 cm breed.
Elk team speelt met één kleur. De regels zijn precies hetzelfde als van
pétanque. Net na aankomst op het dorpsplein werden we gevraagd
of iemand mee wilde doen want ze hadden een persoon nodig om
een doublet te vormen. Door mijn nieuwsgierigheid heb ik mij opgeofferd. Mijn partner was een Franse dame die ook nooit met deze
boules heeft gespeeld. De partij kon beginnen. Het terrein waren de
straten waar de kermis werd gehouden. Het publiek genoot van de
boulers en van de botsauto’s. Het ging erg gemoedelijk en iedereen
gaf elkaar de ruimte. Nu even terug naar het spel. Als de boule de
grond raakt stuitert hij meters de licht in. Ik heb alle kunstgrepen van
de Pétanque gebruikt. Hoge portee, lage portee, rollen. Niets helpt
en de blokken gingen alle kanten uit behalve de goede. Bij de overige

Ambitanque
Hoe kan je beter gaan spelen? Hoe kan je het verschil tussen
wat je van plan bent om te doen in situatie beter in overeenstemming brengen met wat er in werkelijkheid met je plan
gebeurt? Of kortweg hoe kan je het verschil tussen de verbeelding en werkelijkheid kleiner maken?

E

en simpel antwoord is trainen. Maar er zijn spelers, die het trainen verbijzonderen. Zo’n speler is Bart Nicolaas van Weerden.
Gediplomeerd trainer, een groot voorstander van het registreren van verrichtingen en na een petanquevrije periode in 2007 weer
gaan spelen. In zijn drang om zijn spel te verbeteren heeft hij een
variant op petanque ontwikkeld en hij noemt het “ambitanque”. Dit
10
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spelers idem dito. Maar het ging allemaal om de lol. Toch zijn er winnaars uitgekomen en werden er prijzen uitgedeeld. Ik had geen prijs
maar wel een leuke dag gehad.
Mustapha Hartane

komt van “ambidextrie”, wat tweehandig betekent. Het kan gespeeld
worden tegen doubletten en tripletten, maar is eigenlijk voor het
tête-à-tête bedoeld. Er wordt gespeeld met zes boules voor elke speler. Drie boules moeten met rechts geworpen worden en drie met
links. Het traint niet alleen de armen, maar vooral ook de hersenen,
die dezelfde informatie op twee manieren moet omzetten in daden.
Na 170 partijen dit jaar is zijn resultaat rechts 87% en links 83%, dus
bijna gelijk. Daarnaast heeft hij ook nog een variant gemaakt om ook
een tactisch element in te voeren. Dat is een neutrale boule. Nadat
de but uitgeworpen is, mag de tegenstander een neutrale boule
plaatsen. De neutrale boule doet aan het eind van de mène mee
als punt mits deze beter ligt dan de beste boule van de verliezende
speler. Bart Nicolaas speelt deze variant ook graag. Hij nodigt petanquespelers uit het land uit om contact met hem op te nemen om een
partij “ambitanque” met hem te spelen. Geïnteresseerd? Neem dan
contact met hem op, tel. 030-2993413.

EK jeugd te Montauban, Frankrijk

27 tot en met 29 augustus 2010
Na een kleine week vakantie begon eindelijk het EK. Donderdag moesten Joey en ik ons om 14.00 uur melden
bij het Deltour hotel, het was toen 42 graden. Daar hoorden we dat Rick Melssen een zware angina en 40 graden
koorts had. Dat was niet zo leuk voor hem, net voor een EK. Snel contact gezocht met het Franse team. Zij hebben immers een arts en masseur etc. bij. Van hun arts kregen we dan ook penicilline voor Rick en het advies dat
hij vrijdag zeker de hele dag in het hotel moest blijven. Na een kort overleg zijn we naar het park gereden waar
het EK gehouden werd om de banen te verkennen. Daarna zijn we naar de opening en de loting gegaan. Onze
poule bestond uit; Finland, Polen, Frankrijk 1 en Engeland. Daarna hebben we nog even het stadje rond gelopen
en na het eten op tijd naar bed.

O

p vrijdagmorgen begonnen we vol goede moed aan onze
poulewedstrijden. De eerste spelen we tegen Finland.
Na een matig begin komen we gelukkig toch in ons spel.
We winnen deze wedstrijd met 4-13. De tweede wedstrijd hadden wij een vrijloting, omdat er maar 21 landen en dus 22 teams
speelden. Hierdoor kreeg je twee poules van 6 landen en twee
van 5. Nederland besluit terug naar hun hotel te gaan om te zien
hoe het met Rick is. De derde ronde staat voor 17.00 uur gepland.
Als onze jongens om half vijf terug komen in het park worden ze
door de scheidsrechter gesommeerd om meteen te gaan spelen.
Het is raar maar waar, de organisatie had besloten om door te
spelen en zich niet aan de geplande tijden te houden. ( En dat tijdens een EK ) Zo gauw alle teams klaar waren met hun wedstrijden kregen ze een kwartier rust en konden dan weer verder spe-

len. De derde wedstrijd spelen we tegen Polen. We zitten goed
in ons spel en kunnen zelfs in de 3e mène 6 punten maken. In de
4e mène liggen wij al op 2 en mag Danny het uitmaken met een
plaatsboule. En dat doet hij keurig, 13-1. Daarna moet ik aan de
bak voor het schieten. In de 1e ronde schiet ik 38 punten en dat is
ruim voldoende om rechtstreeks geplaatst te zijn. Italië, Zweden
en Spanje zijn de andere drie die rechtstreeks geplaatst zijn. Na
de cadrage komen Luxemburg, Monaco, Duitsland en Frankrijk
erbij. Zaterdagmorgen 8.00 uur moeten we meteen vol aan de
bak tegen Frankrijk 1. We hadden wel een beetje ingecalculeerd
dat we deze zouden verliezen, maar niet met een Fanny.(0-13)
Dan staat Rick in de wedstrijd tegen Engeland ineens op het veld.
“Speel jij?” vraag ik en Rick zegt: “ja.” We komen niet in ons spel.
Nederland is zoekende en ik speel op alle drie de posities. Maar
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EK jeugd te Montauban, Frankrijk
ook dat mag niet baten, we verliezen ook deze wedstrijd met 413. Toon van Alebeek zegt; Geen probleem we zijn sowieso door.
Frankrijk eindigt als nummer 1 en Nederland eindigt toch nog als
2e in de poule. Na de lunch spelen we tegen Duitsland die ook de
volgende tegenstander van mij is bij het schieten. We komen 1-7
achter als er overlegd wordt aan de kant. Onze Duitse vrienden
gaan onverstoorbaar verder en maken het zelfs 1-11. Nederland
doet zijn best en komt puntje voor puntje terug naar 5-11, maar
Duitsland maakt het uit met een stand van 5-13. Nederland ligt
uit het EK en speelt verder in de Coupe des Nations. Ik zeg; “Ik
neem zo meteen wel een revanche bij het schieten.” De 1e wedstrijd in het landentoernooi spelen we tegen Slovenië. Het is een
saaie wedstrijd en we winnen deze overtuigend
met 13-4. Dan mag ik mijn kwartfinale schieten,
mijn tegenstander is nu Duitsland. Het wordt 86, 12-10, 20-13, 26-16 en ik win met 26-21. Ik kan
niet nalaten om te denken: Schade Deutschland,
alles ist vorbei! Na het diner moet ik tegen Italië de halve finale schieten. Italië gaat heel goed
van start met 18 punten in de 1e ronde. Dat zijn
3 carreaus en een raak schot. Ik weet er in de 1e
ronde 11 te schieten. Daarna wordt het 20-21,
23- 27, 26-28 en dankzij een butje 32- 28.
Yes, ik zit in de finale. Ik was al blij dat ik op
het EK mocht schieten, maar dat ik ook nog
eens de finale zou schieten dat had ik echt niet
verwacht. Ik speel de finale tegen Zweden. Je
hoort van alle kanten: “allez Tom, go for it Tom.”
Landen zoals Duitsland, Engeland, Frankrijk en zelfs Italië moedigden me aan. Zo zie je maar hoe sport verbroedert. We beginnen met een score van 8-11. In de 2e oefening schieten we
allebei 9 punten en ook in de 3e oefening schieten we er allebei
maar 1. De stand is dan 18-21. Je kunt het niet bedenken maar
ook in de 4e oefening schieten we een gelijk aantal punten, 4.
Het staat 22-25. Het komt nu op de but aan, er kan nog van alles gebeuren. Ik schiet op 6 meter de but van zijn plaats in de
cirkel en Zweden mist, 25-25. Op 7 meter krijg ik 1 punt want
de boule raakte de but wel maar die kwam niet van zijn plek.(
een nieuwe regel bij het tireren). Maar Zweden schiet de but
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uit de cirkel en krijgt er 5 bij, 26-30. Op 8 meter pak ik 3 punten
en Zweden mist op deze afstand, 29- 30. “Allez Tom knallen met
die but”; hoor ik uit het publiek. Maar op 9 meter mis ik op een
haar en hierdoor hoeft Zweden niet meer te schieten. Zweden
wint met 30 tegen 29 punten van Tom. Zweden pakt het goud
maar ik pak geheel onverwacht het Zilver. Die …but, was mijn
eerste reactie na afloop. Ik was zo dichtbij, balen. Maar na een
half uurtje, ben ik toch best wel een beetje trots op mezelf. Mijn
volgende doel wordt dan ook het behalen van goud voor Nederland, al dan niet met precisie schieten. Zondagmorgen om
8.30 gaan we weer van start voor de Coupe des Nations. We
spelen dan de kwart finale tegen Oostenrijk. Meteen in de 1e
mène laten we zien wie we zijn en maken we
6 punten. Ik plaats mijn beide boules erbij en
de speaker zegt iets in de trant van; Het Kanon
van Nederland is ook een prima pointeur. Bij
een stand van 9-0 hebben we een slechte mène
en geven we er 5 weg, 9-5. In de laatste mène
haal ik met een clean schot een storende boule
tegen de puntboule weg en mag Danny het
uitmaken. We winnen met 13-5. De halve finale
spelen we tegen Tsjechië. De wedstrijd gaat gelijk op tot een stand van 9-9. Daarna kunnen wij
er 3 bij maken. Jammer net geen 4, 12-9. Bij een
stand van 12-10 gebeurt het onmogelijke. Tsjechië ligt met 2 en heeft nog 1 boule. Wij hebben
nog 2 boules. Joey mag schieten van Toon, maar
mist. Na overleg besluit Nederland alsnog een
schot te wagen. Wat denk je, Joey raakt het butje en speelt zo
Tsjechië op 3 punten. En dan staat het 12-13 en lig je eruit, net
voor de finale. Weer heeft Nederland pech…maar een mooie 3e
plaats is ook een goede prestatie. Ik kan terug kijken op een geslaagd Europees Kampioenschap al hadden we de Coupe des
Nations misschien wel kunnen winnen. Volgende keer hopen op
wat meer geluk. We hebben het erg gezellig gehad en weer wat
ervaring opgedaan. Ik sluit mijn jeugdperiode af met een titel;
vice-champion d’ Europe! Wie had dat ooit gedacht? Ik zeker
niet… dat kan ik je wel vertellen. Op naar de beloften!
Tom van der Voort

WEDSTRIJDZAKEN

Jeugdtoernooi Piélagos, Spanje

D

it verslag is samengesteld aan de hand van de evaluatieverslagen van Jac Machielsen en Peter van der Linden.
Op 10 september vertrekken chef de mission Jac Machielsen
en coach Peter van der Linden samen met de vier jeugdspelers, Elke
van der Linden, Leroy van Arnhem, Etienne Baks en Davey van Hooft,
vanaf Schiphol via een overstap in Madrid naar Bilbao. Van daar gaat
de reis per auto naar de eindbestemming, het 95 km verder gelegen
Piélagos. Voor het jeugdtoernooi zijn zestien equipes uitgenodigd.
Het nationale jeugdteam, dertien provinciale kampioenen en twee
equipes van Nederland, wat wel aangeeft hoe populair de Nederlandse jeugd bij de Spaanse organisatoren is. Dit jaar wordt het toernooi in
doubletten gespeeld. Elke en Leroy vormen samen Nederland 1 en Etienne en Davey Nederland 2. Etienne en Davey zijn eerstejaars junioren
en nemen voor het eerst deel aan een buitenlands toernooi. ’s Avonds
is er het precisieschieten en Leroy doet het prima door met 32 punten
als tweede te eindigen. In deze competitie werd er van drie in plaats
van vier afstanden geschoten. Het toernooi bestaat uit een voorronde
van zes partijen op tijd. Daarna de kwart finales, halve finale en finale.

werpronde moet echter uitgespeeld worden. Er moeten dus vijf punten gescoord worden om een extra werpronde af te dwingen. Dit lukt
echter niet. 10-9 verlies. Op een zeer harde, gladde baan wordt Callega
2 met 13-3 verslagen. Nu volgde Valencia 1 en daar zag je de ervaring
een belangrijke rol spelen. Het drukke praten en bewegen van de latere winnaars van het toernooi was iets wat onze jongens duidelijk niet
gewend waren. Toch werd er goed tegenstand geboden, maar was er
toch een 10-7 verlies. Helaas eindigde we de voorronde op een negende plaats en grepen dus net naast het hoofdtoernooi. Wel hadden
ze het op twee na hoogste saldo en zijn dus zeker niet weggespeeld.
In het troosttoernooi werd de kwart finale weer gewonnen van Cantabria 2, maar nu met 13-6. De halve finale ging tegen Callego 2. Na een
4-1 voorsprong werd het een achterstand van 4-11. Er waren dus zeker
twee werprondes nodig om te winnen. Die twee werprondes kwamen
er ook, maar het gat was net te groot (8-13). Callego ging door en won
het troosttoernooi. In de kwart finale van het hoofdtoernooi komt Nederland 1 uit tegen Cantabria 1. Na een 1-5 achterstand wordt het in
één werpronde gelijk, 5-5. . Maar de Cantabriërs ruiken bloed en gaan
fanatiek en met goed spel door. Bij een stand van 5-12 lukt het ons nog
wel om terug te komen tot 9-12 Maar dan gaat het fluitsignaal en is het
toernooi voor ons voorbij. We hebben gewonnen van de uiteindelijke
winnaar, Valencia, we verliezen kansloos van de nummer 2 Spanje 1 en
we winnen en verliezen daarna van de nummer 3 Cantabria 1. Ook van
Callego1, de nummer 4, hebben we gewonnen. Holanda 1 heeft dus
best wel goed gepresteerd. Een vijfde plaats in dit geweld telt echt wel
mee. Onze jeugd heeft goed gepresteerd in een goed georganiseerd
toernooi met enorme gastvrijheid.

Nederland 1 wint van Cantabria A (13-6), Callego A (11-8, na een 4-8
achterstand) en Valencia met de kampioen precisieschieten, Manuel
Romero. Onze spelers stijgen boven zichzelf uit, door elke ronde vier
boules te benutten en winnen onder luid applaus van de toeschouwer met 13-8. Partij vier is tegen Catalunia 1 op een terrein van keihard
zand en zo glad als een biljartlaken. Dit soort terreinen kom je veel tegen in Spanje en daardoor zijn de Spaanse tegenstanders in het voordeel. Elke en Leroy staan dan ook als snel met 10-2 achter. Ze knokken
zich nog terug naar 6-11, maar worden dan ingehaald door de klok.
Dan volgt Spanje 1 en die spelen tegen ons misschien wel hun beste
partij van het toernooi en laten ons kansloos, 1-13! De volgende partij
moet gewonnen worden om in het toernooi te blijven. Catalunia 2 is
de tegenstander en een zware, maar onze jeugd klaart de klus door
een duidelijke 13-4 overwinning. Maar het was toch niet zo gemakkelijk als de uitslag zou doen vermoeden. Nederland 2 met Peter als
coach speelt de eerste partij tegen Cantabra B. Onze jongens tonen
geen spanning of zenuwen in hun eerste wedstrijd op Spaanse bodem. Zij winnen door vooral goed plaatsen met 13-2. Er moet meteen
doorgespeeld worden tegen Catalana 2. In de achtste werpronde verliezen de jongen vijf punten en komen op een 10-5 achterstand. Net
nadat de but is uitgeworpen gaat het fluitsignaal dat de tijd om is. De
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EK vrouwen te Ljubljana, Slovenië

Op weg naar Slovenië

Na eerst te zijn vertrokken met behulp van Patrick, die mij
naar Dordrecht bracht om vervolgens te vertrekken naar
Brussel airport. Daar hadden we om 18.45 uur afgesproken
met de rest van de delegatie, waarna we om 20.45 uur zouden vertrekken naar Ljubljana. Goed en wel vertrokken in een
mooi klein vliegtuig. Het leek wel een straaljager maar dan
met meer stoelen.

A

angekomen op het vliegveld van Ljubljana duurde het
even eer we onze koffers hadden, want er kwam van drie
vluchten tegelijk bagage aan op dezelfde bagage band.
Eenmaal de koffers te pakken gingen we naar de uitgang en daar
stond iemand van de organisatie ons op te wachten. Vertrokken
naar het hotel met ze allen in een busje en heel rap waren we in het
hotel na een tocht door vooral veel groen en vlakke vlaktes, heel
erg mooi al zeg ik dat wel persoonlijk. In het hotel aangekomen
inchecken en de kamers in richten Judith en Irma sliepen samen
en Marina en ik. Of te wel de twee wat drukkere en de twee rustige types bij elkaar altijd goed. Haha. Op donderdag hadden we
niet echt wat te doen, behalve dan het bezoek bij de burgemeester
enne niet te vergeten mijn verjaardag want ook al ben je van huis
af je wilt toch een beetje merken dat je jarig bent. Het kan niet zomaar voorbij gaan de meiden hadden sowieso maar besloten dat
ik op woensdag avond niet voor 00.00 uur mocht gaan slapen lief
hè! Op donderdag dus de burgemeester en in de middag gezellig
met zijn allen een hapje wezen eten. Erg goed geregeld ook voor
Irma. Op vrijdag ging de competitie van start. We waren ingedeeld
in een poule met Slovenië 1, Engeland en Letland. In de Europacup had ik met mijn vereniging ook tegen Letland gespeeld maar
geen van de dames die daarin speelde, was te vinden in het team
van deze dames. Dus oppassen geblazen en geen van deze teams
onderschatten, Dat deden we ook niet. De ene partij ging soepeler
dan de andere, maar we hebben het gered en ook goed, Irma heeft
werkelijk subliem gespeeld. We zijn de eerste partij begonnen met
Irma voorop, Ik in het midden en Marina op schot. Dit ging als een
geoliede trein. Toppie. De tweede partij begonnen we met Judith
voorop en ik in het midden en Marina op schot. We begonnen
voortvarend maar zakten in en besloten een wissel toe te passen.
14
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Judith werd gewisseld voor Irma en we stoomden door naar het
eind met onze Irma als motor. Judith steunde ons fantastisch als
vierde vrouw. Judith super meid, je bent een kanjer! De derde en
laatste partij van deze dag was tegen Engeland en op papier zou
dit de zwaarste tegenstander moeten zijn. Dat was ook de mening
van de aanwezige Engelse supporters, want ze stonden hier toch
niet voor niks! Maar ze waren wel wat ouder en werden zienderogen bij het voortgaan van de partij ook wel moe. Gezegd moet
echter worden dat in het middenstuk van deze partij de tireuze van
het Engelse team wel helemaal los kwam en de ene na de andere
boule wegschoot, maar ook in deze partij ging de winst naar onze
zijde. Dus geplaatst voor de Coupe du Monde. In de avond moest
Marina tireren en ik fungeerde als assistent. In de eerste ronde
schoot ze 23 en moest ze afwachten wat dit voldoende zou zijn
voor de herkansing. Er waren er op dat moment al vier met een hogere score, die direct naar de eindronde doorgingen. Uiteindelijk
werd het herkansing en dat werd de volgende dag om ongeveer
13.00. Dat werd wat later, zoals alles in dit kampioenschap, maar
ja dat weet je van te voren. Niets loopt op tijd als je niet op tijd
speelt. In de herkansing schoot ze 20 punten niet genoeg helaas,
maar zoals ze zelf zei: “Het was op”. Maar Marina, je bent en blijft
een kanjer. Zaterdagmorgen om half negen in een nieuwe poule
in de Coupe du Monde. Deze poule was niet misselijk! Maar wil je
Europees kampioen worden moet je van iedereen winnen. Soms
werkt het mee als je een beetje leuke loting hebt, maar ja soms zit
het een beetje tegen. Onze poule bestond uit Nederland, Italië, Denemarken en regerend Europees kampioen Zweden. Dat kan je dus
wel pittig noemen. De partij tegen Zweden: Geen strak begin, startend met voorop Irma, ik in het midden en Marina op schot. Irma
begon weer super scherp, heel goed. Ik was niet scherp genoeg,

EK vrouwen te Ljubljana, Slovenië

geen goed begin. Marina liep één op één, dus kun je zeggen dat
we niet op scherp stonden. Out of the blue kreeg ik een migraine
aanval en werd ik gewisseld. Judith ging erin maar het mocht niet
meer baten de wedstrijd ging verloren, Maar het is ook wel erg lastig als je er op een stand van 4-12 in achter komt. Natuurlijk probeer je er alles aan te doen en alles is mogelijk, maar gemakkelijk?
Nee. Volgende partij tegen Denemarken, die nipt van Italië hadden
verloren. Irma voorop, Judith in het midden, Marina op schot en
ik aan de kant met na wat medicatie nog steeds hoofdpijn. Maar
gezegd, dat als het voorbij is, laat ik het weten en als het moet zet
je me er maar in. Alles voor het team en zo dacht iedereen. Denemarken, dat het hele toernooi al briljant stond te spelen en dat was
het nu ook weer. Een duidelijke kandidaat voor de laatste vier. Zij
gaan strak van start en onze dames, met de wedstrijd ervoor nog in
het hoofd, gingen niet goed van start, op de stand van 2-9 stond ik
klaar om in te gaan vallen, niet van te voren wetend dat de mène zo
slecht zou verlopen dat de Deense dames 4 punten gingen maken
en het niet meer nodig was. Naar, maar waar! Nederland was klaar.
Uitgeschakeld en we hebben een hoop te doen voor volgend jaar.
Dus op naar een seizoen van kei- en keihard trainen met hopelijk
een eigen vaste trainer voor de damesgroep, die ook daadwerkelijk
dan echt alleen met ons aan de slag gaat. Want dat is wat de dames

nodig hebben. Iemand, die er ook echt voor gaat en niet zegt na
een paar keer: “Dit is het niet voor mij. Ik kan het niet aan!” Kom op!
Gaan met die banaan! En voor Jac: “Je bent een kanjer en je weet
hoe dat je met ons dames moet. Je kent ons van haver tot gort. We
are going to miss you and hope we will keep seeing you.”
Katy
Eindstand WK:
1. Frankrijk, 2. Denemarken, 3. Duitsland en Spanje
Eindstand Coupe des Nations:
1. Monaco, 2. Noorwegen, 3. Schotland en Slovenië 2.
Eindstand tireren:
1. Angélique Papon (Frankrijk), 2. Sivan Siri (Israël),
3. Yolanda Matarranz (Spanje) en Lucie Venclova (Tsjechië)
Noot van de redactie:
Katy’s hoop is werkelijkheid geworden, want Jac stopt wel als topsportcoördinator, maar gaat nog even door als coach/trainer van
de dames.
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WK mannen te Izmir, Turkije

Een rammelende organisatie
Met zeven man was de NJBB vertegenwoordigd bij het WK in Izmir te Turkije. Oorspronkelijk zou het WK in Taiwan
plaatsvinden, maar in juni werd bekend dat ze het daar niet konden bolwerken. Turkije greep deze kans aan om het
WK naar zich toe te halen. Een nobel streven, maar misschien organisatorisch toch iets te hoog gegrepen. Naast het
Nederlands team, bestaande uit Wietse van Keulen, Kees Koogje, Dennis Mul, Ad Wagenaars en coach Toon van Alenbeek was Henk van Rekum mee als bestuursafgevaardigde en deelnemer aan het FIPJP-congres en Hans Tijssen, die
examen voor internationaal scheidsrechter zou doen. Helaas bleek na terugkomst in Nederland, dat hij net een paar
punten te weinig gescoord had om te slagen.

H

et verloop van het toernooi is door Wietse namens het
team opgetekend en hieronder weergegeven.

De Coupe du Monde en de Coupe des Nations 2010
Op woensdag ochtend vertrokken we vanuit Schijndel naar het vliegveld Zaventum Brussel waar we de heren Henk van Rekum en Hans Tijssen troffen bij een welbekende koffie bar om hiervandaan te vertrekken met een kleine omweg via Ankara naar Izmir. Aangekomen op het
vliegveld van Izmir werden we met verschillende andere landen naar
ons hotel gebracht waar we na inspectie van onze kamers besloten om
een ander hotel te zoeken. Net als 90% van de andere landen. Daarna
snel nog wat gegeten en naar bed. Op donderdagochtend zijn we
naar de speellocatie gelopen om de banen te verkennen en hebben
we tegen het team van Tahiti gespeeld! Toon en Henk waren intussen
de inschrijving aan het regelen wat nog wat voeten in de aarde had.
Ondertussen stroomden de toeschouwers vanuit Nederland toe op de
locatie waar we na wat handen schudden naar ons hotel vertrokken
om vandaar uit de binnen stad van Izmir te bekijken om vervolgens s’
middags nog wat te spelen in het park. Vrijdag ochtend moest Wietse
van Keulen om 10.15 u op de baan zijn om het WK tireren te doen waar
hij 27 punten schoot en hiermee 3 puntjes te kort kwam voor de herkansingsronde. In de eerste groep had Claudie Weibel met 66 punten al
een wereldrecord gevestigd. In de halve finale werd Weibel echter met
één punt verschil (34-35) uitgeschakeld door Manea van Tahiti. De andere halve finale werd gewonnen door Bruno LeBoursicaud van de Spnajaard Lopez (48-39). De finale wordt een beetje een anticlimax, want
Bruno verslaat Manea met 34-12 met nog drie buts te schieten. Rond
14:00 uur was de opening waar we in een stoet naar de speelhal liepen
en werden toegesproken door de Turkse bondsvoorzitter en de burgemeester van Izmir. Het toernooi kon van start gaan en we speelden
onze 1e wedstrijd tegen Maleisië, een team wat erg sterk speelde en
waar wij wat minder waren eindstand 3-13. Vervolgens komen de zelfde codes uit tegen elkaar in de 2e ronde dus winst tegen winst, verlies
tegen verlies, van de 24 verliezende landen kregen wij Frankrijk tegen
die verrassend hun 1e wedstrijd verloren van Zwitserland. We speelden
een sterke pot met 4.4 gemiddeld per werpronde waar Frankrijk 5.3 tegenover zette en helaas kwamen wij dus te kort en verloren ook deze
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wedstrijd met 3-13. Nu moesten we de volgende 3 wedstrijden winnen om nog mee te dingen naar het kampioenschap. We startten onze
3e wedstrijd tegen Libië en winnen deze vrij gemakkelijk met 13-0. De
volgende wedstrijd op zaterdag ochtend moesten we tegen Libanon
dat verrassend goed speelde. Vooral de tireur, hij schoot 90% carreaus,
maar daar wij een sterke pot speelden wonnen we deze partij met 1311. De volgende en laatste wedstrijd van de voorronde kwamen we uit
tegen Ivoorkust dat erg langzaam speelde, elke bal in overleg met de
coach en we verliezen uiteindelijk met 7-8 en waren we verwezen naar
de Coupe des Nations. Hier speelden we vervolgens tegen India 13-0,
tegen Estland 13-5 en tegen de Seychellen 13-5 en waren door naar
de laatste 16 die we op zondag ochtend 08:00 uur tegen het gastland
Turkije moesten spelen. Na een sterke pot van beide kanten trokken wij
aan het langste eind. 13-10 en we zaten in de kwart finales. Nu moesten
we het opnemen tegen Benin waar we in het begin nog meekonden
verloren we uit eindelijk met 6-13 en was het toernooi over voor ons!!
Na een korte nabespreking met het team hebben we naar de halve finales en finale gekeken. Wat een grandioze finale was dit. Frankrijk trok
uiteindelijk aan het langste eind in de allerlaatste mène op de stand
van 12-12 en wist het winnende punt binnen te slepen. Het was een
prachtige ervaring die we met misschien een beetje meer geluk in de
loting tot een beter einde hadden kunnen brengen. We hebben ge-

WK mannen te Izmir, Turkije
middeld over het hele toernooi 4.2 gemiddeld gespeeld wat zeker niet
slecht is. Tot slot willen wij de mee gereisde supporters bedanken voor
hun steun bij alle wedstrijden. Met sportieve groet,
Wietse van Keulen, namens de selectie
Eindstand WK:
Eindstand Coupe des Nations:
1. Frankrijk
1. Tahiti
2. Madagaskar	2. Algerije
3. Mauritanië en Spanje
3. Benin en Djibouti.
Noot van de redactie: In bovenstaand verslag wordt gesproken over
een gemiddelde van 4,2. Dit betekent dat van de zes boules per
mène er gemiddeld 4,2 boules op punt kwamen. Al je over alle partijen kijkt dan scoorde Nederland en de tegenstanders als volgt:

Tegenstanders voorronde
Maleisië
Frankrijk
Libië
Libanon
Ivoorkust

Score NL
Score tegenstander
3,29
4,36
4,43
5,30
4,57	2,62
4,03
3,70
3,67
4,00

Tegenstanders Coupe des Nations
India
4,67	2,80
Estland
4,79
3,40
Seychellen
4,23
3,82
Turkije
4,45
4,32
Benin
3,68
3,82
Totaalscore toernooi
4,18
3,81

BIJZONDERE TOERNOOIEN IN HET LAND

Herstaco Pétanque Masters 2010

N

dag met een gouden randje... Zaterdag 11 september was
het goed toeven bij Va-Tout in Breda. Het prachtige weer,
de in het vooruitzicht gestelde mooie partijen en de gezellige ambiance lokten veel toeschouwers naar het 1e lustrum van de
Herstaco Pétanque Masters. Zij werden niet teleurgesteld. De combinatie van vaak fraai petanquespel en het tussen de partijen door

aangenaam verpozen met een hapje en een drankje op een van de
terrasjes, maakte dat veel bezoekers bleven kijken tot na afloop van
de finalepartijen. Kortom: ‘n dag met een gouden randje! We kijken
nu al uit naar de volgende Herstaco Pétanque Masters op zaterdag
10 september 2011.
Thea van Nieuwenhuizen.

Uitslagen
A-poule

1 William van der Biest Andy Thienpond

Steven Ilegems

Wallonië 4

2	 Jeremy Pardoen

Jony Lorenzino

David Vinck

Wallonië 5

3 Fabrice Fillion

Frederic Pietrzak

Alain Aurejac

Frankrijk 1

4 Thierry Moiny

Vincent Sprimont

Sebastien Everberg

Wallonië 1

1 Frank Schepers

Martin Bakker

Mark Norden

Wildcard 4

2	 Patrick Bosch

Maarten Jaegers

Theo van der Meer

Nederland 6

3 René van der Biest

Frederick Knockaert

Fabian Lambert

Wallonië 3

4 Lucien Bertdux

Yannick Gamelin

Thomas Balique

Frankrijk 2

1 Jimmy Brothel

Philippe Laude

Sebastien Pecqueux

Frankrijk 3

2	 Marc Helffer

Henri Calvetti

Edward Vinke

Wildcard 6

3 Didier Fifi

John Schoonenberg

Serge Fifi

Vlaanderen 2

4 Milan Heiligers

Ben de Kok

Wil Van Gestel

Nederland 5

1 Paul Verplancke

Dieter Verplancke

Renaat Borre

Vlaanderen 1

2	 Bernard Bredow

Patric Houdiarne

Cedric Brancourt

Wildcard 1

Dimitri Faut

Vlaanderen 5

B-poule

C-poule

D-poule

3 Wesley Steylemans Christof te Fauste
4 Sascha Vonpless

DominiqueTsouroupa Philip Niermann

Duitsland 2

Martini Masters 2010
Op 20 en 21 augustus zijn op de boulesbaan in het Stadspark de
jaarlijkse Martini Masters gespeeld. Zowel op zaterdag als op zondag streden bijna 200 boulers uit het gehele land om de prijzen.
Voor het winnende doubletteteam lag een prijs van € 500,-- te wachten. Zondag viel er voor het tripletteteam een 1e prijs van € 750,-- te

verdienen. De organisatie was in handen van de petanquevereniging
Près le But Uitslagen: Kampioen bij de doublettes is geworden het
team bestaande uit de heren N. Kempeneers en M. el Alsari. Als tweede is geëindigd team E. Agzoul en E. Telkamp. Beide teams komen uit
voor de boulesverening Les Cailloux uit Zeist. Kampioen triplettes F.
Schepers, B. van Dijk en M. Bakker van Le Biberon uit Leeuwarden.
In een werkelijk zinderende finale werd team N. Kempeneers, E. Telkamp en E. Agzoul met 13 tegen 12 punten verslagen.
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De Nederlandse Kampioenschappen

Doubletten
Met 70 ingeschreven doubletten konden we eigenlijk op
voorhand al van een succes spreken. Met uitzondering van
afdeling 2 was elke afdeling vertegenwoordigd met equipes
van één of meer verenigingen en negen mixequipes. In tenminste één van deze mixequipes speelde een vertegenwoordigster van een vereniging uit afdeling 2.
Kampioen 2010 Mark Wildeboer/Patrick Bosch
Afdeling 10 was met de meeste verenigingen (vijf ) vertegenwoordigd, maar afdeling 4 met de meeste equipes, terwijl PU Kennemerland met acht equipes de best vertegenwoordigde vereniging
was, net één meer dan Boul’ Animo. De plaats van handeling is de
accommodatie van Petanqueclub Doetichem. Een prachtige accommodatie met een bijzondere achtergrond in het clubgebouw.
De winnaar van 2009 was er niet om de titel te verdedigen, maar
de nummer twee, drie en vier van 2009 waren er wel om aanspraak
te maken op de titel. Na de eerste ronde bleek de nummer twee
van 2009 al uitgeschakeld te zijn en wel met een Fanny. Na een
cadrage gingen 32 equipes verder hoofdtoernooi en ook in het
troosttoernooi. De favorieten kwamen ongeschonden de derde
ronde door. In de kwart finale werd de nummer drie van 2009, Tom
van de Voort/Joey van Doorn uitgeschakeld. In deze ronden sneuvelden nog meet selectiespelers, Kees Koogje/Geoffrey van Koppenhagen en Marco Zeitsen/Ralf Ebben. In de halve finale moesten
de laatst overgebleven selectiespelers er ook aan geloven. Dirk Jan
van Mourik en Bob van der Stappen konden hun prestatie van het
NK-tripletten niet herhalen en verloren vervolgens ook de strijd om
de derde plaats van Edward Vinke/Mark Norder. De finale, tussen
Patrick Bosch/Mark Wildeboer (Les Cailloux) en René Vreeswijk/Arjan Limonard (mix), werd winnend afgesloten door Patrick en Mark.

nummers 1t/m 3

overzicht/sfeer

Dit was de partij waarin ze de meeste tegenstand kregen. Zeven
tegenpunten, terwijl ze over de hele dag in vijf partijen zeventien
punten tegen kregen. Patrick pakte daarmee zijn tweede nationale
titel na het individuele kampioenschap in mei.

hoofdtoernooi
wandschildering

Eindstand Hoofdtoernooi
1 Patrick Bosch/Mark Wildeboer
2	 Rene Vreeswijk/Arjen Limonard
3 Edward Vinke/Marc Norder
4 Dirk Jan van Mourik/Bob van der Stappen

nummers 1 t/m 3 troosttoernooi
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Eindstand Troosttoernooi
1 Jelle Venema - Hans Cammeraat
2	 Ahmed El Abassi - Essa Agzoul
3 Edwin Segers - Sebastiaan Diemel
4 Peter Dijkstra - Dennis Henze

Challenge
KIDS

Mini- Maxitoernooi bij Les Boulistes
Gorinchem
Zondag 30 mei jl. werd er op het terrein
van Les Boulistes een mini – maxitoernooi gespeeld. Er deden 20 teams mee
en er werd naar hartenlust gebouled. De
teams bestonden uit een jeugd speler/
ster en een volwassene. Tevens waren er
4 selectie jeugd spelers met trainers van
de Nederlandse Jeu de Boule Bond uitgenodigd om een demonstratie te geven
hoe het spelletje gespeeld dient te worden. Dit waren Elke v.d. Linden; Yannicke
Baks; Etienne Baks en Fenna Hubbers.
met trainer/ begeleider Peter v.d. Linden
en René Baks. Helaas troffen we het niet
met het weer maar er werd met vol en-

thousiasme gespeeld. Het toernooi werd
georganiseerd met de bedoeling om de
jeu de boulesport meer in de belangstelling te brengen bij de jeugd en senioren
van buitenaf want er wordt al gauw gedacht “ even een balletje gooien en dat
is het”. Na het zien van de demonstratie
partij zijn we er achter gekomen dat je
jong moet beginnen om het boulen onder de knie te krijgen. Nadat iedereen
klaar was met spelen werd aan de mini’s
door de jeugdspelers van de NJBB medailles uitgereikt. De 4 spelers van de
NJBB kregen een aandenken in de vorm
van een zittende bouler.
Richard Vielvoijé,
voorzitter Les Boulistes

Landelijke instroomdag jongeren
25 september 2010, SPNN Nieuwegein

wat deelname van hun kind aan de selectietrainingen ook voor hen betekent
en dat de begeleiding toch vooral graag
vroegtijdig hoort als er iets niet klopt of
misgaat. Alleen dan kan dat tijdig gecorrigeerd worden. De digitale nieuwsbrief
zal ook in het trainingsseizoen 2010/2011
gecontinueerd worden. Intussen was de
jeugd druk met de oefeningen plaatsen,
schieten en precisieschieten, waarvoor
punten werden toegekend en zo hier
en daar ook aanwijzingen met betrekking tot de werptechniek. Na de lunch
werden er onderlinge partijen gespeeld
en omstreeks 14.30 uur werd de dag afgesloten met een groepsfoto. Voor de
trainers en beoordelaars was dat niet het
einde. Zij moesten nu orde brengen in
alle genoteerde gegevens en resultaten.
Elke speler en speelster krijgt bericht met
haar prestaties, aanwijzingen voor verbetering en een uitnodiging voor de selectietrainingen. Voor de meeste deelnemers zal dit een uitnodiging zijn voor de
zonale selectietraining, want er zijn maar

Ze waren er weer in grote getallen. Popelend om te laten zien hoe goed ze petanque kunnen spelen. 54 jeugdleden van
de NJBB waren op zaterdag 25 september
naar het petanquecentrum in Nieuwegein
gekomen om een plaats in een nationale
jeugdselectie te veroveren. Verdeeld over
alle leeftijdscategorieën waren het negen
pupillen, zestien adspiranten, zeventien
junioren en vijftien beloften (zes heren
en negen dames), die de beoordelaars
een intensieve dag zouden bezorgen.
Zoals gebruikelijk werd er, na de verwelkoming door een afgevaardigde van het
Bondsbestuur, gestart met een inleiding
over het doel en de inrichting van de instroomdag door topsportcoördinator Jac.
Machielsen voor alle betrokkenen, spelers
en hun ouders. Hierna gingen de spelers
en speelsters aan het werk en kregen de
ouders een toelichting van Léon van de
Griendt, voorzitter sectie topsport, over

een beperkt aantal plaatsen binnen de
nationale selecties beschikbaar. We kunnen terugkijken op een geslaagde dag,
waarin het plezier van petanquespelen,
ondanks de druk van presteren de boventoon voerde. Voor de toeschouwers was
het weer een ervaring hoe leuk jeugdpetanque is.
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Méér dan 40 soorten boules!
Dé keuze van winnaars....

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
www.la-boule.nl.

TON’R
TON’R

Wilt u een voorlichting/
verkoopstand bij uw
toernooi? Neem dan
kontakt met ons op.
NJBB-leden krijgen extra korting.
la Boule is sponsor van de NJBB.

