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NatioNaal kampioeNschap vereNigiNgeN

Nieuws uit de zoNes

voorroNde ek belofteN

petaNQuekidsurplace



. 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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BIJ DE VOORPLAAT
Wachten tot de tireur nodig is.
Henri Calvetti tijdens het NK 
verenigingen
(foto Henk van Rekum)

gelukt!petanQue

Voor u ligt de tweede petanQue van dit jaar. Ja het is ondanks het ontbreken van een redactie 
weer gelukt! Dat is voornamelijk te danken aan de vrijwillige en spontane bijdragen vanuit 
onze lezerskring. Het zijn soms kant en klare stukken, maar ook informatie, waar dan een ar-

tikel uit gevormd kan worden. Deze onzichtbare medewerkers verdienen onze dankbaarheid en we 
hopen dat we in de toekomst nog veel wetenswaardigheden van hun krijgen toegestuurd. Zit daar de 
volgende keer ook uw bijdrage bij?

De NJBB als autoriteit op geBieD VaN BouleN/petaNque

e r verandert veel in ieders wereld. Nog gaan we naar de winkels, maar on-
dertussen kopen we voor miljoenen op het web. Er zijn nog mensen die 
de krant kopen maar steeds vaker halen we het nieuws van Internet. De 

bekende politieke partijen krijgen concurrentie, de kerken worden veel minder 
bezocht en omroepverenigingen verliezen aanhang. En de sport wordt steeds be-
langrijker! Dat wil zeggen, we kijken met z’n allen naar voetbal, schaatsen en wiel-
rennen. We worden steeds ouder en dikker en om de kosten van de gezondheids-
zorg te drukken zouden we iedere dag een half uurtje moeten bewegen. Onze 
sport is natuurlijk een prachtig middel om te bewegen. Dat bewegen is gezond maar minstens 
zo belangrijk is voor de meeste mensen het lid zijn, het deel uitmaken van een groep, van een 
netwerk. De verenigingen, uw club ook, is hét instrument om zo’n gemeenschap te bouwen en in 
stand te houden. De rol van verenigingen kan bijna niet overschat worden. Veel mensen ervaren 
hun sportvereniging als een soort bindmiddel met de samenleving; we kunnen (nog) meedoen. 
Veel van onze boulers spelen daarom ook niet alleen mee, maar doen ook mee om de vereniging 
draaiende te houden. Onze vrijwilligers. U leest dit verhaaltje en dus is uw vereniging aangesloten 
bij de NJBB, bij de bond! Dat is minder gewoon dan het lijkt. In Nederland spelen heel veel boulers 
eens zo nu en dan, in de vakantie, op het strand. En dan spelen er nog veel boulers in niet aangesloten 
verenigingen. Voor onze sport zou het mooi zijn als de NJBB flink zou groeien zodat we uw vereniging 
nog beter kunnen ondersteunen. Hoe gaan we nu als bond met die andere boulers om? U kent ze allen 
als geen ander. Ik ben heel benieuwd naar uw kennis van, uw relatie met, en uw mening over deze niet 
aangesloten verenigingen. Laat het me weten, via de mail of een brief, zodat we kunnen bepalen hoe 
de NJBB zich gaat opstellen.

Elly de Jonge
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iNhoud



De Nederlandse Jeu de Boules Bond is natuurlijk een autoriteit op het gebied van jeu de boules en petanque, maar De Nederlandse Jeu de Boules Bond is natuurlijk een autoriteit op het gebied van jeu de boules en petanque, maar 
we willen we willen dede autoriteit worden.  autoriteit worden. Het wil daarvoor de kennis van zoveel mogelijk leden (verenigingen) aan zich binden. als Het wil daarvoor de kennis van zoveel mogelijk leden (verenigingen) aan zich binden. als 
gevolg daarvan kunnen wij unieke producten aan onze verenigingen en toekomstige verenigingen leveren. een aantal van gevolg daarvan kunnen wij unieke producten aan onze verenigingen en toekomstige verenigingen leveren. een aantal van 
deze producten hebben we al. deze producten hebben we al. 

de autoriteit op het gebied vaN jeu de boules (petaNQue)

Waar kun je opgeleid worden tot wedstrijdleider petanque, 
scheidsrechter petanque of petanquetrainer? Juist, alleen 
maar bij de NJBB. Onze opleidingen zijn uniek en gecerti-

ficeerd door het NOC*NSF. Maar deze producten alleen zijn niet vol-
doende om de autoriteit te worden. We willen als bondsbestuur meer 
leveren. Daartoe is �011 uitgeroepen tot het jaar van de verenigings-
ondersteuning. De nadruk zal liggen op leveren van producten en 
diensten, die aangesloten verenigingen kunnen gebruiken om zich 
nog beter te onderscheiden van andere sporten. 
Om daar vorm aan te geven is het project Ledenbinding opgezet. Dit 
project bestaat uit zes deelprojecten, die in de periode �011-�015 uit-
gerold zullen worden.
Deze deelprojecten zijn:
1. Verenigingsondersteuning (beleidsmatig);
Het creëren van een omgeving waar de aangesloten verenigingen 
informatie kunnen halen om zich beleidsmatig te versterken en hun 
leden een gevarieerd spelaanbod aan te bieden.
2. Verenigingsondersteuning (wedstrijdtechnisch);
Het ondersteunen van de verenigingen bij het aanbieden van een ge-
varieerd spelaanbod en trainingen voor hun leden.
3. optimaliseren interne organisatie;
Het doel is de interne bondsorganisatie zo in te richten dat verwach-
tingspatronen helder en duidelijk zijn zodat verenigingen en vereni-
gingsleden met vragen op een snelle en professionele manier onder-
steund kunnen worden.
4. Kadercongres;
Het organiseren van een spetterend congres (Kadercongres) om ver-
enigingen te informeren over interessante producten en diensten en 
het aanbieden van workshops om een stuk kennisoverdracht te reali-
seren, die alle tot doel hebben de petanquesport meer in de belangstel-
ling te zetten.
5. Contributie;
Het realiseren van een contributiemodel dat aangesloten en niet-
aangesloten verenigingen aanspreekt en zal resulteren in een grotere 
deelname aan de NJBB.

6. landelijke promotie;
De NJBB moet zichtbaar worden voor (potentiële) leden en zich ont-
wikkelen tot de “geziene autoriteit” op het gebied van jeu de boules/
petanque.

Enkele voorbeelden van producten waaraan door het bondsbestuur 
gedacht wordt zijn aangegeven in de deelprojecten:
Deelproject 1: o.a. actualiseren en digitaliseren “witte map”, pilot van 

IK-sport (Integrale kwaliteit binnen sportverenigingen), 
themabijeenkomsten voor bestuurders van verenigin-
gen;

Deelproject �:  o.a. digitaal aanbieden van allerlei spelvormen en 
wedstrijdsystemen, trainingsprogramma’s voor vereni-
gingstrainers e.d.;

Deelproject 3:  o.a. blauwdruk afdelingsstructuur, heldere taakom-
schrijvingen commissies, heldere taakomschrijvingen 
afdelingen;

Deelproject 4:  o.a. de NJBB 40 jaar en nu, imagoverbetering petan-
que, beleidsthema’s verenigingsondersteuning;

Deelproject 5:  o.a. nieuw contributiesysteem per �015;
Deelproject 6:  o.a. ontwikkelen van communicatiemiddelen, ontwik-

kelen van arrangementen voor gemeenten.
Het project Ledenbinding is inmiddels gepresenteerd aan het be-
stuurlijk- en voorzittersoverleg en de meeste afdelingsvergaderingen. 
Uiteraard zal het onderwerp van gesprek zijn tijdens de bondsverga-
deringen in de komende jaren.
Hebt u na het lezen van dit korte overzicht het gevoel dat u daarbij 
graag het bestuur van de NJBB kunt en wilt ondersteunen, stuur dan 
een berichtje aan het bondsbureau (info@njbb.nl) met het onderwerp 
waarin u expertise hebt. Het bureau zal dan zorgen dat uw aanbod 
bij de projectleider van het betreffende deelproject komt. Ook u kunt 
met uw kennis een autoriteit op het gebied van jeu de boules/petan-
que voor de NJBB zijn!

Hij ziet er weer gelikt uit, de nieuwe strooifolder 
van de NJBB! De promotiecommissie is druk in de 
weer geweest met het vinden van geschikte foto’s. 
De tekst is gemoderniseerd en geactualiseerd. De 
drukker heeft er een mooi geheel van gemaakt en 
we kunnen daar weer mee voor de dag komen. De 
folder zal op de bondsvergadering van 21 mei ge-
presenteerd worden. aan de afdelingsafgevaar-
digden zullen folders meegegeven worden om te 
verspreiden onder hun verenigingen.

Nieuwe promotiefolder
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Deze en soortgelijke koppen kom je vaak tegen in de locale media. Dit slaat dan bijna altijd op automobilisDeze en soortgelijke koppen kom je vaak tegen in de locale media. Dit slaat dan bijna altijd op automobilis--
ten, maar het zou ook een resultaat kunnen zijn van de alcoholcontrole tijdens een WK petanque.ten, maar het zou ook een resultaat kunnen zijn van de alcoholcontrole tijdens een WK petanque.

aNderhalf keer te veel alcoholaNderhalf keer te veel alcohol

in een vervolg op de scholingsdag van �010 organiseerde de 
sectie topsport onder aanvoering van Wim v/d Meer de eerste 
scholingsdag van �011. Op de uitnodiging kwamen �4 trai-

ners op 9 april naar het Petanquecentrum Nieuwegein. Na een 
openingswoord door Léon v/d Griendt, voorzitter sectie topsport, 
lichtte de Bondscoach, Toon van Alebeek het programma toe en 
startte met een uitleg over het vernieuwde technische beleid van 
de NJBB.
Er zijn duidelijke accentverschuivingen te zien in de moderne 
opvatting van de “ideale techniek”. Er is contact gezocht met de 
technisch directeur van de FFPJP, Jean-Yves Perronet, om de Fran-
se visie te ervaren en in feite te kopiëren. Het technische beleid 
van de FFPJP blijkt tenslotte erg effectief, getuige de vele WK- en 
EK-titels. In januari zijn Jean-Yves en François Grange in Nederland 
geweest om gedurende drie dagen met de trainers van de selec-
ties en ook de leden van de selecties te werken. Uitvoerig overleg 
en een brede analyse heeft geleid tot een nieuw technisch beleid 
binnen de NJBB en onder ander geresulteerd in de scholingsdag 
voor verenigingstrainers.
Praktijkoefeningen, ervaren en observeren. Om als trainer gecon-
fronteerd te worden met nieuwe accenten binnen de verschillen-
de speeltechnieken werd even leerzaam als lastig ervaren. Aan het 

eind van de dag, die natuurlijk weer te kort was, ging men met een 
tevreden gevoel en heel veel stof tot nadenken naar huis.
In het najaar komt er een vervolg op deze dag en in een volgende 
uitgave van petanQue zal uitgebreid aandacht besteed worden 
aan de “nieuwe” techniek. Als u vast een klein detail van de “nieuwe 
techniek” wil zien, kijk dan op Youtube “Katy pushing petanque”, 
een opname van Jean-Yves Perronet tijdens de training in januari.

 sectie topsport

scholiNgsdag traiNersscholiNgsdag traiNers

Van oudsher is alcohol verbonden aan het petanque. 
Denk aan het traditionele drinken van een Pastis na 
een partij. De producent van Ricard was jarenlang een 

sponsor van de NJBB en wat te zeggen van de talloze wijntoer-
nooien en troosttoernooien waarbij wijn de prijs is.
Op zich is daar niets mis mee. Zolang men de slogan “geniet, 
maar drink met mate” in acht neemt. Toch ontstaan er op me-
nig toernooi strubbelingen, die mede veroorzaakt worden 
door overmatig drankgebruik. Nu wordt dat hier in Nederland 
meestal met de mantel der liefde bedekt. Er volgen daar bijna 
geen tuchtzaken uit, maar je hoort ook niet van echte escala-
ties. In België heeft men, naar verluidt, meer last van boven-
matig alcoholgebruik tijdens toernooien en competities. Daar 
worden toch regelmatig spelers geschorst wegens overtreding 
van de normen waar alcoholgebruik aan ten grondslag ligt. 
Een ander punt is het imago van onze sport. We worden al vaak 
vereenzelvigd met de Franse oude mannetjes op het dorps-
pleintje. Maar spelers, die tijdens een topsportevenement, zo-
als bijvoorbeeld het NK tireren, met een flesje bier in de hand, 
staan te wachten op hun beurt in het strijdperk, zetten niet het 
beeld neer wat wij als NJBB willen uitstralen.
In het kader van het terugdringen van alcoholgebruik bij het 

petanque heeft de FIPJP (Fédération Internationale de Pétan-
que et Jeu Provençal) tijdens het congres in Senegal in �008 
besloten tot het invoeren van een alcoholcontrole (blaastest) 
voorafgaand aan de kwartfinales. De grens ligt bij een promil-
lage van 1,�5 (0,5 g/l). Dit is best nog hoog in vergelijking met 
de grenswaarde voor verkeersdeelname in Nederland van 0,5 
‰ (0,� g/l).
In sommige sporten, zoals autosport en verschillende schiet-
sporten, is het gebruik van alcohol verboden. Hoewel alcohol 
niet onder het dopingreglement valt kan namelijk het wel 
prestatiebevorderend werken (minder spanning e.d.). Dit is al-
leen het geval bij zeer matig gebruik.
De Nederlandse Jeu de Boules Bond vindt dat alcoholmisbruik 
nergens thuishoort en is daarom voornemens om een regle-
ment op te stellen t.a.v. het alcoholgebruik bij nationale kam-
pioenschappen en categorie � toernooien, gebaseerd op het 
reglement van de FIPJP. Gestreefd wordt om dit reglement in 
het najaar ter vaststelling voor te leggen aan de bondsraad.
Overigens zullen de spelers en speelsters van de nationale 
selecties hier geen moeite mee hebben, want zij hebben al 
de afspraak dat er tijdens toernooien geen alcohol genuttigd 
wordt.
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Op zaterdag 26 februari 2011 ging de 
eerste opleiding wedstrijdleider 3 van 
start gegaan. Een nieuwe mijlpaal in 
de opleidingenwereld van petanque. 
Zeventien kandidaten meldden zich 
voor de intaketoetsen. Zeven kandida-
ten gaan verder in de verkorte cursus 
en tien doen de volledige cursus.

aan deze start ging een lange en 
intensieve tijd van ontwikkeling 
en voorbereiding vooraf. De kan-

didaten zullen dit voorjaar en deze zomer 
stagelopen bij categorie 1 en � toernooien 
om in het najaar de schoolbank weer op te 
zoeken om de opleiding af te ronden en af 
te sluiten met de eindtoets.

Drie weken later ging ook de eerste op-
leiding scheidsrechter 3 van start. Op 19 
maart vonden de intaketoetsen plaats. Der-
tien kandidaten doen de verkorte cursus en 
negen de volledige cursus. Ook deze kan-
didaten zullen hun stage bij de categorie 1 
en � toernooien lopen om in het najaar de 
opleiding af te ronden.
De derde opleiding die gestart is, is de op-
leiding petanquetrainer �. Ook hier vond 
de start plaats op 19 maart in Bunschoten 
bij de vereniging Boulamis. Deze opleiding 
zal eind juni afgerond worden.
De opleiding petanquetrainer 3 zal dit na-
jaar van start gaan. Hiervoor hebben zich 
inmiddels 19 deelnemers gemeld. 
Inmiddels zijn dit jaar drie opleidingen 

scheidsrechter � en drie opleidingen wed-
strijdleider � afgerond. Daardoor is petan-
que-Nederland 44 scheidsrechters en 49 
wedstrijdleiders rijker.

eerste opleidiNgeN Niveau 3 vaN start

De geslaagde deelnemers zijn:De geslaagde deelnemers zijn:

Scheidsrechter � te Boxtel Scheidsrechter � te Boxtel 
H. de Brouwer, F.L.M. Boudewijns, K. Rijk
H. Janssen, A.H. van Mil, P. Jegers, H.J.H.G. 
Christis, J. Gout, P.J. Hubbers, A. Verstap-
pen, W.P.J. de Jong, A.J. Hulshof, A. Colaut-
ti, C. Overdevest, P.C. Suoss, G.A. Mathijs-
sen, H.J.G. de Rooij, A.J.M. van Helvoort, J. 
Arnts, G. Luken, C.W. Hermens, J.G. Köpp, 
H. Theelen

Scheidsrechter � te GoudaScheidsrechter � te Gouda
R.C. Romijn, P.J.A. Verschuren, J. Ram, W. 
van de Graaf, W.P. Mossel, B. Beumer, G. 
Vaart, J.F. van  Bilzem, P. Raggers, A.R. Ot-
tevanger, A.H. Visser, G. Mellegers

Scheidsrechter � te Alphen a/d Rijn en LisseScheidsrechter � te Alphen a/d Rijn en Lisse
J.C.M. Zwart, B.J.M. Looman, F. van der Klei, 
C.J.C. Zwart de-Kraakman, E. van Deursen, 
P.T.H. Bisschops, T. van Groeningen, W.A. 
Hoogervorst, J. Witteman, H.P van Slooten 
van, B.B. van Rijswijk, S.M. Visser, T. van 
der Tonnekreek, A.L. Toet, A.P. Toet-Potte-
boom, J.H.   Patist, N.L.M. Knijnenburg, E. 
Izaks, F.L.C. Snaar

Wedstrijdleider � te Alphen a/d RijnWedstrijdleider � te Alphen a/d Rijn
J.P.J. Klein, C. Balk - van Wingaarden, D.Th.
A. van Leeuwen, H. van Abeelen, T. Hil-
lenaar, W.Th.M. Woertman, G. van Dom-
melen, A. van Dommelen, S.M. Visser, J.H. 
Patist, J.C.J. de Vries, E.J. Izaks, J. Hesseling, 
H. Brinks, A.P. Toet - Potteboom

Wedstrijdleider � te RijswijkWedstrijdleider � te Rijswijk
H. van Ockenburg, J.C.M. van der  Meer, 
G.J. Termoshuizen, H-W. van Gellekom, J.A. 
But, D. Moerkerken, H. van Schuppen, Chr. 
Bak, A.J.M. Vijverberg, W.L.C. Veerkamp

Wedstrijdleider � te Maassluis, H.P.W. van Wedstrijdleider � te Maassluis, H.P.W. van Es, 
J. Hogesteeger, M. Lagerman, W. Boude-
wijn-van Vianen, J. de Knegt, B.M. Petiet, 
R.C. Romijn, W.M. Verschuren-Kortland, J. 
Ram, S. de Wit, K. Hensen, A. Hazebroek, 
M. Schlärman, J.M.P. Mutsaerts 
H.M. Bakker, J. Bilzem, M.W. Hol, J.A. van 
der Maat, L. Horst, A.H. Visser, G. Mellegers, 
A.N. Kouwenberg, I. Smit-de Jong, M. de 
Swaaf-Smeets
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 jeugdcommissie

“Adviezen geven. Ach, dat staat voor praten, praten en nog ’s 
praten, maar nooit voor doen!” Is een veel gehoorde en gelezen 
kreet binnen de NJBB. Al die fraaie beleidsplannen die de laat-
ste acht jaar verschenen zijn ten spijt, is het aantal jeugdleden 
van de bond vanaf ruim 400 in 2003 gestaag gedaald tot het 
dramatische minimum van nog geen 180.

De klok wijst vijf voor twaalf. Als we nu geen gerichte acties 
ondernemen, kun je de toekomst van het petanque in Ne-
derland wel op je buik schrijven! Zonder jeugd heeft de 

sport petanque geen toekomst!’ riepen vertegenwoordigers van een 
aantal verenigingen in koor, tijdens een door de bond belegde ver-

gadering over jeugdpetanque begin 
dit jaar. “Het roer moet om, het roer 
zal om”, reageerde bondsbestuurs-
lid Arno Frankfort gedecideerd. Hij 
bepleitte een nieuwe aanpak. Niet 
ergens voor de zoveelste keer onge-
organiseerd het wiel uitvinden, maar 
uitgaan van de kracht van die vereni-
gingen die wel enthousiast bezig zijn 
met het plannen en uitvoeren van 
jeugdactiviteiten binnen hun ver-
eniging. Dus de clubs die nu al over 
meerdere jeugdleden beschikken. 
Jeugd win je met jeugd!

a tot Z
Een viertal verenigingen bood zich 
aan om gezamenlijk een serieuze po-
ging te ondernemen om die kar in be-

weging te brengen. Niet primair ten eigen bate, maar in het belang 
van onze sport, van onze bond, want dat zijn wij met z’n allen. Samen 
met Les Cailloux en Petangeske zijn Altena en ’t Zwijntje de trekkers 
van dit project. Vandaar ‘Jeugd Petanque van A tot Z’. Daarin staat 
‘van A tot Z’ voor alle verenigingen. En ‘Jeugd Petanque van A tot 
Z’ voor alle denkbare petanque-activiteiten: van recreatiesport tot 
topsport, van aspirant-pupil tot jongvolwassen beloftespeler, voor 
jongens en voor meisjes, zonder enig onderscheid. Maar we begin-
nen bij het begin, bij A. De A staat voor Animo, voor Aanbod en voor 
Aanpak. De werkgroep steekt de handen uit de mouwen en haar 
eerste acties zullen gericht zijn op het ledenbehoud: meer en nieuw 
sportaanbod voor de jeugdleden die we nog rijk zijn. Voor het najaar 
en de daaropvolgende winter zullen voorzichtig de eerste activitei-
ten ontwikkeld worden die ledenwerving tot doel hebben. Adviezen 
over beleid en andere noodzakelijke activiteiten zullen volgen.  
Zomer Jeugd Cyclus 
Een viertal toernooien, alle op zaterdagen, maar alle verschillend van 
opzet, inspirerend en creatief. Alle bondsjongeren van ongeveer 8 
t/m �� jaar worden via de maandelijkse Nieuwsbrief voor de jeugd 
en via direct contact van harte uitgenodigd om hieraan deel te ne-
men. Op �1 mei opent Les Cailloux het bal, op 4 juni gaat Altena 
verder, op �5 juni is het de beurt aan Petangeske en op 17 septem-
ber sluiten we af bij ’t Zwijntje. In elk toernooi zijn er dagprijzen te 
winnen, aan het slot van de cyclus zullen er verrassende eindprijzen 
zijn. De verenigingen en de  afdelingen worden via de Nieuwsbrief 
op de hoogte gehouden van de cyclus en van de verdere ontwik-
kelingen. De Nieuwsbrieven en de jeugdtoernooikalender  kunnen 
ook geraadpleegd worden via de bondswebsite www.njbb.nl. Als 
een vereniging zich geroepen of uitgedaagd voelt om de advies- en 
werkgroep JeugdpAZ te helpen, schroom niet om contact op te ne-
men met jeugdcoordinator@jdbaltena.nl.

advies- eN werkgroep jeugdpetaNQueadvies- eN werkgroep jeugdpetaNQue

De Nationale Competitie is in middel voor de helft gespeeld en er is al een beetje aftekening tussen de top, mid-
denmoot en staart van de klassen. in totaal nemen 252 tripletten deel. Helaas is dat minder dan vorig jaar. als we de 
cijfers van 2009, 2010 en 2011 naast elkaar leggen, dan zien we dat het aantal deelnemende equipes elk jaar met onge-
veer tien afneemt. Deze afname zit natuurlijk in de zones, want de ere- en hoofdklassen worden wel aangevuld als er een 
plaats open valt. als we naar de cijfers van die vier zones kijken, dan zien we de volgende verdeling:

 toerNooicommissie

NatioNale competitieNatioNale competitie

 2009 2010 2011 aantal verenigingen
Zone A 58 54 50 46
Zone B 70 67 70 68
Zone C 5� 47 47 34
Zone D 33 34 �5 60
Totaal �13 �0� 19� �08

In �011 halen we net geen deelnemende equipe per vereniging.
Waarom loopt de deelname terug? Daar liggen zeker meer oorza-
ken aan ten grondslag. Reisafstanden is er ongetwijfeld een, maar 

ook het feit dat er in de Ereklasse geen aansprekende prijs meer 
verbonden is, heeft geresulteerd in het vertrek van een aantal top-
spelers uit de NC. M.a.w. de NC is niet echt aantrekkelijk. We zullen 
de NC dus aantrekkelijker moeten maken om de deelname weer te 
laten stijgen.
De toernooicommissie doet momenteel onderzoek naar de moge-
lijkheden om deelname aan de NC en ook de NK’s aantrekkelijker 
te maken.  Hebt u hier ideeën over dan hoort de commissie die 
graag. Stuur ze via de mail naar info@njbb.nl ter attentie van de 
toernooicommissie.

‘
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website
Vanaf 11 april is de inlogpagina voor de website aangepast. Via de 
pagina “Onderwerpen A-Z”  zijn alle documenten beter toeganke-
lijk. Een volgende stap voorwaarts. Daarnaast heeft de NJBB alle 
formulieren voorzien van een versienummer. Het is van belang om 
de actuele formulieren te downloaden van de website. Als u formu-
lieren gebruikt waar geen versienummer opstaat dan kunt u deze 
weggooien. 

ledeNadmiNistratie
Het bureau is zeer tevreden over de manier waarop de ledenad-
ministrateurs omgaan met de nieuwe ledenadministratie. Hierdoor 
zijn alle licenties al in de maand februari verstuurd aan de vereni-
gingen. De administratieve last t.a.v. de ledenadministratie is hier-
door verminderd. Een Pluim dus voor de ledenadministrateurs.

promotieartikeleN
Op het bureau zijn veel promotieartikelen in voorraad. Een aantal 
van de artikelen  zijn misschien interessant maar onbekend. Kijk 
hiervoor eens naar het bestelformulier en laat de artikelen via uw 
verenigingssecretaris bestellen.

ecotaks
Via het Ministerie van VWS is de NJBB geïnformeerd over het feit 
dat het weer mogelijk is om ecotaks terug te vragen over �010. Op 
de website (pagina Onderwerpen van A-Z) zijn het aanvraagformu-
lier, een stroomschema en een toelichting te vinden. Lees deze do-
cumenten eerst goed door voordat u het aanvraagformulier naar 
de NJBB opstuurt. De complete aanvraag incl. nota’s moet voor 1 
juni �011 op het bondsbureau binnen zijn. Alles van na 1 juni bin-
nenkomt, wordt niet meer in behandeling genomen
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ttijdens de ledenvergadering van Le Château Wijchen op 14 febru-
ari j.l. is door Cor van Vloten, voorzitter van afdeling 05, de bron-
zenspeld van  de NJBB uitgereikt aan Ria Jacobs en Harm Paapst. 

De twee leden  hebben de speld  ontvangen voor de vele werkzaam-
heden die ze gedurende tien jaar voor de vereniging hebben gedaan. 
Gedurende deze periode hebben zij deel uitgemaakt van een commis-
sie of het bestuur van Le Château.

Het jaar �010 was mooi voor Joke van Nunen. In mei ver-
overde ze voor achtste maal het kampioenschap bij de 
vrouwen. Ze deed dat samen met Brigit Schouten en 

Gofie Beekmans. Alle drie de dames zijn lid van De Walnoot uit 
Boxtel. De vereniging De Walnoot vierde later dat jaar haar �5-
jarig bestaan. Joke was één van de oprichters en al die tijd lid 
van het bestuur. Zij ontving daarvoor tijdens het jubileum als 
blijk van waardering de zilveren speld van de NJBB. Op de ju-
bileumfeestavond kwam 
daar nog een onderschei-
ding bij. Lid in de orde 
van Oranje Nassau voor 
haar verdiensten: �5 
jaar bestuurslid, �5 jaar 
vrijwilligster van de ver-
eniging. En Joke is niet 
klein te krijgen. Draait 
weer volop mee in de 
Nationale Competitie 
en het middelpunt van 
het reilen en zeilen 
van De Walnoot. Als 
de NJBB ooit een “Af-
ficher de pétanque” 
of een “Temple de 
la renommée” krijgt, 
dan hoort Joke daar 
zeker in thuis. 

petaNQue iNterpretatie

ppetanque is een sensatie
Die gespeeld wordt op een locatie
met weinig documentatie

omtrent de implantatie
in de boulers organisatie.

Dus  geef ik u  wat informatie
Ook wel genoemd publicatie
over de  coördinatie
bij de petanque spelsituatie.

Soms zal uw  boule-prestatie
gepaard gaan met  een obstipatie,
hyperventilatie,  of andere irritatie.
Vooral bij een speldemonstratie
voor een manifestatie,
éducatie of andere  évaluatie
van deze sport specialisatie.

Denkt u aan een spel renovatie
Bijvoorbeeld  récreatie
Of ‘n  andere interpretatie
voor een nieuwe generatie,
Vrees dan geen  malversatie
of and’re nare associatie
maar overweeg uw abdicatie

Tot slot van deze meditatie
Die ik zonder gratificatie
stuur  als onverwachte  variatie,
zend ik u nog mijn  felicitatie
bij de gratie
van de ganse boulers natie.

G.Helthuis

 gedicht
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zoNe a zoNe d

Cor van Vloten reikt bronzen speld uit. 

v.l.n.r.: Voorzitter  le Château ton 

Kolvoort, ria Jacobs en Harm paapst.



Nk vereNigiNgeN
Nog voor het Nationaal Kampioenschap Verenigingen begonnen was waren er al wat strubbelingen. De geplande Nog voor het Nationaal Kampioenschap Verenigingen begonnen was waren er al wat strubbelingen. De geplande 
datum voor de finale bleek samen te vallen met de voorronde eK beloften. datum voor de finale bleek samen te vallen met de voorronde eK beloften. 

Daar Nederland zowel met de man-
nen- als de damesbeloften aan 
die voorronde zouden deelnemen 

en om de verenigingen, die zich zouden 
kwalificeren voor het NK verenigingen en 
ook beloften zouden moeten afstaan voor 
uitzending werd besloten om de finaledag 
van het NK verenigingen te verplaatsen. 
Dat was geen eenvoudige operatie, want 
je moet rekening houden met andere reeds 
geplande toernooien, afdelingscompetities 
en beschikbaarheid van accommodaties. 
Uiteindelijk werd het de �e april, een dag 
na de sluiting van de inschrijvingen voor 
het EK verenigingen, maar daarvoor kregen 
we gelukkig twee uitstel van de CEP (Con-
fédération Européenne de Pétanque). Maar 
voor we aan de finaledag konden beginnen 
moest en eerst gestreden worden om tot 
die finaledag toegelaten te worden. Van 
de dertien afdelingskampioenen moesten er vijf afvallen voor 
de kwart finales. Daartoe kregen de nummers 1 en � van vorig 
jaar, Les Cailloux en ’t Dupke, een vrijloting voor de eerste ronde 
evenals Petangeske, dat door het lot aangewezen werd. Zo trad 
l’ Esprit aan tegen PU Kennemerland, MIDI tegen PV Tilburg, JBV 
Coevorden tegen Heerlen, PC Doetinchem tegen ’t Zwijntje en 
PV de Bouledozers tegen Le Biberon.

De resultaten in deze ronde waren:
PU Kennemerland l’ Esprit 4-�
MIDI PV Tilburg 3-4
JBV Coevorden Heerlen 3-4
PC Doetinchem ’t Zwijntje 1-4
PV de Bouledozers  Le Biberon �-4

Waren er vorig jaar maar twee ronden no-
dig om tot de laatste acht te komen, dit 
jaar hadden opmerkelijk genoeg vier van 
de vijf verenigingen een derde speelron-
de nodig om tot een beslissing te komen. 
Dat was dan ook meteen merkbaar in de 
duur van de speeldag. Dat betekende ook 
dat de verenigingen met een vrijloting 
lang moesten wachten voordat ze aan de 
bak konden. De loting bepaalde de vol-
gende ontmoetingen in de kwart finales 
met als uitslag:

’t Zwijntje PU Kennemerland �-4
Petangeske PV Tilburg 3-4
‘t Dupke Heerlen 3-4
Les Cailloux Le Biberon 5-0

Dus de titelverdediger en de kampioen van �009 hadden zich ge-
kwalificeerd voor de finaledag samen met Heerlen en Tilburg.

(Foto: Jan deJong)
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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

PARELTOERNOOI 

ZONDAG 21 AUGUSTUS 2011

Op een unieke locatie in het centrum van Oisterwijk vindt 
voor de 22e keer wederom het bekende Pareltoernooi 
plaats. Op de gehele De Lind worden er 100 wedstrijdba-
nen aangelegd. Er is een hoofdtoernooi voor licentiehou-
ders en een recreantentoernooi.

Systeem: doubletten met vijf voorgelote wedstrij-
  den en een finale
Inschrijfgeld: 12 euro per doublette
Inschrijving: tot uiterlijk woensdag 17 augustus 2011
Via e-mail naar:  bersselaar1@home.nl
Telefonisch: 013-5331276 (Ad Mathijssen)
Aanvang: om 10.30 uur
Melden vanaf:  08.45 uur tot 10.15 uur in de Burgerzaal
  van het raadhuis op De Lind
Prijzen:  hoofdprijs en vele mooie prijzen in natura

NB: mogelijkheid gebruik van consumpties en belegde
 broodjes tegen concurrerende prijzen.

De finaledag was oorspronkelijk gepland bij ’t Zwijntje in Apel-
doorn, maar door de datumwijziging moest er uitgeweken 
worden naar Littie of Littienie in Helmond. Daar werd iedereen 
met de bekende zuidelijke gastvrijheid onthaald en werd er 
gespeeld tegen de mooie wandschildering als achtergrond.
In de aanloop van de finaledag was er nog even de vraag of er 
buiten gespeeld mocht worden, maar het NK verenigingen is 
een binnentoernooi, ook al schijnt de zon.
In de halve finale versloeg Les Cailloux in een spannende wed-
strijd met 4-3 PU Kennemerland.
In de andere halve finale was Heerlen met 4-� te sterk voor PV 
Tilburg. Daardoor ontstond een verassende finale. Niet dat Les 
Cailloux daarin speelde, maar er waren er toch weinigen, die 
Heerlen op voorhand getipt hadden als finalist.
In de finale bleek de ervaring van Les Cailloux duidelijk een 
voordeel.  Met een 4-1 overwinning duidelijk de sterkste en 
een verdiende prolongatie van de titel. Het volgende station 
is de eerste ronde van het Europees kampioenschap vereni-
gingen. PU Kennemerland pakte nog een troostprijs door in 
de kleine finale Tilburg met 4-3 te verslaan en dus als derde te 
eindigen.
Het zijn altijd lange dagen bij dit kampioenschap. Als de 
bondsvergadering daarmee akkoord gaat zullen volgend jaar 
de dagen wat korter worden. Er ligt een voorstel om het regle-
ment NK verenigingen aan te passen aan het reglement voor 
het EK en dan zal de derde speelronde, de tweede tripletten-
ronde, komen te vervallen.
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de geNeralede geNerale
Eerste ranglijsttoernooi van 2011. We schrijven 10 april 2011 
en het voelt alsof het twintig graden scheelt met 2010.

De Generale werd dit jaar gezegend met zon en een prima 
temperatuur. Veertig tripletten waren op het jaarlijkse eve-
nement van MIDI in Delft afgekomen. Na de voorronde 

van twee partijen en een cadrageronde waren de equipes voor de 
kwart finales bekend. In de halve finale kwamen twee equipes van 
de Nationale selectie tegen elkaar uit. Hier won de ervaring. Dennis 
Mul en Patrick Tuaux aangevuld met Milan Heiligers wonnen van Ad 
Wagenaars, die met twee eerstejaars beloften, Tom van der Voort en 
Danny Hoogerwaard speelde.
In de andere halve finale overwonnen de Pukkers Arjan Limonard 
en Edward Vinken met Steve Ielegem (B) de equipe De Groot / Plou-
chard / Alaimo.
In de finale won de equipe van Arjan (sterk plaatsend), Edward (kon 
niet missen) en Steve van Dennis, Patrick en Milan en dus namen Ar-
jan en Edward meteen de leiding in de ranglijst. Steve komt niet voor 
punten in aanmerking, daar hij geen Nederlandse licentie heeft. De 
derde plaats ging keurig naar Ad Wagenaars, Tom van der Voort en 
Danny Hoogerwaard.
Het volgende ranglijsttoernooi is op 30 april in Langedijk, gevolgd 
door het NK enkelspel op �� mei en dan…………

De knipoog naar de Mondial La Marseillaise blijft, het eerste weekend 
van juli. Als Noord-Europese tegenhanger in de notendop organiseert 
Club de Pétanque “Les Cailloux” op 2 en 3 juli 2011 zijn jaarlijkse topeve-
nement. Dit jaar alweer voor de 7e keer. Het succes van de bundeling tot 
“Batavia Petanque Zeist Open Weekend” vorig seizoen heeft de wereld-
bond FIPJP verleid om de ranglijsttoernooien op de officiële internatio-
nale kalender te plaatsen. De NJBB helpt wederom om het internationa-
le deelnemersveld tot stand te brengen. Sponsor JDC Sport, importeur 
van o.m. OBUT tevens bondssponsor, draagt met raad en daad bij aan 
de allure en de ambiance.

BataVia petaNque , Zeist opeN WeeKeNDBataVia petaNque , Zeist opeN WeeKeND
Les Cailloux doet zijn uiterste best om haar wedstrijdspelers maar 
evenzo die van andere verenigingen maximale uitdaging te bieden. 
Petanque zoals petanque bedoeld is, als sport met al zijn unieke 
facetten: passie, emotie en precisie. Ter onderstreping daarvan zijn 
topteams uitgenodigd uit onze buurlanden België en Duitsland, 
maar ook uit Frankrijk, Marokko, Spanje, Scandinavië en Zwitserland. 
Het organisatiecomité is verheugd dat het wereldkampioen Didier 
Choupay met zijn Star Masters uit Parijs heeft kunnen strikken. Zulke 

internationale cracks zullen onze vaderlandse toppers inspireren om 
op het carré d’honneur tot hun beste spel te komen. Want petanque 
vraagt entourage en ambiance. 
Kenmerkend voor het Batavia Petanque Zeist Open Weekend zijn de 
twee toernooien per dag, één voor wedstrijdspelers en één voor de 
liefhebbers; zaterdag voor triplettes en zondag voor doublettes. Omdat 
Les Cailloux inzet op een geleidelijke groei en dit jaar meer deelnemers 
verwacht dan vorig jaar wordt de Koelaan weer omgetoverd tot petan-
quebaan. De schitterende beukenlaan met een doorkijk naar Het Slot 
Zeist doet denken aan het Franse Versailles. Maar deze entourage wordt 
dit seizoen nog fraaier, nu de gemeente Zeist heeft ingestemd met het 

aanleggen van extra banen in de prachtige tuin van Het Slot. Tussen de 
partijen door is het genieten geblazen en kan het aangename ruim-
schoots met het nuttige verenigd worden: bars, grill, zitjes, parasols en 
partytenten en een muzikale achtergrond completeren de joie de vivre.

Kiezen voor promotie van petanqueKiezen voor promotie van petanque
Naast de internationale toernooien gaat de organisatie zich vanaf 
dit jaar heel nadrukkelijk focussen op de promotie van onze petan-
quesport. Niet alleen door de inrichting van een uitgebreide promo-
tiestand van de NJBB en door de verkoopstand van boules, acces-
soires en kleding van boule-importeur JDC Sport. Maar ook door het 
aanbod van promotietoernooien waaraan iedereen kan meedoen, 
met of zonder licentie. Veel verenigingen hebben leden die een C-li-
centie hebben en maar weinig ‘buiten de deur’ spelen. Juist die leden 
nodigt Les Cailloux uit om een uniek toernooi mee te maken. Op za-
terdag is er een zogenaamde Supermêlee voor triplettes. De teams 
worden elke ronde opnieuw door loting samengesteld. Fantastische 
prijzen in natura zijn de winnen. De beste mannen en vrouwen strij-
den in een heuse finale op het carré d’honneur om de Slot Zeist Tro-
fee. Leuk om ’s met een gezellige groep een fantastisch petanque-ui-
tje te beleven. Voor niet boulende partners ligt de uitdaging op loop-
afstand: vorstelijk winkelen in de Slotlaan. Op zondag is er ook een 
promotietoernooi, voor doublettes. Ook dan zijn er fraaie prijzen in 
natura te winnen en natuurlijk een Slot Zeist Trofee.  De inschrijving 
kan direct via de website van Les Cailloux. Uw verenigingssecretaris 
beschikt over alle informatie en zal u vast daarbij willen helpen.
Voor de petanqueliefhebbers die er een vorstelijk weekend Zeist van 
willen maken, biedt Hotel **** Figi speciale kamerprijzen voor deelne-
mers aan het Batavia Petanque Zeist Open Weekend. In Figi zullen ook 
alle genodigde internationale teams logeren. Boekingen via hotelres@
figi.nl. onder vermelding van de kortingscode: ‘petanque2011’. Advies: 
wacht niet te lang!

(Foto: lieke van der Voort)
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NatioNaal vereNigiNgskampioeNschap
Buiten was het stralend voorjaarsweer, binnen werd gestreden om de titel Nationaal Verenigingskampioenschap 
2011. We schrijven 2 april 2011en zijn in de fraaie boule-arena van pV littie of littienie in Helmond. op het program-
ma staan de halve finales, aan de ene kant van de hal tussen de ‘eeuwige’ rivalen pu Kennemerland en les Cailloux 
Zeist, aan de andere kant tussen Heerlen en tilburg.

ageNda
7 mei NK tireren, petanquecentrum Nieuwegein;
13/14 mei 5e Jac Machielsen Jeugdmasters Petanque Internatio-
naal, petanquecentrum Nieuwegein;
14 mei 5e Open Jac Machielsen Jeugdmasters Petanque Interna-
tionaal, petanquecentrum Nieuwegein;
16 mei 3e speeldag Nationale Competitie;
�� mei NK enkelspel (tête-à-tête), Oisterwijk;
�8 mei NK jeugd, vrouwen en veteranen, Leidschendam;

�8/�9 mei Euroveteranen, Malmö, Zweden;
5 juni 4e speeldag Nationale Competitie;
�6 juni NK tripletten, Harderwijk;
10 juli NK Mix, Bergen op Zoom;
�8-31 juli 1e ronde Eurocup (EK verenigingen);
19-�1 augustus EK mannen, Gothenburg, Zweden;
18 september NK doubletten, Hilversum;
7-9 oktober WK vrouwen, Hanoi, Vietnam;
7-9 oktober �e ronde Eurocup (EK verenigingen);
�1-�3 oktober EK beloften, Roskilde, Denemarken;
�-4 december Finale Eurocup (EK verenigingen), Luxemburg.

Wat zeker is, de finale zal een strijd worden van ‘boven de 
rivieren’ tegen ‘beneden de rivieren’. De strakke koppen 
van de spelers,  de rode blossen op de wangen, verraden 

de spanning en de ambitie van de deelnemers. Het ietwat verende 
terrein in combinatie met lastige lichtinval van buiten trekken een 
zware wissel op de mentale weerbaarheid van met name de tireurs. 
Toch verdient Jelle Venema door een majestueuze carreau-sur-pla-
ce met diens laatste boule voor PUK het wedstrijdpunt dat twee 
extra triplette-partijen tegen Les Cailloux nodig maakt. Uiteinde-
lijk blijkt dat uitstel van executie, de Zeistenaren zegevieren met 
4-3. Heerlen had voor de winst tegen Tilburg ook zo’n extra ronde 
nodig (4-�). In de finale toont het opvallend jonge Heerlen dat het 
veel talent herbergt. De triplettenronde brengt een  gelijke stand 
van 1-1 op het scoreformulier. Voor de doublettenronde, beducht 
voor verrassingen, kiest Les Cailloux voor maximale zekerheid en 
kiest voor een aanpassing van de teamsamenstelling. Een succes-
volle aanpassing want alle drie doublettes gaan overtuigend naar 
het team van Les Cailloux, dat daarmee zijn vorig jaar behaalde titel 
prolongeert. De ontlading en de vreugde na afloop symboliseert 
de ambitie waarmee het team de reeks wedstrijden is ingegaan.  
Het is onmiskenbaar, dat het Nationaal Verenigingskampioen-
schap steeds belangrijker wordt gevonden. Het lijkt inmiddels wel 
de belangrijkste NK van het jaar aan het worden. Langzaam maar 
zeker groeit het aantal deelnemers dat in de diverse afdelingen aan 
de start verschijnt. Al vanaf het prille begin van dit  jaar begonnen 
spelers en supporters op www.petanqueforum.nl te voorspellen 
welke club dit jaar zou winnen en werd gaandeweg het vuurtje 
opgestookt. Het recht op deelname aan de Europacup voor Clubs 
dat de kampioen behaalt, zal daarbij absoluut een rol spelen. Maar 
in meer algemene zin wordt duidelijk, dat teamcompetities in af-
delingen, sextettentoernooien nadrukkelijk aan populariteit win-
nen. Zeker in vergelijking met de dalende trend wat betreft de ver-
trouwde Nationale Competitie. Sommigen pleiten ervoor om de 
landelijke fase voor meer dan alleen de afdelingskampioensteams 
toegankelijk te maken. Anderen zien toekomst in het ontwikkelen 
van een heuse landelijke verenigingsteamcompetitie. Nog weer an-
deren zijn voorstander van een inrichting van een stedentoernooi, 

naar Frans model. Uit al die ideeën wordt duidelijk dat er bij vereni-
gingen de ambitie groeit om de petanquesport in Nederland van 
nieuwe impulsen te voorzien. De jaarlijks tanende belangstelling 
voor deelname aan NC en vooral aan Nationale Kampioenschap-
pen met het NK triplette voorop maakt dat het middenveld tussen 
de sportieve voorhoede (topsport) en de sportieve achterhoede 
(recreatieve petanque) aan het verschralen is. In toenemende mate 
zijn kritische geluiden te horen over het uitblijven van aanspre-
kende resultaten bij EK’s en WK’s, over het vrij autonoom opereren 
van de sectie topsport, over het gebrek aan juist de aansluiting van 
de wedstrijdsport op de topsport, van het middenveld op de voor-
hoede. Ik zou ervoor willen pleiten dat de NJBB de verenigingen 
met ambities op dit vlak oproepen en uitdagen om rond de tafel te 
gaan zitten om handen en voeten te geven aan een vernieuwende 
aanpak. Meer ruimte voor een bottom-up in plaats van topdown 
benadering. Binnen aan de vergadertafel strijden voor een stralen-
der toekomst van onze wedstrijdsport.

(Foto: Jan de Jong)

P E T A N Q U E  7 0 13

 bijzoNdere toerNooieN iN het laNd



Hallo allemaal, ik ben Marco.Hallo allemaal, ik ben Marco.
geboren: 1980 te eindhoven.geboren: 1980 te eindhoven.
Van beroep: automonteur lpg-inbouwer.Van beroep: automonteur lpg-inbouwer.
Hobby en passie: petaNque.Hobby en passie: petaNque.
lid van: Jagershoef in eindhovenlid van: Jagershoef in eindhoven

ik ben begonnen met petanque toen ik 8 jaar oud was door mijn 
broer die op een dag niet thuis kwam om te eten en dus een 
potje stond te boulen. Na af en toe meespelen ben ik ook ver-

slaafd geraakt. Het spelen in teamverband en natuurlijk als je jong 
bent schieten, schieten vond ik leuk om te doen. Bij onze club had-
den we ongeveer 16 jeugdspelers, waarvan er nu nog vier van over 
zijn de rest zijn andere sporten gaan beoefenen of  hadden het te 
druk met school. Zelf was ik alle dagen na school en huiswerk op de 
baan te vinden. We kregen daar ook training. De warming up was 
een potje voetbal waarna we diverse plaats- en schietoefeningen 
kregen. Na ongeveer een jaar werd er gevraagd of we lid wilden 
worden. Onze trainers van de club zorgden  ervoor dat wij mee 
mochten trainen met Jac Machielsen, die jeugdtrainingen organi-
seerde in Best en Uden.  Elk weekend ging ik wel ergens een toer-
nooitje spelen, meestal met mijn broer. In 1991 mochten wij voor 
het eerst mee doen aan het NK jeugd. We werden �e. Helemaal te 
gek! Het jaar daarop werden we zelfs 1e. Super! Omdat mijn broer, 
waarmee ik speelde te oud werd voor de aspiranten en wij samen 
wilden spelen ben ik ook bij de junioren gaan spelen en uiteindelijk 
na 5 jaar, in 1997, de titel weten te pakken met Boy Augustinus en 

Mark Wildeboer. Wij mochten daardoor 
voor Nederland uitkomen op 

het WK jeugd te Zwitser-
land, waarbij Wietse van 
Keulen meeging als 4e 
speler. Wij verloren de 
finale van het troost-

toernooi. Een aantal jaar 
geleden heb ik een intake 
gedaan bij de Nationale 
herenselectie en werd ik 
geselecteerd. Veel trainen 

en toernooien spelen dus. 
Ook toernooien in het bui-

tenland, zoals Engeland, 
Barcelona, Mallorca de 

Palma, Tallin en diverse 
toernooien in Frankrijk 
en België. Ik ben uitge-
komen voor Nederland 
op het WK in Dakar 
en op het EK in Nice.
Op beide kampioen-
schappen heb ik aan 
het tireerkampioen-
schap meegedaan, 
waarbij ik tijdens het 
WK de laatste 16 heb 
gehaald. Maar op het 
EK het tegenoverge-
stelde. Niet goed dus.

De afgelopen winter om de week een training op zaterdag 
waarbij wij ook de discipline NK/WK tireren oefenen. Natuurlijk 
ga ik meedoen aan het NK tireren.  Vanuit de selectie spelen we 
met 3 teams het NK tripletten en ik hoop jullie daar allemaal te 
zien om  te strijden om de titel.

Marco Zeitzen

eveN voorstelleN

 geselecteerd



In het weekend van 5 en 6 februari heeft de Nationale Vrou-
wen Selectie training gehad van Didier Dhéédène. Hij is een 
Franse petanque-educateur die zich bezighoudt met de trai-
ningen in regio Nord in Frankrijk. 

op zaterdag zijn we de training begonnen met een sim-
pele maar toch effectieve warming-up. Vervolgens had 
Didier een aantal oefeningen uitgezet om de vaardig-

heden van de dames te kunnen zien. Om ervoor te zorgen dat 
Didier een zo eerlijk mogelijk beeld had bij de vaardigheden van 
de dames mochten zij niet ingooien op het terrein waar de oe-
fening plaatsvond en mocht op elke afstand maar 1 boule wor-
den gegooid. Voor de dames was dit in het begin even wennen, 
maar uiteindelijk zagen zij allemaal het nut hiervan in, namelijk 
dat elke boule die je gooit, je geconcentreerd en vol overgave 
moet gooien. Na deze oefening stond er een schietoefening op 
het programma. Hierbij hebben we op situaties geschoten die 
ook vaak in partijen voorkomen. Didier wist niet van ophouden 
en gaf ons meteen na de schietoefening nog � plaatsoefeningen 
om te kijken hoe goed we waren in het gooien van effectboules 
en het opspelen van boules. Gelukkig was het hierna pauze en 
konden we even uitrusten. Na de pauze hebben we de middag 
gevuld met het gooien van partijtjes in doublettenvorm. Hierbij 
liep Didier rond, maakte aantekeningen en hielp ons waar no-
dig op technisch en tactisch gebied. Aan het einde van de dag 
zijn we met zijn alle nog even rond de tafel gaan zitten met een 
drankje om alles door te nemen en de dag af te sluiten.
De dag erop stond iedereen weer fris en fruitig om half 10 op de 

boulebaan. Ook vandaag had Didier weer een aantal oefeningen 
in petto voor ons. Allereerst zijn we weer begonnen met een kor-
te warming-up. Vervolgens zijn we als groep begonnen met het 
oefenen van hoge ballen op 7 en 9 meter, zittend en staand. Als 
mensen het terrein van Nieuwegein kennen, weten ze dat dat nog 
niet zo eenvoudig is. Tijdens het oefenen hielp Didier ons met het 
verbeteren van onze techniek.  Vervolgens moesten wij deze tech-
niek gebruiken bij een oefening om een boule op te spelen. Na de 
opspeeloefening was het tijd voor de volgende oefening, namelijk 
het gooien en van een devantboule. Hierbij gaf Didier ons aanwij-
zingen hoe we het het beste aan konden pakken. Na alle plaatsoe-
feningen was het tijd voor � schietoefeningen. Bij de eerste oefe-
ning moesten we een boule van een blok afschieten �0 cm van de 
grond. Didier vertelde ons dat we hierdoor leerde rechtstreeks de 
boule te schieten en niet eerst de grond te raken, wat erg nuttig 
is op moeilijke terreinen. Bij de tweede oefening moesten we een 
boule schieten achter een plank. Hierbij leerden we te visualiseren 
en met een boog te schieten. Na de pauze hebben we nog een par-
tij in triplettenvorm gegooid, om vervolgens gezamenlijk de dag 
af te sluiten.
Dit trainingsweekend hebben wij als heel leerzaam en leuk erva-
ren en kijken dan ook uit naar het volgende trainingsweekend van 
Didier. Door hem zijn we bewuster geworden van het teamgevoel 
en hebben wij geleerd elke boule geconcentreerd en vol overgave 
te gooien.
Dankjewel Didier!

Ilse Smits namens de Nationale Vrouwen Selectie

fraNse traiNiNg vaN didier dhéédèNefraNse traiNiNg vaN didier dhéédèNe
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Hoe besluit iemand om petanque te gaan spelen??? Iedereen 
in de petanquewereld kent Lieke van der Voort, het zusje van 
Tom. Na jarenlang met Tom mee te gaan als trouwe supporter 
wilde ze zelf ook wel eens een balletje gooien. 

Haar eerste actieve kennismaking met het petanquespel was 
tijdens het NJBB Yuppie tour in �008. Dit was een opzet van 
de toenmalige jeugdtrainster van de nationale jeugdselec-

tie, Sandra Gilleron in samenwerking met de NJBB. Zij probeerden 
om op deze manier meer  jeugd te  interesseren voor het petanque. 
Het waren vier speeldagen op verschillende locaties in het land. 
Lieke deed het op de eerste drie speeldagen goed en won de laat-
ste dag in Zeist. Zo won ze overall,  de 1e NJBB Yuppie tour.  Ze kon 
toen al een lidmaatschap krijgen van de NJBB, maar de liefde voor 
de paarden zat bij Lieke nog te diep. Hoewel ze trouw mee bleef 
gaan om Tom te supporteren, had ze zelf geen behoefte om ook 
te gaan spelen. Ze leerde alle  petanquespelers kennen. Met Noël 
Kempeneers speelde ze daarna de Mini-maxi in Pijnacker.
Ze speelde zo af en toe eens een toernooitje zonder licentie en ging 
steeds vaker met Tom mee als die ging trainen. Lieke`s spel bleef bij 
het Petangeske niet onopgemerkt. Na een poosje kwam er vanuit de 
wedstrijdcommissie van het Petangeske de vraag of Lieke al lid ge-
worden was. Het 1e verenigingsteam van het Petangeske was op zoek 
naar een tweede dame voor hun team. Zo besloot Lieke dan om in 
plaats van januari van dit jaar al in november vorig jaar lid te worden 

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 

A D V E R T E N T I E

bij het Petangeske in Bergen op Zoom.  De vier 
speeldagen voor het afdelings- verenigings-
kampioenschap zitten er nu op en heeft Lieke 
alle vier gespeeld. Lieke deed hierbij niet on-
der voor de meer geroutineerde spelers van 
Middelburg en Va-tout uit Breda. Er waren 
spelers die niet geloofden dat Lieke pas in no-
vember lid geworden was. Ondanks het feit dat de 
landelijke voorronde op 5 maart (carnavalszaterdag) wordt gespeeld 
is Lieke toch van plan om daar bij te zijn. Op de vraag van mij, wat doe 
je liever Carnaval vieren of petanque spelen zei 
Lieke het volgende; “ Overdag lekker boulen en 
hopelijk s`avonds te kunnen vieren dat we door 
zijn naar de finaledag” Dat is de spirit die nodig 
is, ervan uit gaan dat je de laatste vier kunt ha-
len. Als dat zou lukken is het feest in huize van 
der Voort, want zowel Lieke als Tom spelen 
in het 1e verenigingsteam van het Petange-
ske uit Bergen op zoom. Lieke is een van de 
voorbeelden, hoe een trouwe supporter zelf 
sporter wordt. (lees petanque speelster!) Wij 
wensen haar dan ook net zoveel succes als 
haar broer toe. 
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we gaaN weer Naar bertrix

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

in een eerder verschenen nieuwsbrief hebben jullie kunnen 
lezen dat het jeugdkamp te Bertrix een vervolg gaat krijgen. 
Het trainingskamp wordt gehouden van 9 tot en met 1� 

september �011. Ook dit jaar belooft weer een spannend avon-
tuur te gaan worden. Diegenen, die vorig jaar zijn mee geweest, 
weten inmiddels hoeveel plezier je kunt beleven aan een bou-
lekamp. Naast de gebruikelijke survivalbaan gaan we ook paint-
ballen en natuurlijk fietsen. Uiteraard staat er ook een petanque 
toernooi op het programma. Voor jeugdspelers is deelname aan 
het gehele programma gratis, je moet alleen in het bezit zijn van 
een licentie. Voor ouders die mee willen zijn er wel kosten, deze 
worden weergegeven in bijgevoegd overzicht. Ouders die niet 
aan alle activiteiten mee willen doen kunnen een keuze maken. 
Het ontbijt, lunch en diner is voor de jeugd gratis, ook hier moe-
ten de ouders dit voor eigen rekening nemen. Als er ouders zijn 

die wel ergens aan mee willen doen kunnen 
zich daar voor  opgeven. 

De NJBB nodigt iedere jeugdspeler 
met licentie  uit om in te schrijven 

voor deelname aan het jeugd-
kamp �011. Stuur voor deelname 
een email naar fredlagerwaard@
hetnet.nl.  Dit adres kun je ook 

gebruiken als je meer informatie 
wilt.

 

ouders en andere geïnteresseerden personen 
Verblijf in een comfort of luxe stacaravan � € 145,00 
Extra persoon  €   10,00 
Deze prijs is inclusief toeristenbelasting, lakenpakketten en elektriciteit.
Verblijf met eigen kampeermiddel � €   37,50 
Extra persoon  €   10,00 
Ontbijt zaterdag en zondag  � x  €   7,50  €   15,00 
Lunch zaterdag en zondag  � x  €   9,00   €   18,00 
Diner zaterdag en zondag  � x  € 19,50   €   39,00 
Zaterdag middag: mountainbiken begeleid   €   19,80 
Zaterdag avond: GPS tocht/ Dropping  €     6,75 
Activiteit zondag: survivalparcours  €   11,�5 
Activiteit zondag: boogschieten  €     6,75 
Activiteit zondag: paintball  €   �0,70 

P E T A N Q U E  7 0 17

 kids



De aanloop naar de voorronden is een beetje chaotisch. 
Hoewel vorig jaar augustus de loting heeft plaatsgevon-
den en de organiserende landen dus bekend waren, duurt 
het heel lang voordat bekend wordt in welke plaats er ge-
speeld gaat worden. De vrouwenbeloften waren ingedeeld 
met Italië (organiserend land), Engeland en Spanje. Het 
werd uiteindelijk Rome waar gespeeld moest worden.

VVoor de mannenbeloften loopt het anders. Slovenië 
geeft uiteindelijk de organisatie terug en Monaco 
wordt gevraagd om met een korte voorbereiding deze 

ronde te organiseren en stemt daarin gelukkig toe. Kort voor 
aanvang wordt ook nog bekend dat Slovenië zich zelfs terug-
trekt als deelnemer, waarop de Monegaske organisatie besluit 
de voorronde op één dag te spelen. De tegenstanders van de 
Nederlandse mannen zijn Monaco, Italië en Luxemburg. Onder 
leiding van Chris van Helvoort en Toon van Alebeek moeten 
Kees Koogje, Dirk Jan van Mourik, Tom van der Voort en Joey 
van Doorn het doel, kwalificatie voor de finaleronde in Dene-
marken, bereiken.
Nederland moet als eerste aantreden tegen Monaco. In de tri-
plette lopen ze al snel uit naar 1�-3, maar dan stokt de Ne-
derlandse productie en de partij gaat met 1�-13 verloren. Dus 
moeten we de doublette en de tête-à-tête beide winnen. De 
doublette (Tom en Joey) winnen hun partij met 13-4, maar 
Kees moet het onderspit delven tegen een uitzonderlijk goede 
speler van Monaco. Monaco wint dus de ontmoeting met �-
1. Doordat alles op één dag gespeeld moet worden krijgt ons 
team niet de gelegenheid om dit verlies goed te verwerken. 
Dat is ook merkbaar tegen de tweede tegenstander, Italië. We 
kunnen niet van Italië winnen en zijn daardoor uitgeschakeld 

voor de finale. De strijd om de keizers zijn baard tegen Luxem-
burg winnen we wel met 3-0. Een goede afsluiting van een 
frustrerende dag, 

Terugkijkend op het toernooi constateren we dat:
- Technisch spelen de Nederlandse mannen prima en is er spra-
ke van aansluiting met de Internationale top. 
- In tactisch en mentaal opzicht kunnen de Nederlandse man-
nen nog winst boeken.
- Nederland speelt met een jonge ploeg die nog jaren deel 
kunnen nemen aan de “beloften kampioenschappen”.
Monaco wordt eerste en Italië tweede en zij zullen dus in oktober in 
Denemarken aantreden, samen met Denemarken, Frankrijk, 

voorroNde ek belofteN

(Foto: Marc Costa)
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De vrouwenbeloften moesten dus in Rome spelen en hadden 
als tegenstanders Italië, Engeland en Spanje.
Op het vliegveld van Rome worden de speelsters Denise van 
Arnhem, Marina Blom, Ilse en Irma Smits en coaches Jac Ma-
chielsen en Huub van den Broek opgehaald door een vrij nieuw 
busje van de Italiaanse bond en gebracht naar het Centro Tec-
nico Federale. Dit is het hart van de Italiaanse bond en bestaat 
uit een groot overdekt boulodrôme, een grote hal voor raffa, 
een hal voor Lyonnaise en sportboules, een groot modern kan-
toor, een restaurant en een eigen, zeer modern en van alle luxe 
voorzien, hotel met koffiebar en een museum. Alles met eigen 

personeel en volledig beveiligd door een � meter hoog stalen 
hek en op alle plaatsen camera’s. Na de lunch krijgen de dames 
toestemming om op de geprepareerde banen te trainen. Dit 
valt tegen. Onder de oppervlaktelaag is een vilt doek aange-
bracht. Dit heeft � nadelen. Ten eerste lopen de overlappings-
naden in lengterichting in het midden van de banen. Hierdoor 
krijgt een kaarsrecht geplaatste boule vaak een afwijking. Bij 
het tireren is het moeilijk om een carreau te schieten omdat 
de boule door het vilt opspringt. Het lijkt een beetje op het 
vroegere manege boulen. Deze handicaps zijn er natuurlijk 
ook voor de tegenstanders. Daarom spreken we af om het ac-
cent in de wedstrijd te leggen op het pointeren.
De eerste wedstrijd is tegen Italië, een geduchte tegenstander. 
Denise, Irma en Marina klaren de klus goed. Houden vast aan 
het pointeren, wat Italië niet doet, waardoor Nederland steeds 
boulevoordeel houdt en we winnen dan ook duidelijk met 13-
3. Ook de doublette en het tête-à-tête worden in winst om-
gezet en de eerste stap naar kwalificatie is gezet. De tweede 
tegenstander is Engeland. Op papier een gemakkelijke tegen-
stander, maar de coach van Spanje waarschuwt dat het taaie 
vechters zijn. Dit blijkt ook in de triplettenpartij. Nederland 
heeft 18 mènes nodig om uiteindelijk met 13-11 de winst te 
pakken. De doublettenpartij met Denise en Marina wordt een 
kopie van de eerste partij. Het is een zware wedstrijd en de da-
mes komen zelfs met 8-10 achter. Maar met twee carreau’s en 
daardoor vijf punten stelt Marina de partij veilig en daarmee 
de overwinning. Ilse, als beste tête-à-tête speelster, kan de En-
gelse Claire Brooks ondanks goed spel niet onder de duim krij-
gen en verliest nipt met 13-11. Omdat Spanje met 3-0 van Italië 

gewonnen heeft, kan niemand Nederland meer van de tweede 
plaats afhouden en dus hebben de dames zich geplaatst voor 
Roskilde. Op de zondag de afsluitende wedstrijd tegen Spanje. 
Deze ontmoeting is alleen van belang voor de loting in De-
nemarken. Nederland speelt goed maar dat doet Spanje ook 
en het duurt tot de 4e ronde voor wij ons eerste punt scoren. 
Het is vooral een mooie en degelijke wedstrijd met wisselende 
kansen en voor het publiek leuke momenten met een schieten 
op 14 meter of uitplaatsen. Alles komt in deze wedstrijd voor. 
Op een stand van 9-8 voor ons maken we een kleine verdedi-
gende fout en Spanje maakt hier direct gebruik van door vier 
punten te scoren. We verliezen uiteindelijk de partij met 9-13.
In de doublette partij is de pijp een beetje leeg. Spanje wint 
vrij eenvoudig met 5-13.
De tête-à-tête wordt een geweldig gevecht tussen Ilse en Ana 
Fernadez. Het scoreverloop zegt alles.
Scoreverloop: 0-1;1-1; 1-�; 3-�; 6-�; 6-3; 8-3; 9-3; 10-3; 10-5; 11-
5; 11-6; 1�-6; 1�-8; 1�-10; 1�-1�; 1�-13.
Nederland – Spanje: 0-3. Spanje heeft geen enkele partij ver-
loren. De dames gaan in oktober naar Denemarken. Nederland 
kan terugkijken op een goed georganiseerd toernooi, waarop 
niets viel aan te merken en waarvoor de FIB alle credit krijgt. 
En laat niemand voortaan Engeland een gemakkelijk land noe-
men. Tenminste niet bij Vrouwen Beloften. Onze dames heb-
ben zich geweldig ingezet en waren echte ambassadrices voor 
Nederland. Dat is een felicitatie waard.

(Dit verslag is een bewerking van de toernooirapportages van res-
pectievelijk Toon van Alebeek en Jac Machielsen)

(Foto: Huub van den Broek)

Foto: Huub van den Broek)

(Foto: Huub van den Broek)
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en
10% korting

op alle 

Boules!

Met ruim 250 sets op voorraad.
Eigen import van MS sport – Boule Bleue en KTK.
En zoals vanouds: Boule Noire – Ton’R – Oakro – 

Integrále – JB en Obut tegen zeer voordelige prijzen.
Leden van de NJBB  genieten 10% korting.

Zie onze website voor een uitgebreide productinformatie.
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     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

ad.A4-2011.indd   1 14-04-2011   11:37:31


