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. Viermaal per week een toernooi

. Elk toernooi bestaat uit 3 partijen à la mêlée

. 's Morgens een beginnerscursus pétanque

. We vragen een kleine wekelijkse bijdrage om prijzen beschikbaar te       
kunnen stellen
. In het voorseizoen zijn er ook verschillende andere activiteiten: 
schilderen/aquarelleren en bridge-drives. Informatie hierover kunt u 
opvragen bij de camping of op onze web-site www.masdelacam.fr

Op een vlak en open terrein, fraai gelegen aan de rivier 
de Gardon, bieden we ruime campingplaatsen voor tent of 
caravan en verhuren we appartementen. Voor de verhuur-
mogelijkheden geldt in het laagseizoen : 2 weken reserve-
ren, de derde week gratis.

Van 09 mei t/m 26 juni worden er petanquetoernooien georganiseerd

C A M P I N G  M A S  D E  L A  C A M 
Verwarmd bruisend bassin bij het zwembad in de Cevennen

camping mas de la cam
30270 St Jean du Gard
Tél : 0033 466851202
camping@masdelacam.fr
www.masdelacam.fr 

Informatie : 
Jo Vranken

Tél : 0314343365
E-mail : vrago@wanadoo.nl
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redacTioneelpetanQue

E r ligt dan toch weer een petanque voor u! Ondanks dat de winterperiode weinig petanque-
hoogtepunten kent, is er dankzij de inspanning van leden in het land toch voldoende kopij bin-
nengekomen om het blad te doen verschijnen. Ik roep dan wel heel makkelijk geen hoogtepun-

ten, maar voor verenigingen met een jubileumviering, opening van een nieuwe accommodatie of bij 
verkiezingen tot sportploeg van het jaar zijn dat natuurlijk wel hoogtepunten. Verder zijn we natuurlijk 
weer in de aanloop naar een algemeen hoogtepunt, het buitenseizoen. Een bijzonder hoogtepunt 
in aanloop is het jaar van de verenigingsondersteuning, waar de voorzitter hierna aandacht aan zal 
besteden. Allez, werpen met die boules.

Het leven is een cyclus van streven en falen. Hopelijk is het netto resul-
taat positief, als een spiraal die langzaam naar boven beweegt. We 
falen voortdurend, maar we herwinnen onze menselijkheid door ons 

altijd weer het goede voor te nemen. Door goede voornemens tonen wij niet 
de zwakheden, maar juist de kracht van de mens.´ (C. Simon). Bovenstaande 
gaat ook op voor een organisatie als de NJBB. Het goede voornemen is om 
in �011 expliciet aandacht te geven aan verenigingsondersteuning. In �011 
werken we aan ledenbinding en het nog beter op de kaart zetten van de 
NJBB. De aangesloten Jeu de Boules verenigingen zijn een belangrijke schakel. Zij zijn op lokaal 
niveau verantwoordelijk voor het inrichten van een goede verenigingsstructuur waardoor nieu-
we leden zich aanmelden en bestaande leden er trots op zijn lid te zijn van de vereniging. De 
hele petanquesport is erbij gebaat als de Jeu de Boules verenigingen een goed aanbod bieden 
voor leden in de regio. De verenigingen hoeven echter niet het wiel uit te vinden. In �011 wil 
de NJBB inzetten op verenigingsondersteuning door kant-en-klare producten en diensten aan 
te bieden die een vereniging kan gebruiken om zich nog beter te onderscheiden van concur-
rerende sporten en niet aangesloten verenigingen. Hierdoor krijgen we verenigingen die trots 
zijn op de NJBB en dit ook goed kunnen uitdragen en verder kunnen vertellen. Het projektplan 
is geschreven, de uitvoering begint, maar daar hebben we kennis en ervaring van sommigen 
van u hard bij nodig. De oproep komt op de webside en in Petanque en overal waar het maar 
kan. Het kan u niet ontgaan. Laat van u horen dan laten wij het hele jaar producten en diensten 
zien van de goede voornemens van de NJBB. We tonen dan de kracht van de NJBB in een spiraal 
die langzaam naar boven beweegt!

Elly de Jonge
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Partners NJBB-licentiepas 2011
Nieuw dit jaar is camping Les Charmil-
les. In hartje Ardèche vindt u deze sfeer-
volle terrassencamping (onder Neder-
landse leiding) met circa 100 plaatsen, 
die op speelse wijze zijn aangelegd. De 

camping is voorzien van moderne faci-
liteiten, heeft een zwembad, een fraaie 
ligging en een schitterend uitzicht op 
de oude stad Aubenas. In het winkeltje 
kunt u elke dag terecht voor vers brood. 
In het voor- en naseizoen worden in ont-
spannen sfeer diverse activiteiten op de 
camping en daarbuiten georganiseerd. 

Voor alle leden van de NJBB geldt extra 10% 
korting op het september-arrangement.
Dit arrangement is een actief en ont-
spannend programma vol gezelligheid 
onder de Franse zon! 
Meer informatie vindt u op: www.cam-
pinglescharmilles.fr of stuur een email 
(gewoon in het Nederlands) naar info@
campinglescharmilles.fr 

Card Vision is de leverancier van de licen-
tiepasjes die u vanaf heden ontvangt. Zij 
bieden Jeu de Boules verenigingen die 
aangesloten zijn bij de NJBB 10% kor-
ting op een bestelling van plastic kaar-
ten met het formaat “creditcard”. Voor 
meer informatie kunt u terecht op www.
cardvision.nl

Jeugdcommissie
Er is nog geen jeugdcommissie en ook nog 
geen werkbaar jeugdbeleidsplan. Maar er is 
een aanzet. Geredeneerd vanuit de sterkte 
van verenigingen met jeugdbeleid zal e.e.a. 
ontwikkeld worden. Belangrijkste is in eerste 
instantie dat de jeugd aan het boulen gaat. 
Dus zal de start van het project zijn een jeugd-
cyclus.

Promotiecommissie
De promotiecommissie legt momenteel de 
laatste hand aan een nieuwe informatiefolder. 
Deze folder komt uiteraard ter beschikking 
van de verenigingen en zal zeker gebruikt 
worden in de informatiestand van de pro-
motiecommissie tijdens NK’s, toernooien als 
Jeugdmasters, Batavia en Vrijthoftoernooi en 
zeker ook tijdens de 50+ beurs.

Toernooicommissie
Nationale kampioenschappen �011
• 5 maart �011 bij SPNN te Nieuwegein
Verenigingskampioenschap landelijke voor-
ronde
• � april �011 bij Littie of Littienie te Helmond
Verenigingskampioenschap finaledag

• 7 mei bij SPNN te Nieuwegein
Precisieschieten (tireren)
• �� mei �011 bij PC Oisterwijk te Oisterwijk
Individueel kampioenschap
• �8 mei �011 bij Grand Cru ’8� te Leidschen-
dam 
Vrouwenkampioenschap
• �8 mei �011 bij Grand Cru ’8� te Leidschen-
dam
Jeugdkampioenschap
• �8 mei �011 bij Grand Cru ’8� te Leidschen-
dam
Veteranenkampioenschap
• �6 juni �011 bij HKB ‘84 te Hardewijk
Triplettenkampioenschap
• 10 juli �011 bij Petangeske te Bergen op 
Zoom
Mixkampioenschap
• 18 september bij De Gooiers te Hilversum.
Doublettenkampioenschap.

Opleidingscommissie
�011 staat bol van de opleidingen. Naast de 
opleiding voor scheidsrechter �, die in no-
vember in Boxtel van start gegaan is en in 
februari wordt afgerond, zijn er in Lisse en 
Gouda ook opleidingen SR� gestart. In totaal 
58 scheidsrechters in opleiding. In Alphen a/d 
Rijn, Rijswijk, Maassluis en Boxtel zijn ook op-
leidingen wedstrijdleider � gestart. Aan deze 
opleidingen nemen ruim 75 leden deel.
In maart start de eerste opleiding wedstrijdlei-
der 3. In die maand zal tevens een opleiding 
petanquetrainer � starten en een opleiding 
petanquetrainer 3. Als u snel bent kunt op 
deze laatste twee opleidingen nog een plaats 
krijgen.

Sectie Topsport
Na het opheffen van de commissie topsport 
en in de aanloop naar een volledige reorga-
nisatie is er in de sectie de volgende taakver-
deling gemaakt met de daarbij behorende 
bemensing:
Voorzitter: Léon van de Griendt (zitting tot de 
reorganisatie is afgerond en een nieuwe voor-
zitter is benoemd);
Bondscoach: Toon van Alebeek (coördinatie 
selectietrainingen, trainer mannenselectie en 
begeleiding selectietrainers);
Communicatie & Logistiek: Lucy Schüler (or-
ganisatie van uitnodigingen, reis- en verblijf-
reserveringen);
Deskundigheidsbevordering: Wim van der 
Meer (het bevorderen van de deskundigheid 
van de petanquetrainers in Nederland);
Banen en Materiaal:
Jan Schüler (beheer kleding selecties en 
trainingsmaterialen, samenstellen database 
m.b.t. baanondergronden op Nederlandse ac-
commodaties).
Trainers van de selecties:
Heren senioren en beloften: Toon van Alebeek 
en Chris van Helvoort;
Vrouwen senioren en beloften: Jac Machiel-
sen en Huub v/d Broek;
Junioren: Fred Lagerwaard, Peter van der Lin-
den en Desiré Schalks;
Jeugd zone A: Peter Heuveling en vacature;
Jeugd zone B: Peter van der Linden en Kees 
Kroon;
Jeugd zone C: Fred Lagerwaard en Michael 
Saarloos;
Jeugd zone D: Brigit Schouten en Setje de 
Jong
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Ardennen Camping Bertrix is prachtig aan-
gelegd in een oase van rust en groen en 
beschikt over veel eersteklas voorzienin-
gen. Twee grote zwembaden, speelbos, 
survival en een goede horeca. De camping 
verhuurt nieuwe luxe stacaravans en ruime 
kampeerplaatsen. De camping grenst di-
rect aan de bossen, die garant staan voor 
veel wandelplezier. Deze topcamping is 
eenvoudig te bereiken, ook voor een week-
endje weg. Ontdek op Ardennen Camping 
Bertrix hoe geweldig een vakantie in de 
Belgische Ardennen is!

Bij Ardennen Camping Bertrix krijgt u 
op het vertoon van uw licentie 10% kor-
ting. In het volgende Petanquenummer 
zullen de exacte voorwaarden worden 
gecommuniceerd. Voor meer informatie 
kunt u terecht op www.campingbertrix.
be of op www.bestcamp.nl.

Topshelf is al ruim 10 jaar toonaange-
vend op het gebied van sportretail. Alle 
Topshelf Megastores beschikken over 
een zeer uitgebreide sportcasual col-
lectie van alle bekende topmerken. Met 
vestigingen in Leerdam, Beuningen, 
Rotterdam, Cruquius (bij Haarlem) en 
Utrecht welke een gezamenlijke opper-
vlakte hebben van 3�.500 m�, is Topshelf 
Megastores één van Europa’s grootste 
specialisten op het gebied van sports, 
fashion en lifestyle. 

Op vertoon van uw licentiepas krijgt u 
10% korting op het Jeu de Boules as-
sortiment bij de winkelketen Topshelf. 
Hieraan zijn enkele voorwaarden ver-
bonden. Deze voorwaarden zijn als bij-
lage toegevoegd. U kunt deze voorwaar-
den tevens op de website van de NJBB 
downloaden om dit via uw clubblad of 
website te communiceren aan uw leden. 
Voor meer informatie kunt u terecht op 
www.topshelf.nu

Boul’Animo eert haar overleden leden
In de vorige PetanQue werd al even aan het �5 jarig bestaan van Boul’A-
nimo gememoreerd. Wij hadden geen verslagje ingeleverd, omdat wij 
hier ook niet echt attent op werden gemaakt, onder andere ook door 
de spijtige afwezigheid van een NJBB vertegenwoordiger. Natuurlijk 
zijn wij wel op gepaste wijze gefeliciteerd door de NJBB met het toe-
zenden van een speciale standaard voor in de prijzenkast. Wij willen 
niet alsnog een uitgebreid verslag doen, maar ons jubileum was zeer 
geslaagd te noemen. Wel willen wij een actie van onze jubileumcom-
missie niemand onthouden, en dat betreft op de afsluiting van ons 
jubileum de onthulling van een speciaal monument voor alle leden 
van Boul’Animo die ons tijdens hun lidmaatschap waren ontvallen.

In Memoriam
Hiervoor werd op ons speelveld een beeldje onthuld met daar-
naast een steen met daarop de tekst “In Memoriam”. Het beeldje 
is gemaakt door kunstenaar Arie van Ree, en is gesponsord door 
zijn broer en lid van Boul’Animo Wim van Ree. Er is juist voor ge-
kozen geen plaquette te plaatsen met alle namen, maar elk lid 
kan op zijn of haar manier door het zien van het kunstwerkje en 
de steen nog even terugdenken aan oud leden die ons ontvallen 
zijn. Henk Schoolderman stond nog wel even stil bij al die leden 
na de onthulling en memoreerde hun specifieke eigenaardighe-
den die al die leden speciaal maakten. Dit werd door alle leden 
aanwezige leden zeer gewaardeerd, en was daarmee een waar-
dige afsluiting van ons �5 jarig jubileum.

Sportverkiezing gemeente Rheden
Om het jaar nog meer luister te geven is het Boul’Animo ook 
nog gelukt de prijs voor Breedtesport Vereniging van de ge-

meente Rheden in de wacht te slepen. Tijdens het gemeente-
lijk sportgala in Dieren werden allerlei genomineerde sporters, 
sportteams etc. uitgenodigd tijdens een heus sportgala. Uit alle 
genomineerden heeft een vakjury de prijswinnaars gekozen, en 
Boul’Animo was genomineerd in de categorie Breedtesport ver-
eniging. Uit 4 clubs mocht voorzitter Nettie Lensink van Boul’A-
nimo de prijs in ontvangst nemen. Hieronder leest u de tekst 
van het juryrapport.

Boul’Animo
Het ligt misschien niet zo voor de hand om een jeu de boule vereni-
ging te kiezen als breedtesportvereniging van het jaar. Toch doet 
de jury dat als signaal dat elke sport en elke sportvereniging seri-
eus genomen moet worden, maar ook omdat Boul’Animo het in de 
ogen van de jury gewoon verdient.
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 Samenwerking
Boul’Animo probeert meer te zijn dan een simpele vereniging 
waar met balletjes gegooid wordt. Met het nog beperkt aantal 
leden timmeren zij hard aan de weg. Niet alleen via het orga-
niseren van vele toernooien, maar ook op het gebied van pro-
motie van de sport en de samenwerking (heel belangrijk) met 
anderen hebben zij het afgelopen jaar stappen gezet.
Respect
Daar komt bij dat de vereniging respect hoog in het vaandel 
heeft staan. Dat blijkt uit oprichting van het gedenkteken ter 
nagedachtenis aan leden die overleden zijn, maar ook en voor-
al vanwege de manier waarop men met elkaar omgaat.

Theo van der Meer
Secretaris Boul’Animo

Staand: Mart van Tol (PR), 
degene die de nominatie 
heeft verzorgd. Nettie 
Lensink (voorzitter) met 
de prijs, en zittend oud PR 
medewerker Frits Wonink 
met de oorkonde. 
(Foto: Theo van der Meer)

Wandschildering De Purmer Boules
Nadat in 1998 het overdekte boulodrôme van De Purmer Boules 
in Purmerend gerealiseerd werd, heeft het enige jaren geduurd 
tot een lid van de vereniging een goede kennis bereid vond een 
wandschildering te maken op de wand van het magazijn. Deze 
schilder, de heer Maarten Hodde, moest iets creëren op een vlak 
van ± 7 meter breed en �,5 meter hoog. Nadat in �010 een zicht-
scherm boven op het magazijn werd geplaatst was hij bereid 
om de schildering aan te passen. Dit gebeurde door daken op 
huizen te schilderen, bomen te completeren en de zo kenmer-
kende blauwe mediterrane lucht toe te voegen. Het resultaat 
verraste alle leden van de vereniging, nu was het echt compleet 
en sprak het tot ieders verbeelding. In de winter, spelend in het 
boulodrôme, denk je met weemoed terug aan die mooie dagen 
in ‘la douce France’. Vroeg in het voorjaar word je verlangen naar 
de volgende trip zuidwaarts weer aangewakkerd, de mooiste 
beloning die een schilder zich kan wensen! 

Frank Wevers

BOKBIERTOERNOOI
Dit verslag uit afdeling 9 gaat over een toernooi wat probeert 
petanque te promoten in combinatie met het vieren van de 
opening van het bokbierseizoen.
Elk najaar, nu al voor de ��e keer, organiseert PUB in de persoon 
van Ton Roos, haar paradepaardje, het bokbiertoernooi. Dit jaar 
waren er 10� deelnemers, verdeeld in 46 boulers en 57 introdu-
cés. De boulers worden altijd al ver van te voren uitgenodigd, 
in september meestal. Ze mogen ieder introducés aanmelden. 
Vele van die introducés spelen elk jaar mee en hoewel ze verder 
in het jaar geen boule meer aan raken, het bokbiertoernooi dat 
moet gespeeld worden; het is een traditie die zoals het gaat met 
tradities in stand moet worden gehouden. Deelnemers wor-
den in 8 groepen verdeeld, ingedeeld naar sterkte. Er worden 
(meestal)vier wedstrijden gespeeld. Elke speelronde speel je 
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Feestelijke opening bij Va-Tout
Op woensdag �4 november was het feest bij Va-Tout in Breda. Aan-
leiding daarvoor was de officiële opening van de uitbreiding van 
het clubhuis. Het is een mooie, eigentijdse en multifunctionele 
ruimte geworden. Bij drukbezochte toernooien, clubactiviteiten 
en ontvangst van grotere groepen kan de ruimte bij het clubhuis 
getrokken worden, maar hij is ook afzonderlijk te gebruiken als les-
lokaal of vergaderruimte. Het clubhuis biedt nu zitruimte aan zo’n 
honderd personen. 
Va-Tout, de naam zegt het al: “alles gaat” of “alles lukt”. En dat geldt 
zeker voor de inzet en vakmanschap van de vele vrijwilligers bij het 
vrijmaken van de bouwgrond, de aanleg van een nieuwe riolering, 
installatie van verlichting, verwarming, ventilatie, geluid en al het 
schilderwerk. Een prestatie van formaat! Niet voor niets benadruk-
te Va-Tout dat de amateur sportsector met al zijn vrijwilligers, als 

met een andere maat uit een andere groep waarbij niet boulers 
aan boulers worden gekoppeld en na afloop is er 1 overall win-
naar die de koperen hand met bal wint, een trofee die overigens 

één van de peilers van ons sociale systeem gezien mag worden.
Wethouder Bob Bergkamp en NJBB-voorzitter Elly de Jonge ver-
richtten gezamenlijk de ludieke openingshandeling. Zij stapten 
door een papieren wand de nieuwe ruimte in, waarmee de ope-
ning officieel een feit was en het glas geheven kon worden.

Thea van Nieuwenhuizen.

(Foto: de Bode Breda)

Gouden Speld
Na een druk leven binnen de petanquewereld gaat Ton Jonker-
gouw van de rust genieten. Ton heeft zeker zijn stempel ge-
drukt op de organisatie van de NJBB in verschillende facetten. 
Zo is hij voorzitter van het hoofdbestuur geweest, voorzitter 
van de voormalige scheidsrechterscommissie en vanaf de op-
richting tot november �010 voorzitter van Afdeling 14. Daar-
naast was hij ook zeer actief bij zijn vereniging Amitié in Best 
en als scheidsrechter en wedstrijdleider. Tijdens de najaarsver-

altijd in de clubkantine blijft, maar waarop wel de naam van de 
winnaar wordt bij gegraveerd. De andere winnaars zijn de eer-
sten van de groep. Dus ook met � winst kun je jouw groep win-
nen en eerste worden. Daarnaast zijn er prijzen voor de num-
mers � t/m 6 in elke groep. Alle prijzen zijn bokbieren, en geen 
doorsnee, maar van kleine brouwerijen en af en toe Duitse of 
Poolse bokbieren.
Het leuke aan het toernooi is de geweldige sfeer en de gezellig-
heid die troef is. De mensen worden met elke partij enthousias-
ter, collega’s gaan onderling competities en weddenschappen 
aan, familie speelt tegen elkaar en je vrienden proberen voor 
het eerst een bal te gooien en de spelregels door te krijgen en 
winnen soms ook nog een prijs! Het idee voor dit toernooi is 
ontstaan als thematoernooi om aan de vraag te voldoen van en-
kele vrienden die ook wel eens een balletje wilden gooien.
Dit jaar konden we ons verheugen in een voor de tijd van het 
jaar aangename temperatuur maar er zijn ook jaren geweest, 
dat we met striemende regen in combinatie met stormachtige 
wind ons partijtje stonden te spelen. Dat was eigenlijk geen 
weer om te spelen, maar toch wilde iedereen doorgaan. Toen 
bleek hoe populair het toernooi is. Volgend najaar uiteraard 
weer omstreeks 9 november, bij PUB in Badhoevedorp. 

Dorien Martron
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gadering van Afdeling 14 legde hij de 
voorzitters hamer definitief neer. Helaas 
was er nog geen kandidaat voor de op-
volging, maar dat zullen de Branders ze-
ker oplossen.
Voor zijn verdienste voor de NJBB kreeg 
Ton tijdens zijn laatste afdelingsverga-
dering namens de NJBB door bondsbe-
stuurslid Henk van Rekum de Gouden 
Speld uitgereikt.
Ton kan nu met trots terugkijken op een 
mooie carrière binnen de NJBB en wij 
wensen hem nog veel bouleplezier toe.

Historie van J.B.V. De Walnoot.
JBV De Walnoot bestaat sinds �7 januari 1986.
De oprichtingsvergadering vond plaats in gemeenschapshuis 
De Walnoot, vandaar onze naam.
Er was veel belangstelling van mensen uit de wijk die kennis 
wilden maken met het boulen.
Na een gesprek met de voorzitter van het gemeenschapshuis 
De Walnoot zijn we overeengekomen dat wij banen aan moch-
ten leggen bij het gemeenschapshuis.
Daar zat wel aan vast, dat het onderhoud door ons moest ge-
beuren.
In het begin hadden we 4 banen, maar na 3 tot 4 jaren was dat 
al uitgegroeid tot 14 stuks.
In de zomer kon er dus gespeeld worden, maar wat in de win-
ter? Er stond een klein houten gebouw (De Heksenketel) in de 
buurt leeg.  Na overleg met de gemeente mochten we dat om-
bouwen tot een binnenaccommodatie.
We waren trots op onze 3 binnenbanen en kleine maar gezel-
lige kantine.
De opening van ons eerste boulodrôme was in oktober 1986.
Ondertussen groeide de vereniging tot ongeveer 80 leden, 
waarvan 13 jeugd.
Onze accommodatie werd aan de krappe kant en we kregen 
te horen dat we moesten verkassen. We waren dan ook heel 

zone d
blij dat we in Schijndel een 3 klassig houten schoolgebouwtje 
mochten slopen. Dit moest wel in � weken tijd gebeuren.
Veel leden van de vereniging hebben deze klus geklaard. Het 
was een gigantisch karwei.
Slopen en vervoeren naar Boxtel en alles opslaan achter ge-
meenschapshuis De Walnoot. Weer onderhandelen met de ge-
meente. Waar mogen we dit gebouw neerzetten. De gemeente 
zag niets in een houten gebouw. Maar de aanhouder wint.
Achter het gemeenschapshuis mochten we bouwen. Dankzij de 
inzet van veel vrijwilligers kregen we het toch weer voor elkaar. 
Officiële opening was op �4 oktober 199�. 
Na 11 jaar daar gezeten te hebben moesten we weer verhuizen 
in verband met nieuwbouw. In eerste instantie gingen we mee 
in de planning van de wijk, maar toen de boulebanen op het 
dak van een school gepland waren, zijn we afgehaakt.
Dus op zoek naar een tijdelijke locatie. De gemeente bood ons 
onderdak aan bij de Gezondheidsdienst voor Dieren. Dit ge-
bouw stond leeg. In het magazijn realiseerden wij onze kantine. 
Op de binnenplaats legden we 18 buitenbanen aan en er werd 
een nissenhut geplaatst waarin we 10 binnenbanen realiseer-
den.
Deze oplossing was tijdelijk, dus weer op zoek naar iets an-
ders.
Er stond een verwaarloosd gymzaaltje op Selissen. Daar wilden 
wij graag zitten, dus heel veel onderhandelen en volhouden. 
Maar ook deze keer heeft de aanhouder gewonnen. Toen kon-
den we beginnen: tekeningen maken, aannemer zoeken, slo-
pen, asbest verwijderen. Maar het kwam weer voor elkaar.
De aannemer heeft de ruwbouw gemaakt en onze leden werk-
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De sportkampioenen poseren in de Boxtelse raadzaal. 
(Foto: Peter de Koning)

ten het af. Stukadoren, tegels zetten, timmeren, schilderen, pla-
fonds maken, banen aanleggen, enz. enz. De opening nieuwe 
accommodatie was op 13 mei �006.
Dit was een geweldige dag, waar men nog lang over heeft na-
gepraat.
Dankzij de inzet van veel leden en steun van sponsors zijn wij 
nu in het bezit van een geweldige bouleaccommodatie. Buiten 
beschikken wij over 30 boulebanen en binnen over 9. Ieder jaar 
worden er verschillende toernooien georganiseerd Ook op na-
tionaal en internationaal niveau hebben we ons visitekaartje 
afgegeven.
Een jeugdteam van onze vereniging is Nederlands Kampioen 
geweest en uitgezonden naar het WK in Thailand. Ons dames-
team is diverse keren Nederlands Kampioen geworden en heeft 
meerder malen deelgenomen aan EK en WK.
Wat �5 jaar klein is begonnen is uitgegroeid tot een geweldige 
vereniging met plusminus 170 leden. We hebben in deze �5 jaar 
vier keer gebouwd of verbouwd en hopen daar nu mee klaar te 
zijn. Kort samengevat: Wij zijn er trots op!

Boxtel huldigt sportkampioenen
In de raadzaal van het gemeentehuis werden maandag 13 de-
cember onderscheidingen uitgereikt tijdens de Dag der Kam-
pioenen. Naast de huldiging van het sportteam, de sportjuni-
oren, de sportman, de sportvrouw en de sportvrijwilliger van 
het jaar, werden verschillende sporters in het zonnetje gezet 
voor hun prestaties. 
Taekwondoka Kevin van Weert en hockeyster Mathilde Hotting 
werden gekozen tot sportman en sportvrouw van het jaar. Ma-
rietje van de Langenberg is de sportvrijwilliger van het jaar. 
Ze werd benoemd voor haar jarenlange inzet bij wandelver-
eniging De Keistampers. Het sportteam van �010 is het da-
mes team  van JBV De Walnoot geworden bestaande uit Brigit 
Schouten, Joke van Nunen en Gofie Beekmans. De titels bij de 
sportjunioren gingen naar motorcrosser Kjell Verbruggen en 
taekwondoka Wendy van Wijck.
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PéTanque assise (ziTTend boulen)

de Fransen zijn meesters in het jeu de boules spel maar ook 
in het uitvinden van de verschillende varianten van het 
spel. Een daarvan is vandaag pétanque assise ofwel zit-

tend boulen. Blijven met de billen aan de stoel geplakt. De voeten 
aan de grond, twee van de regels van de pétanque assise (zittend 
boulen). Men blijft op de stoel zitten totdat de boule is gelanceerd, 
daarna kan de speler opstaan. « Het is veel moeilijk dan staand spe-
len. Men heeft geen evenwicht van de arm en mis de steun van 
de voeten ». Blijven zitten is een deel van het spel. Men kan iets 
zakken, maar de stoel moet recht vóór het butje staan. Er wordt 
gespeeld tussen 5 en 8 meter. De stoelen moeten armleuningen 
hebben, en dat is een van de moeilijkheidsgraad van zittend bou-
len. Het spel is ongeveer 30 jaren geleden door de heer René Garcia 
uitgevonden die vond dat de rolstoelhouders niet makkelijk had-
den bij het spelen van petanque. Iedereen kan mee doen, ook de 
rolstoelhouders. Die gebruiken dan hun eigen stoel. De stoelen 
worden door de organisatie geleverd. De boules moeten de spe-

lers zelf meenemen. In augustus vorige jaar werd de WK van de 
pétanque assise in Cagnes-sur-Mer gehouden. Er hebben zich 58 
teams ingeschreven waarvan 5 rolstoelhouders, dat zegt veel over 
de belangstelling voor dit boulespel. Er zijn meer wegen die naar 
het petanque leiden.

Mustapha Hartane 

 alTernaTieF boulen



aFscheid van ToPsPorTcoördinaTor ...      jac Machielsen 

onlangs zwaaide hij af als topsportcoördinator Petanque, 
en werd hij in Nieuwegein op de schouders genomen 
door alle selectiespelers.  Het was een schitterende mid-

dag, zegt hij een week later, thuis in Zaltbommel. Het is geweldig 
als mensen je waarderen.  Hij wil echter niet te lang in de watten 
worden gelegd, want er is nog veel werk aan de winkel. Bovendien 
heeft hij een broertje dood aan te veel aandacht. De conduitestaat 
van Jac Machielsen is ongeëvenaard. Zo was hij van 1991 tot 1997 
lid van de wedstrijdcommissie van de NJBB, en allerlei andere com-
missies. En coach bij zeven verschillende wereldkampioenschap-
pen. Ondanks zijn recente pensioen als topsportcoördinator blijft 
hij voorlopig actief als trainer van de damesselectie. 
En daar is Marina Blom heel blij mee. De damesselectie heeft immers 
veel te danken aan de Brabander. De apotheose blijft nog steeds 
de vierde plaats op het WK in Le Tuque (Canada) met Katy Bosch, Ka-
rin Zantingh, Judith van den Eijnden en Goofy Beekmans. Dit was de 
eerste maal in de geschiedenis dat de Nederlandse vrouwen een 
A-status behaalden. De Nederlandse topspeelster ziet Jac als een 
tweede vader. Marina leerde Jac kennen toen ze als negenjarige 
door hem werd gecoacht bij Jeu de Bommel in Zaltbommel.  Des-
gevraagd omschrijft ze hem als een superman. Een eerlijke, rustige 
man aan wie je ook je persoonlijke sores kunt toevertrouwen. Maar 
de sympathieke trainer laat niet met zich sollen en geeft, aldus Ma-
rina, de spelers ook op hun flikker als ze er met de pet naar gooien. 
“Alleen als het terecht is”, reageert Jac Machielsen. “Ik ben zeker 
geen bullebak. Geen Van Gaal. Sommigen vinden mij te zacht. Dat 
is dan maar zo. Empathie is de basis voor mijn manier van werken. 
Ik ben zeer begaan met het wel en wee van de sporter”. Daarom 
staan eerlijkheid en vertrouwen voor hem op de eerste plek, weet 
ook Dennis Mul. Dennis komt ook uit de stal van Machielsen. Hij is 
lyrisch over de man die hem als vijftienjarig jochie bij Jeu de Bom-
mel trainde. Dennis karakteriseert zijn mentor als een fijne kerel, 
die altijd duidelijk is en naar perfectie streeft. Hij neemt nooit ge-
noegen met een tweede plek. Zelf herkent Jac Machielsen zich wel 
in dat beeld. “Ik ben altijd strijdlustig geweest. Van jongs af aan ben 
ik met sport bezig geweest. Als jonge kerel in de jaren zestig was ik 
amateurwielrenner bij de Jonge Renner in Oosterhout. Peter Post 
en Woutje Wagtmans en Wim van Est maakten het wielrennen toen 
populair in Nederland. En zij spraken ons tot de verbeelding. Ik 
wilde ook zo goed worden. Elk weekend draaiden wij eendaagse 
koersen of criteriums in de regio met maar een doel: winnen. Dat 
vereiste een ijzeren discipline. Dat betekende veel trainingsarbeid, 
doorzettingsvermogen en op tijd naar bed. Die tucht heb ik later 
bij het petanque proberen door te voeren”. In het begin was dat 
best wel moeilijk, geeft hij toe. “Probeer maar eens aan spelers die 
al tien, vijftien jaar petanque op hoog niveau spelen, uit te leggen 
dat ze hun biertje moeten laten staan. En op tijd naar bed te gaan”. 
Topsport zit in zijn bloedstroom. 
Doelstellingen
Alle geestdrift ten spijt besloot hij anderhalf jaar geleden tijdens 
het Europees Kampioenschap �009 in Nice, te stoppen als top-
sportcoördinator. Hij was toen net 74 jaar oud geworden en hij 
heeft toen het bestuur gevraagd om voor hem een vervanger te 
zoeken. Tot op de dag van vandaag heeft Jac er geen spijt van. Hij 
kijkt dan ook met een tevreden gevoel terug op die periode.  Ik heb 
�5 jaar plezier beleefd aan de petanquesport. Zowel in Nederland 
als in het buitenland heb ik veel vrienden leren kennen onder spe-

lers, organisatoren en bestuurders. Over de doelstellingen die hij 
samen met de bond heeft kunnen realiseren is hij stellig: “Aan het 
dames-petanque was door het NOC*NSF al enige jaren de A-status 
toegekend. Het was altijd mijn doelstelling om die status ook te be-
reiken voor het Heren-petanque. Dit is inmiddels gelukt al dien ik 
er wel bij te zeggen dat mijn inbreng hierin zeer gering is geweest. 
Het was meer het bestuur dat deze status heeft binnengehaald”. 
Het moet ergens in 1996 zijn geweest toen hij op voorspraak van 
de huidige bondscoach begon als topsportcoördinator. Wat trof je 
aan toen je begon als topsportcoördinator? Wat heb je als eerste 
in kaart gebracht? Uiteraard kende ik de petanque sport in Neder-
land. Het grote verschil met België, Frankrijk , Duitsland etc. is dat hier 
slechts een zeer klein percentage petanque speelt. In Nederland wordt 
meer Jeu de Boules gespeeld waarbij het plezier in het spel voorop 
staat. Hier is natuurlijk niets mis mee, maar wil men internationaal 
meetellen dan moet de instelling veranderen van recreant naar sport-
man. Het resultaat komt dan voorop en het plezier dient te worden  
gevonden in de overwinningen en niet in een gezellig dagje boulen. En 
dat is geen eenvoudige opgave. Dat is een cultuurschok. Samen met 
de bondscoach Toon van Alebeek hebben we hiervoor een plan opge-
zet met een tijdbalk van 3 jaren. Maar dat is hopeloos tegengevallen. 
Het bleek niet mogelijk om in 3 jaren de spelers een echte sportmenta-
liteit bij te brengen. Hiervoor is meer tijd nodig. Gelukkig zijn de uit de 
jeugd en beloften komende spelers al wel ingewerkt in deze materie, 
dus voor de toekomst ziet het er hoopvol uit.
Zorgenkindje
Jac Machielsen is de ideale regelaar tijdens grote evenementen. Hij 
neemt veel zorgen uit handen van de selectiespelers. Hij zorgt voor 
het vervoer en de inschrijvingen van de spelers bij grote interna-
tionale toernooien. Zodat de spelers zich honderd procent kunnen 
focussen op hun spel. Is het topsportcoördinatorschap alleen het 
begeleiden van spelers tijdens grote evenementen als WK�s en 
EK´s? Hij lacht.  De taak van de topsportcoördinator is juist niet het 
begeleiden van spelers op EK´s en WK´s. De taak van de topsportcoör-
dinator is er juist voor om te zorgen dat de coaches en andere begelei-
ders hun werk goed kunnen uitvoeren. Hij zorgt in samenwerking met 
de bondscoach voor een goed voorbereidingsprogramma van inter-
nationale toernooien en houdt de bondscoach op de hoogte van alle 
nieuws en veranderingen binnen het NOC*NSF. 
Voordat je aan de slag ging als topsportcoördinator in Nederland, 
ben je werkzaam geweest in België in een soortgelijke functie. Hoe 
kwam dat zo?
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aFscheid van ToPsPorTcoördinaTor ...      jac Machielsen 
“Tijdens het EK vrouwen te Rastatt ben ik benaderd door de president 
van de PFV. Ik gaf toen al mentale training aan de Vlaamse dames. De 
voorwaarden waren zodanig dat ik niet kon weigeren. Ik heb daar ook 
een zeer fijne tijd gehad”. 
Welke verschillen zijn er tussen de Nederlandse benadering van 
petanque als topsport, en die van België, behalve de culturele ver-
schillen? 
In Nederland is 90% recreant. In België is 90% wedstrijdspeler.
In juli �010 heb je met Toon van Alebeek het TVS, Talent Volgsy-
steem voor petanque geïntroduceerd. Kunt je uitleggen wat dat 
precies is?
“Het TVS is een digitaal volgsysteem om talenten te volgen. Dit 
systeem bevat een NAW waarin alle gegevens van het talent zijn 
opgenomen, een dashboard waarop de kalender wordt aange-
geven en het talent zijn mededelingen kwijt kan, een persoonlijk 
opvolgsysteem, een individueel opvolgsysteem, een logboek, een 
plaats om eventuele blessures aan te geven, metingen, verslagen 
etc. etc.. Dit systeem wordt overigens niet alleen door de NJBB ge-
bruikt maar ook bij de handbalbond, de atletiekwereld, het basket-
bal etcetera”. 

Welke criteria hanteren jullie bij de petanquejeugd? 
“Zoals bij elke sportbond is ook bij de NJBB de jeugd een zorgen-
kindje. De NJBB doet er alles aan om nieuwe jeugdleden te wer-
ven. Zij heeft hiervoor een commissie benoemd die onder leiding 
van bestuurslid Arno Frankfort hier druk mee bezig is. Voor wat de 
jeugdselecties betreft wordt er ieder jaar een instroomdag gehou-
den waaraan alle jeugdleden kunnen deelnemen. Hier worden de 
leden van de zonale en landelijke selecties geselecteerd. Verder 
heeft elke vereniging of trainer het recht een talent naar voren te 
schuiven. De begeleidingsgroep van de selecties, met aan het hoofd 
de bondscoach, beslist in welke selectie dit talent thuishoort”. 
Een rondje bier
Van 1970 tot 198� was Jac Machielsen werkzaam bij een interna-
tionaal baggerbedrijf in België. Daar had hij de leiding over een 
ploeg Waalse en Franse arbeiders. Hij herinnert zich nog dat er ´s 
avonds altijd petanque werd gespeeld. En omdat de arbeiders ie-
mand nodig hadden van wie ze gemakkelijk een rondje konden 
winnen mocht deze Ollander altijd meedoen om te betalen. Met 
een glimlach rond zijn mond zegt hij dat het altijd gezellig en leer-
zaam was, die tijd in België. Terug in Nederland sloot hij petanque 
definitief in zijn hart. Vanaf 1983 speelde hij, met een kort uitstapje 
naar Jagershoef, voor de vereniging Jeu de Bommel uit Zaltbom-
mel. Vanaf 1986 werd dit steeds minder omdat hij zich toen ging 
toeleggen op trainen en coachen.  Trainer ben ik dus altijd geweest. 
Ik heb mijn diploma als petanquetrainer gehaald in 1988. Daarvoor 
was ik al bezig met de training van jeugd. Eigenlijk gaf ik al in 1985 
jeugdtraining in Zaltbommel aan twaalf jeugdleden. Na 1988 ben 
ik mij naast trainer ook meer gaan verdiepen in het coachen en heb 
hiervoor tot vorig jaar clinics gevolgd bij NL-coach een onderdeel 
van het NOC*NSF. 
Naast bekendheid in Nederland, ben je ook buiten de landsgren-
zen geen anonymus meer. In Spanje en Frankrijk kun je vele deuren 
openen naar grote toernooien. Hoe is dat zo ontstaan, en welke 
vruchten heb je daarvan kunnen plukken? 
“Die internationale bekendheid is ontstaan uit het regelmatig be-
zoeken van EK’s en WK’s en de deelname aan de belangrijkste in-

ternationale toernooien. Hierdoor ontstaat een bepaald netwerk. 
Het is niet ik, maar de NJBB die daarvan de vruchten plukt want 
Nederland wordt over de gehele wereld uitgenodigd om deel te 
nemen aan de grote toernooien”.
Slotvraag: Nu je het wat rustiger krijgt, ga je zelf weer wat meer 
spelen bij je vereniging. 
“Tja, de een vindt het prachtig om zelf te spelen, maar ik train toch lie-
ver spelers. Voorlopig train ik, samen met mijn collega Huub van den 
Broek, de damesselectie. Verder geef ik nog steeds trainingen bij Les 
Cailloux, Grand Cru en Cercle de Petanque. Het is mijn bedoeling om 
volledig te stoppen als er goede trainer gevonden wordt om Huub bij 
te staan. Maar ik denk dat ik altijd wel op de een of andere manier bij 
het petanque betrokken blijf. Ik ben dat mijns inziens ook een beetje 
verplicht aan de sport die mij zoveel plezier heeft gebracht”.

Naschrift
 van de redactie.
Op �7 januari werd in kleine kring officieel afscheid genomen van 
Jac. Als belangrijkste blijk van waardering heeft het Bondsbestuur 
besloten de Open Jeugd Masters naar hem te vernoemen. De 
jeugd, die Jac zo na aan het hart ligt, kan nu jaarlijks deelnemen 
aan het  “Open Jac Machielsen jeugdtoernooi” dat altijd rond 14 
mei in Nieuwegein gespeeld wordt. Jac vond dit mooier dan een 
eretitel.

Een interview door: Peter Wemelink

Aandachtig tijdens de training
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In deze en de komende afleveringen zullen leden van de nationale selecties zich aan petanque-Nederland 
voorstellen. De spits wordt afgebeten door Ad Wagenaar, geboren 28 februari 1966, woonachting in Schijn-
del en lid van ’t Dupke.

geselecTeerd!

De Hollandse pétanque-selectiespeler doet topsport! 
Niets meer en niets minder.
Hoe vertaal ik het bereiken van mijn huidige selectie-

plaats naar het doen van topsport? Mijn speeltechniek heb ik 
me eigen gemaakt via de volgende weg: In 1983 vond ik me-
zelf capabel genoeg om in competitieverband wedstrijden te 
spelen. Ik was toen 17 jaar oud en speelde al enkele jaren bij ’t 
Dupke te St.Michielsgestel
Beginnend in de 5e klasse stootte ik binnen 7 jaar door naar 
de Hoofdklasse. Tevens kwam ik van1984 tot 1990 met het Ne-
derlandse team uit voor de North Sea Cup, waarin we verschil-
lende keren de finale bereikten en speelde o.a. met Toon van 
Alebeek in 1984 de WK te Rotterdam. 
In �005 werd gestart met het vormen van selecties. Ik kwam 
wel in de herenselectie, maar werd voor het uiteindelijke EK- of 
WK team gepasseerd. Dat deed pijn temeer omdat ik de werke-
lijke reden niet door had.
Tot dat mijn teamcoach Peter Verleije met wie ik in de Erek-
lasse de Nationale Competitie speelde, mij op subtiele wijze 
de ogen opende. Ik heb hem toen gevraagd of hij mij met mijn 
probleem kon en wilde helpen. Hij ging ermee akkoord. Om 
het probleem aan te pakken maakten wij tijd vrij om samen 
aan toernooien in België en Frankrijk deel te nemen. 
Het waren voor mij vaak pijnlijke confrontaties. 
Mijn speeltechniek heb ik gedurende ruim �7 jaar middels 
wedstrijden en trainingen kunnen ontwikkelen. Mijn mentale 
conditie daarentegen was daarin wat achtergebleven.
Maar gelukkig dat ik de laatste drie jaren met hem tijdens wed-
strijden tijdig aan mijn mentale conditie heb kunnen werken. 
Want nu zit ik wel in de uiteindelijke selectie.
Zijn gevleugelde woorden zijn o.a. “Je bent maar met z’n drie-
en.
Voorkom dat je elkaar onder druk zet; want anders lijkt ieder te 
werpen boule op het nemen van een “strafschop“.
De WK in Izmir (Turkije) toonde mij weer eens het volgende 
aan. Als je tot de top 10 van de landen wil behoren dan moet je 

Palmares Ad Wagenaars

Jaar plaats Toernooi/competitie Samen met
�010 9 WK Coupe des Nations Kees Koogje, Dennis Mul en Wietse van Keulen
�010 1 Klassement ranglijsttournooien 
�010 3 Nationaal Kamp. Tête-à-tête 
�003 3 Nationale Competitie Dino Naso en Wietse van Keulen
1998 3 Boule d’Or Guus Vonck en Jack Schillemans
1996 � Nationale Competitie Wil Voets en Dino Naso
1995  1 N.K. Doublette Dino Naso
1995 � Boule d’Or Wil Voets en Dino Naso
1993 � Nationale Competitie Toon van Alebeek en Stan Visser
1993 4 N.K. Doublette Stan Visser
1993 3 Boule d’Or Toon van Alebeek en Stan Visser
1991 3 Nationale Competitie Toon van Alebeek en Marty van Nunen
1991 3 Nationaal Winterkampioenschap Toon van Alebeek en Marty van Nunen
1987 � Nationale Competitie Toon van Alebeek en Ronald van de Berk
1987 4 N.K. Doublette Antwan Wagenaars
1986 � Boule d’Or Toon van Alebeek en Harko Verhagen
1986 3 Nationale Competitie Toon van Alebeek en Harko Verhagen
1984  WK te Rotterdam Toon van Alebeek en Hans van Alebeek
1984 1 Boule d’Or Toon van Alebeek en Hans van Alebeek 

als WK selectieteam tegelijkertijd:
• kunnen omgaan met mentale druk in al zijn variaties,
• een uitmuntende speeltechniek hebben,
• lichamelijk in topconditie verkeren.
Kan het bovenstaande van het team gezegd worden, dan doet 
de selectiespeler aan topsport.
Niets meer en niets minder.
Dan behaal je aansprekende resultaten om de petanquesport 
maatschappelijk op een hogere ladder te krijgen waardoor 
meerdere positieve processen in gang worden gezet zoals;
- meer naamsbekendheid
- meer sociale acceptatie/interesse
- meer deelname door jonge mensen
- aantrekkelijker voor bedrijven/sponsors
- aantrekkelijker voor de media 

 
Imagoverbetering…!!!

Ad Wagenaars
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een weekend Franse inbreng…..

Rust Ruimte
Gezelligheid
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Sfeervol

A D V E R T E N T I E

Van donderdag 13 tot en met zondag 16 januari heeft de 
sectie topsport twee Franse toptrainers, Jean Yves Perronet, 
technisch directeur FFPJP, en François Grange, hoofdverant-
woordelijke jeugdselecties FFPJP, uitgenodigd om naar het 
Petanque Centrum Nieuwegein te komen om de nationale se-
lecties te trainen, de trainers bij te scholen en te leren om een 
nieuw, digitaal wedstrijdregistratiesysteem te gebruiken.

De vrijdagmiddag is gereserveerd voor de scholing van de 
trainers van de nationale selecties en omdat ik niet als ex-
pert maar als liefhebber in hun keuken heb kunnen kijken 

wil ik daar graag iets over vertellen. Centraal in hun visie en hun 
aanpak staat de opvatting dat een winnend team over de meeste 
en over de beste oplossingen voor complexe spelsituaties beschikt. 
Het zien en kunnen uitvoeren van de voor handen zijnde oplossin-
gen is dus een van de hoofddoelstellingen van hun trainingsarbeid. 
Praktisch betekent dit voor een trainer dat hij oefenstof aanreikt 
waarin teams en spelers te maken krijgen met grenzen – dingen 
die nu eens niet mogen zoals alleen maar plaatsen of boules alleen 
maar rechts van het but. Zij demonstreren dat wedstrijden een spe-
ciaal karakter krijgen wanneer de trainer in grijpt in de spelsituaties 
of in de oplossingsmogelijkheden van een team. 
Bij het opleiden van jonge talenten wordt in Frankrijk momenteel 
veel aandacht besteed aan het aanleren van de beweging. Dit is ge-
woon heel veel oefenen, gewoon uren maken. Bij volwassen spelers 
wordt niet uitgegaan van een ideale opvatting over de beweging 
maar is de manier van bewegen van de speler uitgangspunt, een 
soort remedial teaching. Zij laten weten dat een speler die zijn stijl 
ingrijpend wil wijzigen – zelf willen is de voorwaarde- zich dient te 
realiseren dat ook hier de kosten voor de baat uitgaan en dat eerst 
na veel trainingswerk de resultaten te zien zullen zijn. Zij adviseren 
om de manier van spelen van een speler zodanig te analyseren dat 
met een aanwijzing de spelers zijn beweging kan aanpassen. Uit 
hun ervaring blijkt dat ook een goede petanque speler, wanneer 
de concentratie afneemt, vaak dezelfde bewegingsfout maakt. Een 
ander collegiaal advies is om het aantal aanwijzingen m.b.t. de 
beweging, de stijl tijdens wedstrijden door coaches te beperken; 
niet meer dan een en bij voorkeur een die de speler herkent uit de 
training.

Samenvattend hen ik gezien dat er gewerkt wordt met twee soor-
ten programma’s, te weten techniek en programma’s waar nadruk-
kelijk behalen van resultaat tijdens de wedstrijden centraal staat. 
De video’s die zij donderdag en vrijdag lieten zien, waren echter 
ook op een ander punt overtuigend, namelijk dat je geen kampi-
oen wordt zonder minstens 9000 uren boules gooien.
Ik wil dit verhaal afsluiten met een aantal uitspraken, die ik tussen 
de regels door opgepikt heb en die een iets andere blik geven. Bij 
het wedstrijdboelen stel je het resultaat centraal. Ga niet uit van 
een opvatting dat “het grote spel“ altijd nagestreefd moet worden. 
De situatie vraagt om een oplossing, de oplossing die het hoogste 
rendement heeft is de beste oplossing!
En als uitsmijter, een wedstrijd petanque vindt plaats op een be-
paald terrein en wordt gespeeld tegen deze tegenstander – de om-
standigheden. Achter iedere boule zit een plan, iedere plan wordt 
op een bepaalde manier uitgevoerd, iedere uitvoering leidt tot een 
vast te stellen resultaat. Boule na boule, uur na uur.

Léon van de Griendt

Over pointeren…. Begin met het oefenen van een “hoge “porter (?), 
je blijft baas over het terrein. 
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Stand van zaken Jeugdbeleid NJBB
Zoals jullie weten wil de NJBB graag wat 
doen voor onze jeugd, wij kunnen jullie 
zeggen dat we gaan beginnen in �011. 
Wat er precies gebeurt en hoe dit pre-
cies gebeurd weten we nog niet, maar 
we kunnen al wel de belangrijkste zaken 
aangeven.

In �011 wordt begonnen met een jeugd-
cyclus waarbij 4 verenigingen een jeugd-
toernooi organiseren. 
De toernooien zijn:
JdB Altena 
Les Cailloux
Petangeske
’t Zwijntje
Je kunt je opgeven voor alle vier toer-
nooien, maar natuurlijk ook voor 1 of �.
De winnaar van de cyclus krijgt een mooie 
prijs. En … je kunt er ook met je vriend of 
vriendin die nog geen lid is van de NJBB 
aan deelnemen. ( wel in triplettenvorm).
Ook kan je opgeven als je geen team 
hebt, wij proberen dan teamleden voor 
je te vinden.
Bij de toernooien worden ook petanque-
spellen georganiseerd, dus als je bent uit-
geschakeld dan heb te toch wat te doen 
op die dag.
Meer weten we nu nog niet, maar alle 
jeugdleden van de NJBB krijgen een per-
soonlijke brief, (misschien heb je die al 
gekregen als je deze Petanque aan het le-
zen bent) waarin je gevraagd wordt je e-
mail adres aan het bondsbureau door te 
geven. Daarna krijg je dan alle informatie 
over alle toernooien voor de jeugd.
Ook in petanQue komen op de jeugdpa-
gina allerlei weetjes voor jullie. De toer-
nooiaankondigingen, de stand van de 
cyclus en andere zaken rondom de pe-
tanquejeugd van Nederland. 
Kortom een spannend jaar, en misschien 
het begin van je eigen petanquecarrière.

Oliebollentoernooi bij CdP Folâtre
Op maandag �7 december werd in de 
hal aan het einde van de Sportlaan weer 
het traditionele Oliebollentoernooi voor 
de Petanquejeugd gehouden. De jeugd 
was weer in groten getale uit alle delen 
van het land gekomen om bij Club de pe-
tanque Folâtre te strijden om de Oliebol-
lenbokaal. 10 junioren-, 5 aspiranten- en 
� pupillenteams, waarvan één uit België, 
hebben een felle strijd gestreden. Uitein-

delijk mondde dit bij de junioren uit in 
een finale tussen Rick Melssen / Danny 
Hoogerwaard en Tim van Drunen Littel 
/ Emiel Toonen. Tijdens deze finale werd 
evenals in de rest van het toernooi hoog-
staand spel gespeeld en de zeer goed 
geplaatste boules werden afgewisseld 
met diverse carreaus. Op het juiste mo-
ment aanvallen en tijdig verdedigen was 
het devies en uiteindelijk werd de trofee 
gewonnen door Rick en Danny, waarvan 
eerstgenoemde een regelmatig bezoeker 
en winnaar is van dit toernooi. 
Bij de aspiranten was het team van Ro-
mulo van Stokkum en Toby Rouwhorst 
oppermachtig en won alle vijf partijen en 
daardoor de trofee voor de aspiranten. 
Omdat het voor Romulo de derde keer 
op rij was, dat hij als winnaar uit de bus 
kwam, zal de club naar een nieuwe trofee 
moeten uitkijken, omdat hij hem defini-
tief in zijn bezit kreeg. 
De jongste telgen van het toernooi, de 
pupillen streden mee met de aspiranten, 
maar streden ook een onderlinge strijd. 
Beiden wisten bij de aspiranten een wed-
strijd te winnen en een onderling duel 
moest bepalen wie met de bekers naar 
huis gingen. Uiteindelijk waren Nikita 
Holslag en Amy van Drunen Littel, beide 
uit een echte boulefamilie, te sterk voor 
ons Belgische koppel, zodat zij trots de 
beker in ontvangst konden nemen.

Het tireren op afgekeurd aardewerk en 
porselein uit de winkel voor Terre des 
Hommes was weer een spectaculaire af-
sluiting van dit toernooi. Hier kwam Mi-
chiel Stoop als winnaar uit de bus, maar 
uiteindelijk waren alle deelnemers win-
naars na dit zeer geslaagde toernooi, 
waarin ook de oliebollen er weer ingin-
gen als koek. 

De totale uitslag was:

JUNIOREN
1. Rick Melssen en Danny Hoogerwaard
�. Tim Van Drunen Littel en Emiel Toonen
3. Leroy van Arnhem en Etienne Baks
4. Paul Geertse en Fenna Hubbers
5. Lisa Zwaal en Tom v.d. Voort
6. Joyce Buining en Iris Hofstra
7. Noelle Viguurs en Daisy Hanegraaf
8. Elke v.d. Linden en Maarten Stoop
9. Lieke v.d. Voort en Mario Blom
10. Elodie de Groot en Thomas Castelein

ASPIRANTEN
1. Romulo van Stockum en 
 Toby Rauwhorst
�. Ellen Walrave en Wessel Geertse
3. Danny Haanegraaf en Rick Dekker
4. Yannieke Baks en Kimberly Holslag
5. Nikita Holslag en Amy van Drunen Littel
6. Michiel Stoop en Sven Balk
6. Ina Renders en Kyano van Meirhaeghe
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2011 is het Europees jaar van het vrijwilligerswerk (EJV). Het Nationaal Coördinatieorgaan (NCO) voor het Jaar 
wil in 2011 laten zien dat vrijwilligerswerk leuk en zinvol is, dat talloze mensen het met plezier doen en dat 
er een keur aan reguliere vrijwilligersactiviteiten is die nog bij veel mensen onbekend zijn. Hun oproep aan 
vrijwilligers, sportverenigingen en andere vrijwilligersorganisaties, vrijwilligerscentrales, gemeenten en be-
drijven: Laat zien wat je al doet! 

vrijwilligers maken het verschil

draag ze op […]  

euroPees jaar van heT vrijwilligerswerk 2011

De website www.vrijwilligerswerk.nl is in �011 het plat-
form voor alle informatie over het EJV. Bezoekers vin-
den er nieuws en een (inter)nationale agenda en kun-

nen hun profiel achter laten als ze ook vrijwilligerswerk willen 
doen. Daarnaast kunnen vrijwilligers vertellen wat ze aan vrij-
willigerswerk doen en waarom, en mensen uitnodigingen om 
ook vrijwilligerswerk te gaan doen. Er komt veel ruimte voor 
bewegend beeld en interactie. 

Wat vindt u nu al? 
Voor iedereen die activiteiten organiseert tijdens het EJV zijn 
promotiematerialen beschikbaar waarmee activiteiten gepro-
moot, uitgevoerd en aangekleed kunnen worden. Denk hierbij 
aan shirtjes, zadelhoesjes, ballonnen etc. 
• Bestel promotiematerialen: Promogiftshop-vrijwilligerswerk. 
• Download het logo van het EJV. 
• Download de posters. 

• Lees meer over de ‘Meer dan handen awards’ om uit te reiken 
aan bijzondere vrijwilligers en initiatieven. 
• Wat kan uw organisatie met het EJV doen? Download de leaflet 
voor uw sector. 

LinkedIn 
In �011 maakt het NCO gebruik van LinkedIn om informatie on-
der professionals te verspreiden. Zij doet dat speciaal zodat u 
daar niet alleen informatie leest, maar ook kunt discussiëren, 
vragen stellen, ideeën uitwisselen en mensen ontmoeten. Niet 
iedereen is gewend op deze manier te werken, maar de hoop is 
dat de legio voordelen ook beginners zullen overhalen om lid 
te worden. Werk aan uw netwerk! Op de LinkedIn-groep vindt 
u het basisidee van het plan de campagne EJV �011 met daarin 
een overzicht van de activiteiten die door het Nationaal Coördi-
natieorgaan georganiseerd gaan worden. Word dus lid van de 
LinkedIn-groep EYV �011! 

Vragen? 
Stel u vraag bij voorkeur via: ejv@vrijwilligerswerk.nl. Of bel met: 
• Mark Molenaar (030 789��03), werkdagen: maandag, dinsdag, 
woensdag en vrijdag  
• Petra van Loon (06�8155614), werkdagen: de hele week 
• Lonneke Scheepmaker (030 
789��57), werkdagen: maan-
dag, dinsdag, woensdag en 
donderdag 

Wie is het NCO? 
Movisie is door het ministe-
rie van VWS aangewezen als 
Nationaal Coördinatieorgaan 
van het Europees jaar van het 
vrijwilligerswerk �011. 

Meer informatie over het complete topassortiment 
boules en accessoires of (online) bestellen:

www.jdcsport.nl
(T  06-515 81 521  •  E info@jdcsport.nl)

De Nederlandse importeur van 
alle topmerken boules en accessoires:

A D V E R T E N T I E
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Er zijn niet zo heel veel Nederlandstalige boeken over het 
petanque. Vaak zijn het vertalingen van een Franse uitgave. 
Een klein bloemlezing wat zoal op de Nederlandse markt is 
geweest en soms nog is.

In1979 verscheen een vertaling van een boekje van Christian 
Marty. “Jeu de Boules Pétanque” werd in 1998 herdrukt. In die 
periode verscheen ook het boekje “Pétanque” van André Fer-

nez.
In 1989 verscheen de tweede, herziene en uitgebreide druk van “Volle 
zon over het petanque” van Otello en vertaald door Jac. Verheul.
In 1994 volgde het boekje “Jeu de Boules” van Henk Reesink. Deze 
boekjes gingen alle in ieder geval gedeeltelijk over de techniek en 
tactiek. Henk Reesink besteedde ook uitgebreid aandacht aan de 
geschiedenis van de sport. Deze geschiedenis werd helemaal uit de 
doeken gedaan in �00�, toe zijn boek “Jeu de Boules – een document 
voor de liefhebber” verscheen. Opmerkelijk is dat van dit boek Henk op 
speciaal verzoek uit Frankrijk een Franse vertaling heeft gemaakt.
In �008 kwam er weer een vertaling van de hand van Jac Verheul op de 
markt. “Wedstrijdpetanque” van Pierre Fieux. Een boekje echt over de 
tactiek en de techniek van het spel met een speciaal hoofdstuk over 
het mentale spel. In dat zelfde jaar kwam het boekje “Petanque” uit, 
geschreven door Joop Pols en Jaap Smits. Ook dit boekje is geheel ge-
wijd aan de techniek en tactiek met een beschrijving van oefeningen 
om de eigen techniek te onderhouden en vergroten.
In �010 kwam er een vervolg op dit boekje door Joop Pols en Jaap 
Smits. In “Een boule is rond ……. en dat is best wel moeilijk” ligt de na-
druk op de tactiek als één van de vier pijlers van het petanque. De an-
dere zijn uiteraard de techniek, maar ook de mentaliteit en de waarne-
ming. Ook dit boekje staat vol met oefeningen, die de petanquespeler 

in uw boekenkasT?
kan gebruiken om beter te worden. Vooral de oefeningen: “schieten 
of plaatsen?” waarbij in een bepaalde situatie ervaren wordt wat het 
effectiefste is om te doen, Door in dezelfde situatie zowel de oplossing 
van plaatsen als de oplossing van schieten een aantal malen te pro-
beren wordt in de praktijk ontdekt wat de betere oplossing is. Mijns 
inziens een aanrader.
Van een heel ander chapiter is het eind �010 verschenen boekje van 
Jaap Smits. “Jeu de Boules – verhaaltjes voor het slapen gaan”. Het boek-
je is een collectie van verhalen over situaties en gebeurtenissen, die de 
auteur in de loop der jaren heeft meegemaakt. Het zijn verhaaltjes, die 
lekker lezen en voor een groot deel herkenbaar zijn. 
Hoewel de oudere boekjes niet meer verkrijgbaar zijn, of alleen nog 
�e hands, mogen ze eigenlijk niet ontbreken in de boekenkast van de 
petanquespeler.

Enkele gegevens:
Titel Auteur  ISBN
Petanque Joop Pols en Jaap Smits 978-90-7567-577-1
Wedstrijdpetanque Pierre Fieux-Jac Verheul 978-�-87867-9�4-3
Een boule is rond …. Joop Pols en Jaap Smits 978-90-90�541-3-5
Jeu de Boules Jaap Smits 978-94-6089-831-0
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Frankrijk verjongt zijn deelname aan het Europees kampioen-
schap mannen, dat van 19-�1 augustus in Gothenburg, Zwe-
den plaats zal vinden.

Na de wereldtitels in �007, �008 en �010 en een Europese titel 
in �009 voor Henri 
Lacroix, Philippe Su-
chaud, Bruno Boursi-
caud en Thierry Gran-
det is de tijd gekomen 
om nieuwe talenten 
die zich in de picture 
hebben gespeeld in 
de afgelopen jaren 
een kans te geven, 
aldus Jean-Yves Pe-
ronnet, technisch 
directeur van de 
FFPJP.
In Gothenburg zul-
len Dylan Roche, 
Michel Loy, Jean-
Michel Puccinelli 
en Kévin Malbec de 
kleuren van Frank-
rijk verdedigen.

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.

Speciaal trainingsweekend voor de jeugd 
(en hun ouders)

Geweldig weekend boordevol activiteiten
9, 10 en 11 september 2011 

Info en inschrijvingen via info@njbb.nl

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!

www.bestcamp.nl

onderdeel van de 
BestCamp groep

A D V E R T E N T I E

buiTenlands nieuws
De    organiseert 

Inleg € 9,00 per triplette (te voldoen aan de wedstrijdtafel) 
 

Melden 10:00 uur     Aanvang 10:30 uur 
Systeem: voorronden en daarna poules 

Sport en geldprijzen, afhankelijk van categorie 
 

Inschrijven t/m 6 mei 2011 via: schuler@casema.nl 
o.v.v. de namen en geboortedata per team 

Locatie: Petanquecentrum Nieuwegein, Galecopperzoom 1, 
Nieuwegein. Tel. 06 22414051 

www.petanque.nl 

Uitgenodigd zijn  selecties uit Luxemburg, Noord Frankrijk, Duitsland,  
Engeland,Italië, Spanje, Vlaanderen, Wallonië en Nederland 

Na afloop een feestelijke maaltijd. 

het 5e Open Jac Machielsen 
Jeugdmasters 

Petanque Internationaal 
op 14 mei 2011 

voor triplettes (licentie vereist) 
 

2 categorieën 
* Pupillen & Aspiranten (speelafstnd 5-9 mtr) 

* Junioren 
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Bij een vergelijkend onderzoekje voor mijn eigen vereniging 
over contributiebedragen heb ik via de website van de NJBB 
alle website van de aangesloten verenigingen bekeken. Bij 

deze reis door petanque-Nederland zijn een aantal dingen opge-
vallen. Er zijn toch nog redelijk veel verenigingen, die geen website 
hebben of misschien wel een website hebben, maar de link niet 
hebben gemeld aan het bondsbureau. Er zijn ook een aantal links, 
die gewoon niet werken. Dit betekent dat er of een fout in de link 
zit of dat de website is verhuisd of niet meer bestaat. Wat ik dan 
opmerkelijk vind, is dat sommige verenigingen kennelijk niet zo af 
en toe controleren of de link vanaf de NJBB-website nog werkt. Dat 
is onverstandig, want geïnteresseerden die via de NJBB-website 
naar een vereniging in de buurt zoeken, vinden dan een hindernis 
en gaan of niet verder of naar een andere vereniging in bijvoor-
beeld een andere plaats vlak bij. Controleer of uw website via de 
NJBB-website bereikbaar is. Zo niet dan kan via de online ledenad-
ministratie de URL heel eenvoudig aangepast worden, waarna het 
bondsbureau voor de verwerking zorgt.
Een ander opvallend feit is dat er nogal wat verenigingen zijn, 
die verouderde informatie op hun website hebben staan. Een 
website hoort up-to-date te zijn. Niemand is geïnteresseerd in 
een verslag van een toernooi van twee of drie jaar geleden. 
Informatie moet ook correct zijn. Het is opvallend hoeveel 
verenigingen onjuiste bedragen voor de clublicentie en wed-
strijdlicentie hebben staan. Er zijn ook nog verenigingen, die 
over een recreatielicentie spreken. Jammer, want dit draagt 
niet bij tot een goed imago van de petanqueverenigingen.
Het komt ook voor dat er ongeoorloofde informatie op een 
website staat. Zo is het in het kader van de bescherming van 
de privacy verboden om naw-gegevens (naam, adres, woon-
plaats, telefoonnummer, e-mailadres) zonder toestemming 
van de betrokkene op de website te publiceren. Gelukkig heb-
ben veel leden deze informatie achter een wachtwoord zitten. 
Toch werden wij er eind vorig jaar opmerkzaam op gemaakt 
dat er een vereniging is en nu misschien wel was, die hun le-
denlijst vrij toegankelijk op het internet hadden staan. Als u 
wilt weten wat allemaal wel en niet mag in het kader van de 
privacybescherming, dan kunt u dit vinden op http://www.cb-

pweb.nl. Bij mijn reis door de websites ben ik hele mooie sites 
tegengekomen, maar ook bruikbare informaties voor mijn ver-
eniging.
Ik kan het u aanraden: Maak eens een “tour de petanque-web-
sites”!

Henk van Rekum

websiTes

Expositie
De laatste jaren heb ik regelmatig “nee” moeten zeggen 
tegen verenigingen die mij hadden uitgenodigd om een 
gedeelte van mijn boules-collectie te laten zien aan hun le-
den. Vaak was de aanleiding een jubileum of een grote ma-
nifestatie/toernooi. Nu ik in met pensioen ben, heb ik wat 
meer tijd en mogelijkheden om clubs te bezoeken en een 
gedeelte van mijn museale collectie te tonen of zelfs een 
praatje te houden. 
Mocht uw club erg geïnteresseerd zijn, neem dan even con-
tact op. (In de maanden mei en juni ben ik daarentegen niet 
beschikbaar) 

Henk Reesink
Tel. 0345-516108 of mail: henkreesink@wanadoo.nl.

Meer informatie over het complete topassortiment 
boules en accessoires of (online) bestellen:

www.jdcsport.nl
(T  06-515 81 521  •  E info@jdcsport.nl)

Importeur van: OBUT • LA BOULE NOIRE      • JB • TON’R • OKARO • O’BOULE

JB DOUBLE X 
roestvrijstalen boules!

SUPERAANBIEDING
van € 135,-
voor € 99,-

Nu of nooit...,de laatste partij!

A D V E R T E N T I E
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Officieel dealer voor 
Nederland van 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 

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.

Naast het hele assortiment 
boules (o.a.: oBut en JB) 
leveren wij ook een 
volledige collectie accessoires. 
Kijk voor onze 
speciale actie en een 
uitgebreid overzicht van 
al onze artikelen op 
www.la-boule.nl.
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