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Ook zonder redactiecommissie is de derde petanQue van dit jaar weer verschenen. Je zou den-
ken dat je helemaal geen redactiecommissie nodig hebt. Dat is zeker niet waar. De redactie 
wordt nu gevoerd door een bestuurslid en hoewel hij zich volledig onafhankelijk voelt en 

natuurlijk ook is, heb je altijd de kans op belangenverstrengeling. Gelukkig komen er steeds meer bij-
dragen uit het land. Het lijkt erop dat ook de verenigingen gaan beseffen dat het bondsblad een prima 
communicatiemiddel is. Het is leuk werk en het is ook leuk als je positieve reacties krijgt en gelukkig 
is de kritiek tot op heden steeds opbouwend geweest. Denk er eens over na om toe te treden tot de 
redactie of meldt u aan als correspondent. Maak van petanQue echt een onafhankelijk bondsblad!
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oNtwikkeleN eN traiNeN

Een van leukste activiteiten die horen bij het voorzitterschap van de 
NJBB is het bezoeken van toernooien. De eerste zondag in juli ben ik 
meegeweest naar het jaarlijkse 4 Federatietoernooi waar Nederlandse, 

Vlaamse, Waalse en Noord-Franse jeugdspelers met elkaar de strijd aangaan. 
De miniemen, de cadetten en junioren, zoals ze daar genoemd worden. In 
optocht, met de muziek voorop, trekken de spelers, trainers en ouders op 
naar het wedstrijdterrein. Deze keer organiseert de Waalse gemeente Frasnes 
Lez Angain de wedstrijden, vlak naast de kerk en rondom is het kermis. Veel 
publiek dus ook. Natuurlijk let ik vooral op de Nederlandse spelers en spelertjes, wat zijn hun 
resultaten, hoe spelen ze petanque en hoe gaan ze met elkaar en met tegenstanders om. Vooral 
dat laatste facet zit wel goed, wij hebben overwegend keurige jongemensen die vooral de indruk 
wekken van een vriendenclub die op elkaar gericht zijn. Eigenlijk iets om blij mee te zijn. Wat me 
als petanquer echter ook opgevallen is, is de krachtige, serieuze manier hoe vooral de Franse 
en Waalse teams onze sport bedrijven. Bij deze jeugdspelers is vaak sprake van een herkenbaar 
spelconcept en een fantastische techniek. Om het gewoon te zeggen, het doet wat steviger aan. 
Natuurlijk kunnen de Franse en Waalse federaties kiezen uit een groter aantal spelers maar toch 
oogt het zeker bij de junioren allemaal gericht op winnen en op topsport. Nederland is vierde 
geworden. Dat vinden we (nog) geen ramp. Het was een prima dag. Oké, maar als we werkelijk 
vooruit willen op de ladder van het internationale petanque dan dienen we die andere kant die 
stevigte ook te ontwikkelen en te trainen.

Elly de Jonge
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Tijdens de bondsvergadering van 21 mei 2011 zijn de jaarrekening 2010 en de balans goedgekeurd door de Bonds-
raad. Tevens zijn de bondscontributie en licentieafdrachten vastgesteld en werden enkele kleine wijzigingen in het 
toernooireglement bijlage NK precisieschieten en bijlage NK verenigingen vastgesteld.

uit de BoNdsvergaderiNg

NK precisieschieten (tireren).
Dit reglement is in overeenstemming gebracht met het reglement van 
de FIPJP en de CEP m.b.t. de puntentelling bij het onderdeel butschie-
ten. Indien het but geraakt wordt, maar in het schoteltje blijft liggen 
(dus niet verplaatst wordt) wordt 1 punt toegekend. Wordt de but wel 
verplaatst, maar blijft binnen de 1 metercirkel, dan worden drie pun-
ten toegekend. Als de but de cirkel uitgeschoten wordt, kan krijgt de 
schutter 5 punten.
Tevens is vastgesteld dat de loting niet meer op de speeldag zal plaats-
vinden, maar vooraf, zodat de deelnemers een indicatie hebben op 
welk tijdstip zij de eerste ronde moeten spelen.

NK verenigingen
Ook voor dit kampioenschap is toestemming verleend om de loting 
vooraf te verrichten, daar er drie vrijlotingen zijn. Ook hier om de deel-
nemers niet verplicht een ronde langs de kant te laten zitten.
Voorts is het reglement voor dit kampioenschap in overeenstemming 
gebracht met het reglement Eurocup van de Confédération Euro-
péenne de Pétanque (CEP).
Dit betekent dat het verenigingsteam uit maximaal acht personen 
bestaat en dat alleen nog de eerste triplettenronde en de doubletten-
ronde gespeeld worden. De duur van de ontmoeting is dus terugge-
bracht naar twee ronden.
Dit zal vooral de afdelingsvoorronden ten goede komen.

Vanuit de bondsraad werd het bestuur opgeroepen te onderzoeken 
of de landelijke ronde met zestien verenigingen gespeeld kan worden, 
zodat er geen vrijlotingen meer zijn. Het bondsbestuur heeft deze 
vraag voorgelegd aan de toernooicommissie.

Project ledenbinding
Er wordt hard gewerkt aan de voortgang van dit tijdens de bonds-
vergadering gepresenteerd project. Het kadercongres wordt steeds 

concreter. In de volgende petanQue zal daar ongetwijfeld meer over 
bekend worden.

Voor het deelproject verenigingsondersteuning wedstrijdtechnisch is een 
projectgroep samengesteld. Deze bestaat uit: Hans Bos (trainer), Wim 
Flecken (toernooicommissie), Riemer Haagsma (promotiecommissie), 
Frans Krol (bestuurslid NJBB), Guillaume Spiering (afdelingsbestuur-
der) en Henk van Rekum (projectleider/bestuurslid NJBB).
Er wordt nog overlegd met een lid van de toernooicommissie en een 
verenigingssecretaris.
Het is ook de bedoeling dat er een soort klankbord groep komt, waar 
de projectgroep de ontwikkelde ideeën e.d. tegen aan kan houden. 
Er zijn al twéé leden daarvoor gevonden, te weten Jan van Keulen 
(’t Dupke) en Ton Roos (PU Badhoevedorp). 
De projectgroep wil de volgende oproepen doen:
1. We zoeken nog drie of vier leden voor de klankbordgroep en den-
ken daarbij vooral aan mensen uit het noorden, oosten en zuiden van 
Nederland voor een evenwichtige verdeling;
�. We zoeken boulespelletjes en bijzondere spelvormen/toernooivor-
men om deze digitaal aan de aangesloten verenigingen ter beschik-
king te kunnen stellen;
Wie kan en wil deze aan ons afstaan?
3. We zoeken digitale toernooisystemen. Het competitiesysteem heb-
ben we en ook het systeem van directe eliminatie met troosttoernooi. 
Het systeem van voorgelote partijen is in ontwikkeling. Wie wil en kan 
ons toernooisystemen in digitale vorm leveren? We denken daarbij 
aan mêlee, voorronde poules, Zwitsers, Belgisch e.d.
Als u ons kunt en wilt helpen stuur uw informatie dan aan het bonds-
bureau (info@njbb.nl) ter attentie van Henk van Rekum. U zult er de 
petanquespelers, boulers en verenigingen in Nederland een enorm 
plezier mee doen.

Op 10 april �011 heeft het jeugd-mixtoernooi van afdeling 
05 weer plaatsgevonden. Wederom was het Petanque 
Vereniging Beek, die in opdracht van afdeling 05 dit toer-

nooi heeft georganiseerd. In het totaal hadden �8 jeugdspelers 
zich in geschreven voor dit unieke toernooi. Acht jeugdigen op het 
niveau van de junioren, twaalf op het niveau van de aspiranten en 
acht kinderen die voor het eerst kennis kwamen maken met onze 
sport. Deze laatste groep heeft gespeeld onder begeleiding van 
een aantal enthousiaste spelers van de organiserende vereniging. 
Er werd gespeeld over drie wedstrijdronden en een alternatieve 

en speelse spelronde, de marmottenbak. Voor een ieder was er in 
de spelronde een prijsje beschikbaar dat was gesponsord door de 
RABO bank Beek /Ubbergen Voor het spelen van de wedstrijden 
was er voor een ieder een zak met snoep en een herinneringme-
daille. Daarnaast gingen per poule de 3 beste met een mooie wis-
selbeker of een andere prijs naar huis. Een dag waarvan jong en 
oud genoten hebben en die een reclame en promotie was voor het 
jeugdpetanque in Nederland.

Met dank aan PV. Beek voor hun inzet en organisatie. 

Jeugd-mixtoerNooi
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sameNstelliNg Bestuur
Tijdens de Bondsvergadering van 21 mei 2011 is Frans 
Krol benoemd in het Bondsbestuur.
Een korte beschrijving van zijn levensloop tot heden.

Geboren in 1944 te Etten tijdens de evacu-
atie van Arnhemse bevolking, een gevolg 
van de verloren “slag om Arnhem”. 
In Arnhem opgegroeid, getrouwd en ver-
huisd naar Velp (gld) waar een zoon werd 
geboren. Opnieuw werd er verhuisd, dit-
maal naar Zevenaar waar een tweede zoon 
het levenslicht zag.
In deze periode actief in het verenigingsle-
ven bij een van de plaatselijke carnavals-

verenigingen, betrokken bij de oprichting van een mannenkoor en 
daarvoor het secretariaat opgezet.
De sportieve ontwikkeling heeft zich beperkt tot de tennissport. In 
1995 volgde wederom een verhuizing, ditmaal naar ’s Heerenberg aan 
de voet van de Montferlandse bossen.
Opgeleid om in de voetsporen van mijn vader te treden (handelsfirma 
in verlichting en fietsen), doch uiteindelijk gekozen voor een carrière 
“buiten de deur” en min of meer bij toeval terecht gekomen bij Akzo-
Nobel.
Na ruim 38 jaar binnen dit bedrijf werkzaam te zijn geweest in diverse 
commerciële en leidinggevende functies, met tussentijds een detache-
ring vanuit AkzoNobel bij een landelijke franchiseorganisatie, eind 
2004 gepensioneerd.
Via Pétanqueclub Montferland besmet geraakt met het pétanque-vi-
rus en sinds 2005 als bestuurder binnen deze vereniging actief. 

Portefeuilleverdeling binnen het bestuur

Elly de Jonge 
Voorzitter
Bondsorganisatie
Beleidsplannen
Herstructurering bond
Samenwerking met andere bonden
Bestuur hoofdlijnen
Verenigingsondersteuning
Afdeling 05

Dody Henze 
Secretaris
Communicatie
Samenwerking met andere bonden
Website
Organisatie landelijke bondsdag
Breedtesport
Uitvoering SMP
Ledenwerving
Afdeling 10 en 11

Bart Beukers 
Penningmeester
Reglementen 
Tuchtzaken 
Afdeling 06 en 13

Arno Frankfort 
Bondsblad
Samenwerking met andere bonden
Jeugd, Werving Jeugd, organisatie toer-
nooien A tot Z
Doorgeleiding jeugd aan talentherkenning
schoolsportactiviteiten
contact met NJBB gehandicaptenvereni-
gingen
Afdeling 14 en 16

Henk van Rekum 
Topsport
Sectie topsport, bondscoaches / bonds-
trainers, training landelijk en zonaal, 
uitzending internationale wedstrijden, 
talentherkenning en certificering, Toer-
nooizaken, toernooicommissie, Toernooi-
reglementen, Kalender kampioenschap-
pen, afstemming toernooien, aanstelling 
functionarissen bij wedstrijden, prijzen 
toernooien, Accommodatie rapporten, Af-
deling 07 en 09

Frans Krol
Kaderbeleid
opleidingen inclusief bijscholingen
organisatie terugkomdagen voor de func-
tionarissen
rapporten bondsfunctionarissen
Afdeling 03 en 04

Bert Lammerts 
De afdelingen 01 en 0� worden waarge-
nomen door de bondsdirecteur, Bert Lam-
merts.
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opleidiNgscommissie
De eerste opleidingen niveau 3 zijn van start gegaan. Zowel 
voor de scheidsrechters 3 als de wedstrijdleiders 3 is nu de 
periode van stagelopen. In september/oktober worden deze 
opleidingen afgerond. 

Petanquetrainer 3
In september gaat ook de opleiding petanquetrainer 3 van start. 
Daarvoor hebben zich inmiddels 19 deelnemers aangemeld. De 
opleiding zal plaatsvinden in de accommodatie van SPNN in Nieu-
wegein op de volgende data: 3 september, 15 oktober, 5 novem-
ber, 17 december �011, �1 januari �01�, 18 februari, 3 maart en 8 
april �01� plus enkele stagedagen. Voor de trainers met een PTA-
diploma zal op de eerste dag een intaketest gehouden worden. Op 
grond van de resultaten wordt dan bepaald aan welke cursusda-
gen men tenminste deel moet nemen (verkorte cursus). 

Wedstrijdleider 3
In �01� zal de opleiding Wedstrijdleider 3 plaatsvinden in het Huis 
van de Sport in Nieuwegein 0p 18 februari, 15 september en �0 
oktober �01� plus een stagedag. Dit is de laatste mogelijkheid voor 
wedstrijdleiders A om aan een verkorte cursus deel te nemen. De 
wedstrijdleiders A, die zich niet aanmelden voor deze cursus wor-
den geregistreerd als wedstrijdleider � en dienen daarna aan de 
terugkomdagen deel te nemen om bevoegd te blijven. Hiervoor 
krijgt men dan een uitnodiging.

Scheidsrechter 3
Ook de tweede opleiding scheidsrechter 3 zal begin februari �01� 
van start gaan. Deze opleiding vindt plaats in het Petanquecen-
trum Nieuwegein (SPNN) op 4 februari, 7 oktober en 4 novem-
ber �01� plus een stagedag. Dit is de laatste mogelijkheid voor 
scheidsrechters A om aan een verkorte cursus deel te nemen. De 
scheidsrechters A, die zich niet aanmelden voor deze cursus wor-
den geregistreerd als scheidsrechter � en dienen daarna aan de 
terugkomdagen deel te nemen om bevoegd te blijven. Hiervoor 
krijgt men dan een uitnodiging.

Voor meer informatie over de opleidingen niveau 3 kijk op de web-
site van de NJBB onder nieuws (www.njbb.nl).

Geslaagden
In juni is de opleiding petanquetrainer � afgerond. Van de zeven 
deelnemers hebben inmiddels zes het examen succesvol afgelegd. 
De zevende doet wegens zijn bruiloft op een ander tijdstip exa-
men.
De geslaagden zijn: Henk Zijlstra, Hennie Verschuren, Otto van Gas-
teren, Albert Leene, Ton Kolvoort en Jos Kuipers.

In mei is een opleiding scheidsrechter � in Assen afgerond. De vijf 
geslaagden zijn:
Jitse Betten, Joop Bos, Alexander Kortekaas, Klaas Leyendijk en 
Joop van Rijswijk.

De opleiding wedstrijdleider � in Emmen werd in mei afgerond 
met twaalf geslaagden:
Gezienus Boer, Albertje Heidemans, Anne-Marie Keurs-Hemme, Ri-
nus Krabshuis, Cora Niehaus-van den IJssel, Marietje Nijholt, Jo van 
Os, Herman Peters, Frieda Reiche, Hielke de Wit, Marten Zeilstra en 
Reinder Zuil.
Beide opleidingen zijn verzorgd door Ben Kuipers en aspirant leer-
coach Hans Tijssen.
Allen van harte proficiat

In petanQue nr 70 is in de lijst van geslaagden opleiding scheids-
rechter � in Boxtel een naam weggevallen.
Ook de heer A.J. Hendriks was geslaagd. Onze excuses en alsnog 
de felicitaties.

Er wordt nog wel eens gemopperd op de opleidingen. Vaak gaan 
dingen niet snel genoeg naar de zin van de leden. Fijn is dan als je 
onderstaand bericht ontvangt.
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De nationale selecties: Het seizoen van de centrale trainin-
gen is inmiddels afgesloten. De training heeft zich nu ver-
legd naar het spelen van toernooien. Zowel nationaal als 

internationaal. 
Om petanque-Nederland op de hoogte te houden van de verrich-
tingen van onze selectiespelers en –speelsters worden korte ver-
slagen van de toernooien waaraan deelgenomen is op de website 
gepubliceerd onder het hoofdstuk nieuws. Ga daar eens kijken.
Van �0 t/m �� augustus is de mannenselectie in Göteborg, Zwe-
den, voor het Europees Kampioenschap mannen. De Nederlandse 
equipe bestaat uit Wietse van Keulen, Patrick Tuaux, Tom van der 
Voort en Ad Wagenaars. Wij wensen hen veel succes toe.

Rond het Wereldkampioenschap vrouwen zijn nogal wat geruch-
ten. Dit stond op het programma voor 7 t/m 9 oktober in Hanoi, 
Vietnam. Er doen echter hardnekkige geruchten de ronde dat het 
verplaatst is naar Turkije, ook in oktober. Er is echter geen duidelijk-
heid over. Op de website van de FIPJP is er ook niets over te vinden, 
Op de website van de Deense Bond staat inderdaad Turkije met als 
data 17 t/m 19 oktober, maar nog geen plaatsnaam. Op dezelfde 
website staat ook dat het WK jeugd, waar nog geen kandidaat voor 
was, ook in Turkije zal plaatsvinden, maar dan van �1 t/m �3 okto-
ber op dezelfde plaats als het WK dames.
Zeker is wel dat de eindronde van het Europees Kampioenschap 
Beloften plaatsvindt op 15 en 16 oktober in Roskilde, Denemarken. 

Daar nemen alleen onze vrouwenbeloften deel. Deze equipe be-
staat uit Denise van Arnhem, Marina Blom en Ilse en Irma Smits.

Landelijke Intakedag Nationale Selecties
Op zaterdag 24 september 2011 zullen in het PCN te Nieuwegein de 
selecties plaatsvinden voor een aantal plaatsen in de nationale NJBB 
selecties voor heren, dames en voor junioren. Aanmelden kan vanaf 1 
augustus en tot en met uiterlijk dinsdag 13 september 2011. De sectie 

sectie topsport

Hulde aan de opleidingscommissie:
Op de najaarsledenvergadering van afdeling 0�, van 11 november 
�010, kwam naar voren dat er bij een paar verenigingen behoefte 
was aan wedstrijdleiders en scheidsrechters.
Het afdelingsbestuur heeft direct een inventarisatie gestart, waar-
bij men tot 31 december de tijd had kandidaten op te geven.
Het resultaat van deze inventarisatie was, dat er niet voldoende 
deelname was om een cursus financieel haalbaar te doen zijn, mi-

nimale kosten € 600,00 voor max. 1� deelnemers.
Na overleg met de bondsdirecteur, dhr. Bert Lammerts, is er een 
subsidie aanvraag gedaan, welke d.d. �1 januari is toegezegd.
Dezelfde dag �1 januari is een verzoek aan de opleidingscommissie 
gedaan voor � cursussen, t.w. een WL � en een SR � cursus, waarbij 
afdeling 0� garant stond voor de cursus kosten van
 € 600,00, dit kon nu wel, daar de subsidie was toegezegd.
Na enig overleg met voornamelijk Paul Frie en Ben Kuipers, m.b.t. 
de mogelijke data is besloten deze cursussen op � in te passen za-
terdagen (van 10.00 tot 17.00 uur) te houden.
Afgelopen zaterdag �1 mei is de laatste examendag van deze cur-
sussen gehouden.
Hierbij willen wij als afdeling 0� onze waardering uitspreken voor 
het zeer vlotte en soepel inspelen van de opleidingscommissie op 
deze aanvragen, waarbij de cursusleiders toch hun vrije zaterda-
gen hebben opgeofferd.
In precies 4 maanden zijn deze cursussen gerealiseerd van aan-
vraag tot diploma uitreiking aan 
tien wedstrijdleiders � en vijf scheidsrechters �, voor afd.0� en nog 
twee wedstrijdleiders � voor afd.03
Opleidingscommissie, m.n. Paul Frie, Ben Kuipers en Hans Tijssen, 
namens afdeling 0� bedankt!

Namens het bestuur van afdeling 02
Johan Nijenhuis

secretaris
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topsport heeft een aantal voorwaarden voor deelname aan deze se-
lectiedag opgesteld en de bondscoach beoordeelt of een aanmelder 
aan deze criteria voldoet en wanneer dit zo is volgt een uitnodiging 
voor deelname een de selectiedag.
De omvang en de kenmerken van een nationale selectie 
De bondscoach, Dhr. Toon van Alebeek nodigt een speler of speel-
ster uit om voor de periode van 15 oktober �011 tot 1 oktober �01� 
lid te worden van een van de nationale selecties. Deze uitnodiging 
is verbonden aan drie hoofdvoorwaarden voor het lidmaatschap 
waarmee een speler of speelster vooraf dient in te stemmen. 

De kenmerken:
1. De drie selecties tellen ieder maximaal 9 leden.
- Aan een selectie kan de bondscoach maximaal twee reserves toe-
voegen die
deelnemen aan het vooraf vastgestelde trainingsprogramma. 
�. Het lidmaatschap duurt 1� maanden en kan verlengd worden.

De voorwaarden:
3. Door middel van een digitaal volgsysteem informeert een spe-
ler zijn trainers over de resultaten van zijn trainingswerk, over 
behaalde wedstrijdresultaten en over o.a. de fysieke- en mentale 
conditie.
4. De drive om vrijwel iedere dag te trainen, zo mogelijk binnen 
selectie, bij de vereniging of alleen en met begeleiding.
5. Met de NJBB afspraken te maken over de do’s en don’ts die horen 
bij het lidmaatschap van een nationale selectie en een traject om 

topsport te bedrijven. 
- Deze afspraken hebben betrekking op doping, alcohol, represen-
tatie en communicatie.

Wie kunnen zich met succes voor de 24ste september aanmelden? 
Nationale Jeugdselectie:
• Iedereen die in het bezit is van een licentie van de NJBB en voldoet 
aan de leeftijdscriteria.
• Niet jonger dan 9 jaar, niet ouder dan 17 jaar in �01�.
Het uitgangspunt is dat alle pupillen, aspiranten en junioren die nu 
NJBB-lid zijn zaterdag �4 september deelnemen aan de selectie. Om 
je op te geven, dient jullie eigen vereniging het inschrijfformulier in te 
vullen en vóór 16 september �011 op te sturen naar info@njbb.nl. Het 
inschrijfformulier kan gedownload worden van de NJBB-website.

Nationale selecties voor Heren en Dames: 
1. Voldoen aan het leeftijdscriterium, ouder dan 17 jaar, geboren 
voor 1995.
�. Lid zijn van NJBB, van een vereniging en beschikken over een 
wedstrijdlicentie.
3. In de jaren �010 en �011 tenminste eenmaal deelgenomen heb-
ben aan de nationale competitie in ere- of hoofdklasse of tenmin-
ste deelgenomen hebben aan Nationale kampioenschappen en/of 
ranglijsttoernooien.
- Aan een van de genoemde criteria dient aantoonbaar voldaan te zijn 
- Tijdig ( dus voor 14 september �011 ) aanleveren van een verifi-
eerbaar overzicht van
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De categorie � toernooien in �01� (incl. ranglijsttoernooien)

Voor �01� zijn de volgende categorie � toernooien aangemeld.

 Datum 2012 Naam Vereniging soort Plaats bijzonderheid
 Zo 8 april De Generale Midi triplette Delft ranglijsttoernooi
 Zo �0 mei NK Enkelspel PU Kennemerland enkelspel Haarlem Cat.1 + ranglijstt.
 Za 30 juni Zeist Open weekend Les Cailloux triplette Zeist ranglijsttoernooi
 Zo 1 juli Zeist Open weekend Les Cailloux doublette Zeist ranglijsttoernooi
 Za �5 augustus  Batavia Kiek in de Pot Petangeske triplette Bergen op Zoom ranglijsttoernooi
 Zo �6 augustus Batavia Kiek in de Pot Petangeske doublette Bergen op Zoom ranglijsttoernooi
 Za 1 september Boule d’Orange  Midi doublette Markt Delft ranglijsttoernooi
 Za 8 september Herstaco Masters Va-Tout triplette Breda invitatie toernooi

behaalde resultaten op bovengenoemde toernooien of kampioen-
schappen.
4. In staat en bereid zijn deel te nemen aan het trainings- en wed-
strijdprogramma van de nationale selectie.
5. In staat en bereid te zijn om vrijwel dagelijks te trainen binnen 
en buiten de vereniging waarvan de speler lid is en naast het pro-
gramma van de selectie. Door middel van het digitale volgsysteem 
de trainers te informeren over de voortgang van het trainingspro-
gramma, over behaalde wedstrijdresultaten en relevante aspecten 
die betrekking hebben op de fysieke – en mentale conditie van de 
speler en zijn team.
6. Petanque is een teamsport en gedurende langere tijd te trainen 
en te spelen in een team dat onder verantwoordelijkheid van de 
bondscoach is opgesteld.
7. Met de NJBB- de sectie topsport- vooraf afspraken te maken over 
zaken die samenhangen met het lidmaatschap van een selectie en 
het eventueel afgevaardigd worden naar internationale wedstrij-
den en kampioenschappen.
 De punten 1 tot en met 3 kunnen vooraf vastgesteld worden. De 
aspecten genoemd van 4 tot en met zeven zullen vooraf met ieder 
selectielid afgesproken en vastgelegd worden. 

Hoe wordt er geselecteerd en wie beoordelen.
Aan de selecties op zaterdag �4 september werken mee de trainers 
die betrokken zijn bij de huidige nationale en zonale selecties. De 
selecties vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de bonds-
coach. – zo nodig kan de sectie topsport gekwalificeerde NJBB trai-
ners tijdelijk toevoegen aan haar staf.

Onderdelen van het programma, in willekeurige volgorde:
1. Precisie schieten: de wedstrijdvorm 
�. Opdrachten pointeren
3. Wedstrijdvormen.

Selecteren, hoe doet de NJBB dat.
Zoals altijd bij beoordelingen binnen de NJBB selecties is ook hier 
sprake van integrale beoordelingen. Er wordt deels gewerkt met 
oefeningen die onderling vergelijkbare resultaten opleveren maar 
het levert ook waarnemingen en inschattingen op die trainers in-
drukken geven ontwikkelmogelijkheden van spelers en aspecten 

belangrijk voor de teamvorming. Kortom, het oog van de meester 
is uiteindelijk bepalend. Snel na de selectie op �4 september ko-
men de trainers bijeen en proberen tot een gezamenlijk advies aan 
de bondscoach te komen. Dit proces duurt maximaal 10 werkda-
gen. Iedere deelnemer ontvangt de uitslag via de mail. 
Concreet: tijdig aanmelden via de NJBB site; voor 14 september �011;
Hoe : mail sturen met antwoorden op de criteria 1 t/m 7;
Kosten : € 10 vooraf voldoen.

En dan nu maar goed oefenen om 24 september een goede indruk te 
maken. Kijk voor oefenstof en andere informatie op de website van de 
NJBB.
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Thea Savelberg stopt met besturen
Woensdag �7 april jl heeft Mazijk de Pétanque haar voorjaarsle-
denvergadering gehouden en tijdens deze vergadering vond een 
belangrijke bestuurswisseling plaats.
Een van de oprichters van Jeu de Boules Club Mazijk de Pétanque: 
Thea Savelberg, legde na �5 jaar als secretaris in de diverse bestu-
ren te hebben gefungeerd haar functie neer. Op verzoek van Thea 
werd dit een bescheiden gebeurtenis, geheel in de trant van de 
wijze waarop Thea alle jaren op de achtergrond haar werk als se-
cretaris heeft gedaan.
Voorzitter Jan van Amersfoort bedankte haar met welgemeende 
woorden en een mooie bos bloemen en een stoffelijke blijk van 
waardering voor haar werkzaamheden in al die jaren voor JBC 
Mazijk de Pétanque. De functie van Thea is nu overgenomen door 
Marry Immers. 

Jelles Bode

Twee zilveren spelden in afdeling 09
We zijn nu voor veel afdelingsbesturen in de periode gekomen 
van het verstrijken van de laatste zittingsperiode van bestuursle-
den. Door toepassing van de regels voor goed sportbestuur van 
het NOC*NSF halen veel afdelingsbestuurders de drie zittings-
perioden. Zo ook in afdeling 09. Zowel Willem van Kleef (PR) als 
Rob v/d Zwet (penningmeester) hadden er negen of zelfs meer 
jaren opzitten. Rob had vorig jaar al afscheid genomen, maar 
bleef de financiële administratie voeren tot er een opvolger be-
schikbaar was. Dat gebeurde dit voorjaar, toen Jeffrey de Lange 
benoemd werd tot penningmeester. Willem trad dit voorjaar af, 
maar is meteen overgestapt naar de wedstrijdcommissie. Willem 

Nieuw Clubgebouw voor Les Bohémiens de Pétanque te Am-
sterdam
Onze vereniging, die dit jaar haar 30-jarig bestaan viert, is trots op 
het feit dat in samenwerking met het Stadsdeel Nieuw-West een 
prachtig nieuw clubgebouw is verrezen op onze oude vertrouwde 
locatie. De officiële opening heeft plaatsgevonden op zaterdag, �5 
juni �011 door de heer Achmed Baâdoud, voorzitter van het Stads-
deel Nieuw-West, mevrouw Marjo Teulings, voorzitter van voorma-
lig stadsdeel Osdorp en onze voorzitter, de heer Jan Heijman.
Ondanks het slechte weer was de sfeer uitstekend. Er was een 
demonstratiepartij door voormalig Nederlands kampioen Rajen 
Koebeer en het geheel werd muzikaal ondersteund door een heus 
draaiorgel en het Smartlappenkoor Leedvermaak uit Amsterdam, 
die beiden zorg droegen voor een echt Amsterdamse sfeer.
Wij hopen u te zijner tijd te mogen verwelkomen op onze mooie 
locatie aan de Buziaustraat 3�, 1068 KN Amsterdam.

Willy van der Meer

is ruim elf jaar lid geweest van het afdelingsbestuur. Aan beiden 
werd de zilveren speld uitgereikt door bondbestuurder Henk 
van Rekum, die twee jaar geleden nog voorzitter van 09 was.
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25 jaar Mooie Boule
Zaterdag �1 mei was het �5 jaar geleden dat Ton Amende het voor 
elkaar kreeg om een bouleclub in Berlicum op te richten.
Pionierswerk was er toen voor nodig, maar ook nu is er werk aan de 
winkel om het ledenbestand op een zodanig danig peil te houden 
dat een club variatie en spanning in zich heeft. Dat is met de hui-
dige bezetting zeker het geval. Heel veel inzet van diverse leden 
en de in het leven geroepen feestcommissie heeft het mogelijk 
gemaakt dat er zaterdag �1 mei een geweldige dag kon worden 
gerealiseerd.

Een receptie voor leden en genodigden, waaronder loco burge-
meester Ben Leenen, die tevens de eer had om het cadeau van de 
leden samen met het jongste lid Danny Hanegraaf te onthullen.
Dit bestond uit een nieuw bord met het logo van Mooie Boule, met 
als aanvulling dat de vereniging in de jaren niet alleen door man-
nen maar ook door vrouwen gedragen werd.
Nu weten we waar die O van Mooie Boule vandaan komt zeiden ze.
Een symbool van saamhorigheid moest het uit beelden.
Loco burgemeester Ben Leenen moest het onderspit delven tegen 
de ervaren jeugdspeler Danny die in zijn tweede worp met een 
perfect geschoten boule het doek liet vallen waardoor het nieuwe 
bord werd onthuld.

In zijn toespraak bewonderde hij de vereniging maar gaf tevens toe 
dat er aan de parkeermogelijkheden wel wat gedaan kon worden, 
Toch fijn als een bestuurlijk lid van de gemeente dat aan den lijve 
ondervindt, (wie weet?)

Ook was er het lid Frans Brederode, die de oprichter Ton Amende, 
erelid Albert van Schijndel en de huidige voorzitter Rien van Schijn-
del in houtskool had weer gegeven. 

Heel blij waren ze dat bondsvoorzitter Elly de Jonge na een eerdere 
afmelding toch nog een gaatje in haar drukke agenda had gevon-
den om persoonlijk de felicitaties over te brengen.
Daar waren ze heel blij mee.
In haar toespraak sprak ze haar bewondering uit over de inzet van 
de leden en het bestuur die deze wel hele creatieve dag konden 
realiseren.
Wel was het haar op gevallen dat er leden uit haar vroegere thuis-
haven ”Jan Boel 81” de nodige creativiteit hadden ingebracht.
Dit was zeker geen afgunst, maar meer bewondering die ze uitte 
om namens de NJJB een mooi embleem aan voorzitter Rien van 
Schijndel te overhandigen.
‘s Avonds was er een geweldige feest voor de leden dat tot in de 
kleine uurtjes duurde.

Mooie Boule kan terug kijken op een geweldig jubileum en be-
dankt via deze weg alle belangstellende verenigingen, sponsors, 
de NJJB en de Gemeente Berlicum.  
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... eeN adverteerder

Rust Ruimte
Gezelligheid

NEDERLANDSE LEIDING  WWW.CAMPINGLESCHARMILLES.FR
INFO@CAMPINGLESCHARMILLES.FR        0033-(0)475-885627

Activiteiten
Sfeervol

AANBIEDING!
Van 20 augustus t/m eind september 2011 krijgen leden van 

de NJJB op vertoon van hun licentiepas 25% KORTING
op een staanplaats of de huur van een mobilhome!

(Niet geldig in combinatie met andere kortingsacties 
of kortingskaarten)

Sfeervol

(Niet geldig in combinatie met andere kortingsacties 

A D V E R T E N T I E

Op de achterzijde van de licentie een kleine afbeelding, in pe-
tanQue een advertentie van een camping. Hoe zou het daar 
zijn? Ria van Beek is er dit jaar met haar man Günther geweest 
en stuurde dit artikeltje naar de redactie van petanQue.

Op vakantie naar Frankrijk in juni en dan neem je natuurlijk 
je jeu de bouleballen mee. We kijken altijd of we onder-
weg een aanplakbiljet zien of er in de buurt een toernooi is 

maar het zit ons niet mee. Na twee weken komen we in de Ardèche 
terecht en we besluiten om een bezoek te brengen aan een van 
de adverteerders die op onze licentie staat en we komen op cam-
ping Les Charmilles in Darbres. We worden ontzettend vriendelijk 
ontvangen door Martin Hardenberg die samen met zijn Maaike ei-
genaar is.
Vier jaar geleden hebben zij de camping van haar broer overge-
nomen en het is aan alles te merken dat ze er met heel hun hart 
achterstaan. Deze mensen doen zo hun best om het iedereen naar 
de zin te maken. In het restaurant kun je elke dag eten maar twee 
maal in de week is er een diner, BBQ of buffet met zeker één maal 
live muziek per week. 
De camping ligt twee kilometer van Darbres en op 450 meter hoog-
te. Vanaf de camping kijk je het dal in en zie je Aubenas liggen. Een 
klein winkeltje voor de baguettes, een zwembad voor groot en 
klein, een tennisbaan, mooi speeltoestel voor de kleintjes en voor 
ons een jeu de bouleterrein met 1� banen, en een volleybal veld.
Op de camping hoef je je trouwens niet te vervelen, er wordt van 
alles georganiseerd zoals bergwandelingen, kanovaren, een excur-
sie, maar ook drie maal in de week jeu de boulen à la mêlee.

De wedstrijden worden verzorgd door Jon van Rossem. Jon woont 
met Anneke in Oost-Souburg
( Zeeland) en is lid van de jeu de bouleclub in Middelburg. Anneke 
verzorgt een paar maal in de week Aquarelleren. Jon verzorgt al 
zeven jaar het boulen op campings waarvan de laatste vier jaar 
hier op Les Charmilles en hij doet ook altijd zijn best om de nieu-
welingen op hun gemak te stellen. Door loting worden de teams 
gevormd en zo kan het gebeuren dat je met iemand speelt die het 
echt voor de eerste keer doet, maar het na een paar wedstrijden zo 
leuk vinden dat ze als ze eenmaal terug zijn in Nederland lid van 
een club gaan worden Er wordt op drie dagen gespeeld, drie par-
tijen per keer met elke dag een dagprijs, een fles wijn die Martin be-
schikbaar stelt, en aan het einde van de week is er een wisselbeker, 
ook deze komt van Martin, voor de persoon die over drie dagen de 
beste is. Daar komt dan ook de naam van de winnaar op en deze 
beker mag dan een week in de voortent van de caravan staan. Te-
vens heeft Jon nog wat prijsjes voor de beste zeven winnaars van 
de week, een mini beker, een beeldje of medaille.
In de twee en halve week dat wij er waren kwamen er per dag toch 
zo’n �8 à 30 mensen meedoen. Wij hebben genoten deze weken en 
het is een aanbeveling waard voor een ieder die nog twijfelt of het 
de moeite van de reis waard is.

Ria van Beek
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dat is alex 
Alex is rolstoelgebonden en heeft op de camping in Spanje kennis genomen van de jeu de boules sport. Via een ken-
nis heeft hij gehoord van JBC vereniging Jagershoef in Eindhoven. JBC Jagershoef heeft voorzieningen getroffen om 
de rolstoelhouders de gelegenheid te geven om de jeu de boules sport te beoefenen. Wij hebben een deel van de 
baan verlaagd, een pad naar de kantine gemaakt en de WC toegankelijk gemaakt voor rolstoelen of rollators.

Alex was zo enthousiast op de vereniging dat hij zijn glim-
mende boules meteen heeft ingeruild voor nieuwe wed-
strijdboules. Voor de boules heeft hij een plankje gemaakt die 

precies op de stoel voor zijn voeten is gemonteerd zodat hij niet ieder 
keer naar de grond moet bukken om zijn boule op te rappen. Alex wil 
geen magneet gebruiken. Als je Alex zoekt dan is hij op de boulebaan 
te vinden. In het begin gaf iedereen hem een goede bedoeld advies 
zoals: niet te hoog gooien, niet te laag. Enfin, u weet wel hoe het gaat 
als iemand begint bij een vereniging. Maar al gauw zijn de adviezen 
afgelopen want Alex gaat nu vaak met de prijzen vandoor. 

Hij schroomt ook niet om de baan te helpen glad te strijken. “Goed 
zo Lex.” Gerard (helaas niet op de foto) is ook afhankelijk van een 
hulpmiddel, namelijk een rollator. Gerard 
verplaatst zich normaal gesproken met 
een scootermobiel maar op de baan met 
een rollator die hij door zijn beperking 
maar met een hand kan sturen. Gerard is 
al jaren enthousiast lid van de club en is 
ook bijna elke dag op de baan te vinden. 
Gerard heeft ook een plankje voor op de 
rollator laten maken met 3 gaten waar 
de boules na elk mène met de magneet 
worden gedeponeerd. Als je een enthou-
siaste kreet hoort dan heeft Gerard een 
biberon gemaakt (boule tegen het but).
Wij wensen Alex en Gerard jaren bou-
leplezier bij onze vereniging.

Mustapha Hartane

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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Zondag 5 juni werd de Nationale Competitie afgesloten. De ereklasse kende een spannende ontknoping, waarin de 
allerlaatste partij bepalend was voor de eindstand en het kampioenschap.  

Een overzicht van de kampioenen NC 2011.

NatioNale competitie

Ereklasse
Les Cailloux 1
Erik Telkamp/Essa Agzoul/Noël Kempeneers

Hoofdklasse A
Les Taxateurs 1
Riens Veldhuizen/Hennie Ansems/Rodrigo Jägers

Hoofdklasse B
Les Cailloux 4
Aldert Hanemaaijer/Leroy van Arnhem/Romulo van Stockum

Zone A
1e klasse Hattum pétanque 3
Gerard Zijlstra/Coby Zijlstra/Paul de Bruin
�e klasse A ’t Zwijntje 3
G. de Weerd/Linda Simons/Henk Stegeman
�e klasse B HKB ’84 3
Gert vd Horst/Piet Hutten/Wim Philipo

Zone B
1e klasse Elza Boules �
Michel Lugas/Stephan Lugas/Marco Dekker
�e klasse A PVN 1
Zeger van Hunen/Raymond Tonen/Frank Heusen
�e klasse B OSB 1
Mart Kruit/Edwin van Rooijen/Bert Visser
3e klasse Bouledozers 6
Bert Biesbeek/Frans vd Linden/Vincent Kenter

Zone C
1e klasse Grand Cru ’8� �
JanJaap de Vries/Jacques vd Meer/Peter Seilberger
�e klasse A Fôlatre 4
Fred Lagerwaard/Wim Zuidema/Joop Pols
�e klasse B Grand Cru ’8� 4
Cees Henze/Dody Henze/Herman Lancée

Zone D
1e klasse PV Tilburg 3
Cas Schellekens/Martijn Theunis/Roger vd Meer
�e klasse  ’t Dupke 6
Peter Verleije/Danny Hoogerwaard/Elke vd Linden

Het is plezierig te kunnen constateren dat de jeugd het erg goed doet in 
de diverse klassen. Leroy van Arnhem, Romulo van Stokkum, Menno en 
Tim van Drunen Littel, Leo Bos, Danny Hoogerwaard en Elke vd Linden 
beklommen allen het erepodium. Dat geeft moed voor de toekomst.
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NatioNale kampioeNschappeN

Nk jeugd
Aan het NK pupillen namen drie tripletten deel. Om er een beetje 
competitie van te maken werd er een hele competitie gespeeld. Elke 
equipe speelde dus vier partijen, maar waren ook elk twee speel-
ronden vrij. De titel ging naar een zonale selectie bestaande uit Ni-
kita Holslag, Maarten Stoop en Wessel Geertse. Mooi was natuurlijk 
dat alle drie de equipes op het podium kwamen. Bij de aspiranten 
telden we zes inschrijvingen. Vier zonale selecties en twee equipes 
van de nationale selectie. Deze groep speelde een halve competi-
tie en na vijf speelronden ging de winst naar het tweede team van 
de nationale selectie bestaande uit John Roy Ippel, Ellen Walrave en 
Michiel Stoop. Het NK junioren telde een onplezierig aantal inschrij-
vingen. Onplezierig in de zin van het wedstrijdsysteem, want welk 
systeem moet je spelen met negen equipes? Twee poules kan, maar 
dan speelt de ene poule drie ronden en de andere poule vijf ron-
den, waarvan één vrijloting. Gekozen werd voor een voorronde van 
vier gelote partijen met een finale voor de nummers één en twee 
en een kleine finale voor de nummers drie en vier. Het nadeel van 
dit systeem is dat vier equipes een vrijloting met 13-6 winst hebben. 
Gelukkig heeft dit geen invloed gehad op de stand in de voorronde. 
De nummers een en twee hadden geen vrijloting gehad en de num-
mers drie en vier beide wel. De eindoverwinning ging naar de na-
tionale juniorenselectie 1 bestaande uit  Elke van der Linden, Rick 
Melssen en Leroy van Arnhem, die echter in de voorronde wel een 
keer verloren, maar dat was niet van de nummer twee.

De uitslagen:

Pupillen:
1 Nikita Holslag/Maarten Stoop/Wessel Geertse (Zonale Selectie 1)
2 Diede Lutjenkossink/Nadine Gillieron/Ramon van Grondelle (Zonale 
Selectie 2)
3 Karlijn de Kwaadsteniet/Amy van Drunen Littel/Jelle Toonen (PU Ken-
nemerland)

Aspiranten:
1 John Roy Ippel/Ellen Walrave/Michiel Stoop (NJS Aspiranten 2)
2 Yannieke Baks/Mario Blom/Toby Rouwhorst (NJS Aspiranten 1)
3 Danny Hanegraaf/Jerle de Jonge/Marco Ottevanger (Zonale Selectie 4)
4 Sven Balk/Mauro Saunier/Bas Lutjenkossink (Zonale Selectie 1)

Junioren:
1 Elke van der Linden/Rick Melssen/Leroy van Arnhem (NJS Junioren 1)
2 Paul Geertse/Lisa Zwaal/Rick van Lier (NJS Junioren 3)
3 Davey van Hooft/Etienne Baks/Romulo van Stockum (NJS Junioren 2)
4 Patrick van der Schief/Sharon Hoefnagels/Timo Vink (MIX)

Wat voor iedere petanquespeler en –speelster een uitdaging 
en een hoogtepunt zou moeten zijn, is elk jaar toch weer het 
domein van de “happy few”!
In één geval zelfs zo “few”, dat het kampioenschap werd afge-
last, omdat het minimum van 16 deelnemende equipes niet 
werd gehaald. Vijftien inschrijvingen voor het NK vrouwen 
en de toernooicommissie kon niets anders dan het tijdens de 
bondvergadering van november 2010 nogmaals herhaalde 
besluit van de bondsraad uit te voeren. Gelukkig geldt dit be-
sluit niet voor de jeugd. 
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Het is jammer dat we niet meer de oude en Franse bena-
ming voor dit NK gebruiken. Het NK tête-à-tête klinkt toch 
echt iets chiquer en dat verdient dit kampioenschap ook 

en zeker de kampioen van dit jaar.
Hoewel je over het algemeen hoort dat men tête-à-tête niet leuk 
vindt om te spelen en tête-à-tête toernooien vaak minder bezocht 
worden, mag het NK zich op een grote belangstelling verheugen. 
Zo ook weer op zondag 22 mei in Oisterwijk, waar de 28e editie van 
het NK enkelspel werd uitgevoerd. 96 spelers en speelsters hadden 
zich ingeschreven. Helaas was er toch weer één, die niet verscheen. 
Maar een belangrijk deel van de Nederlandse top kwam wel. Het 
weer was uitermate geschikt om te boulen. Via een cadrage komen 
we op de laatste 32, vervolgens zijn er zestien over en daarna spe-
len we de kwart finales. In de halve finales wonnen Patrick Bosch en 
Arjen Limonard en stonden daardoor in de finale.
Om de derde en vierde plaats werd gestreden door Tom van der 
Voort en Cas Schellekens. Het was Tom die een zwaar bevochte over-
winning boekte (13-11), maar Cas liet zien dat hij dit jaar in vorm is, 
zoals enkele weken later tijdens het NK tripletten zou blijken.
De finale ging dus tussen drievoudig kampioen en titelverdediger 
Patrick Bosch en Arjen Limonard, die in zijn eerste finale enkelspel 
stond. Het werd een partij van hoog niveau waarbij beide spelers 
geweldig pointeerden. Na 8-8 en via 11 werd het een 13-11 over-
winning voor Patrick. Hij prolongeerde zijn titel, scoorde een hat-

Nk eNkelspel

M isschien van het de voorzienigheid, die tot het besluit 
geleid had om het NK vrouwen, NK jeugd en NK ve-
teranen op één datum en op dezelfde locatie te or-

ganiseren. Met het uitvallen van het NK vrouwen was er toch 
nog een goed gevulde accommodatie van Grand Cru ’82 in Leid-
schendam.
Er hadden zich achttien equipes ingeschreven voor het NK veteranen. 
Op de speeldag trok één equipe zich helaas terug. Daardoor kreeg één 
equipe een vrijloting in de eerste ronde, maar moet een cadrage spe-
len om het aantal in het hoofdtoernooi naar acht terug te brengen. De 
equipe Damman van Middelburg had de pech de vrijloting te krijgen 
en daarna de cadrage te verliezen, waardoor hun kampioenschap tot 
één partij beperkt bleef. De overige equipes spelen via het systeem van 
directe eliminatie toch altijd nog twee partijen.
De regerend kampioenen ontbraken, want zij kozen voor deelname aan 
het toernooi van de Euroveteranen in Zweden.
Hoewel het droog weer was, hadden de spelers nogal eens last van het 
opwaaiende stof op de banen door de harde wind, maar dat had geen 
invloed op het verloop van de partijen.
In de finale van het hoofdtoernooi traden twee mix-teams aan en de 
titel van de veteranen ging naar de equipe Henk van Boesschoten, Italo 
Pialorsi en Ruud Sakes. Zij mogen volgend jaar deelnemen aan het toer-
nooi van de Euroveteranen of aan het officiële Europees Veteranenkam-
pioenschap, als de CEP tijdens het jaarlijkse congres in augustus besluit 
dit in 2012 te spelen.
Het troosttoernooi werd gewonnen door de equipe Cees de Ligt, Cees 
Clijnk en Jan van Wilgenburg van Les Cailloux.

Nk veteraNeN

De uitslagen:
Eindrangschikking hoofdtoernooi
1 Henk van Boeschoten/Italo Pilorsi/Ruud Sakes (Mix)
2 Jos Bunel/Fred Kops/Wim van Steenbergen (Mix)
3 Edward Janssen/Bart Beukers/Tinus Bloem (MIDI)
4 Louis Batens/Carel Weber/Johan Meijer (De Goede Worp)
 
Eindrangschikking troosttoernooi
1 Cees de Ligt/Cees Clijnk/Jan van Wilgenburg (Les Cailloux)
2 Henk Stoel/Victor Kijlstra/Jan Buwalda (Mix)
3 Herman Hamer/Cor Nootenboom/Wim van Ree (Boul’Animo)
4 Reijer Reijerse/Corrie Reijerse/Mohamed Kadri (JBC Zoetermeer)
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Nk tripletteN

Op het fraaie complex van de “Harderwieker Bieleggers” 
vond zondag 26 juni het NK Triplette plaats.
De weersomstandigheden maakten dat er die dag onder 

zeer wisselende omstandigheden werd gespeeld.
Was in de morgen de baan nog zacht door het slechte weer in de 
voorgaande week; de snel oplopende temperatuur maakte dat de 
banen in de loop van de middag steeds harder werden, hetgeen 
een andere aanpak van het spel eiste.
De wedstrijdleiding en de arbiters zorgden voor een soepel ver-
loop van de wedstrijden en de verzorging van de inwendige mens 
was in de voortreffelijke handen van een aantal vrijwilligers van de 
“Harderwiekers”.
Was het in de ochtenduren nog een drukte van belang van deelne-
mers en toeschouwers; in de loop van de dag werd dit snel minder.
Met het vorderen van de speelronden verdween ook een groot 
aantal belangstellenden, zodat de finale gespeeld werd op een zo 
goed als lege accommodatie waar al volop de schillen en de dozen 
van die dag opgeruimd werden.
Het blijft toch wonderlijk dat op het belangrijkste wedstrijdmo-
ment van de dag er de minste toeschouwers aanwezig zijn.
Het is net zoiets als de finale van de Championsleague in een zo 

goed als leeg Wembley.
En de afwezigen hebben gemist dat er een spannende finale was 
met misschien wel een verrassende winnaar, verrassend omdat het 
er in het begin niet naar uitzag.
In de tweede helft van de partij keerden zich echter de kansen en 
heel gedegen werd de zege door de latere kampioen binnenge-
haald.
Proficiat met dit succes van een bijzonder team!!

De uitslag:
Eindrangschikking Hoofdtoernooi
1 Xander Steijns/Cas Schellekens/Joop Hakken (PV Tilburg)
2 Ferdinand Wiese/Frank Schepers/Mourad el Ansari (Mix)
3 Joey van Doorn/Patrick Tuaux/Dennis Mul (NHS)
4 Justin Wuring/Marwin van Diermen/Pascal Wijnsteke (Mix)

Eindrangschikking Troosttoernooi
1 Gert Kroesbergen/Alwin Arkenbout/Charles Dupire (Les Sabots)
2 D.J. van Mourik/Geoffrey van Koppenhagen/Marco Zeitzen (NHS)
3 Katy Bosch/Moussa Agzoul/Maarten Jaegers (Mix)
4 René Melssen/Ruben van Stockum/Harrie van Lier (Mix)

trick en werd voor de vierde maal Nederlands kampioen enkelspel. 
De titel in 2007, 2009, 2010 en 2011 is een geweldige unieke pres-
tatie. Natuurlijk werd er ook nog gestreden in het troosttoernooi. 
Hier ging de eerste plaats naar  Ahmed El Abassi voor Jan van Keu-
len, Justin Würing en Ruud van Hintum. Patrick Bosch, kampioen 
en getekend door de zon!

Eindrangschikking hoofdtoernooi
1 Patrick Bosch  Les Cailloux

2 Arjen Limonard  PU Kennemerland
3 Tom van der Voort Petangeske
4 Cas Schellekens PV Tilburg

Eindrangschikking troosttoernooi
1 Ahmed El Abassi  Les Cailloux
2 Jan van Keulen  ’t Dupke
3 Justin Würing  De Gooiers
4 Ruud van Hintum  Boules de Boeuf
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Nk mix

Eenenzestig doubletten traden aan voor het achtste Neder-
lands kampioenschap voor mix-teams.
Onder hen waren de titleverdedigers Sonia Zwaal/Kees 

Koogje, tweevoudige Tracy Landa/Dennis Mul (één keer samen, 
maar ook nu in aparte equipes) en Edward Vinke, de allereerste 
kampioen.
Daar er niemand beschikbaar was om een verslagje te schrijven 
moet het bij de eindstand blijven.
We nog een opmerking. Op de vraag aan Kees hoe hij de strijd om 
de derde en vierde plaats met 13-0 kon verliezen, antwoordde hij: 
“Mijn zusje zat in de finale en dat wilde ik zien.” Mooi hè die broe-
derliefde!

Eindrangschikking Hoofdtoernooi
1 Coby Zijlstra/Gerard Zijlstra (Hattem Pétanque)
2 Josefien Koogje/Martin Bakker (Mix)
3 Judith van den Eijnden/Tom van der Voort (Mix)
4 Sonia Zwaal/Kees Koogje (Mix)

Eindrangschikking troosttoernooi
1 Janneke Gravesteijn/Noel Kempeneers (Les Cailloux)
2 Irini Kalivianakis/Jos van de Water (Les Taxateurs)
3 Julia Henze/Dennis Henze (Grand Cru ‘82)
4 Lydia Potkamp/Pier Boomstra (Hattem Petanque)

Tripletten: NEDERLANDS TEAM VERSLAAT FRANSE WERELD-
KAMPIOEN!! 
Wat een stunt op de 2e editie van het BATAVIA PETANQUE ZEIST 
OPEN WEEKEND voor tripletten: het team van Mourad el Ansari, 
Kees Koogje en Martin Bakker presteerde het om in de finale de 
Franse Starmaster’s van Didier Choupay, Jean-Piere Le Lons en Eric 
Grandin te verslaan met 13-7.
Waar de Fransen moeiteloos door de voorronden heen kwa-
men en met prachtig petanquespel de toeschouwers wisten te 
boeien met hun vele carreaus en feilloze porté’s, hadden ze in 
de finale de grootste moeite zowel met plaatsen als schieten en 
kwamen niet verder dan 7 punten. Mourad wist daarentegen in 
deze partij vrijwel foutloos en haarscherp elke bal tot vlak bij 
het but te plaatsen. Kees en Martin kregen daardoor ook vleu-
gels en als team lieten ze de Fransen in totale verwarring ach-
ter. Op de 3e en 4e plaats eindigden respectievelijk het Duitse 
team van Steffen Kleemann en het Nederlandse team van Theo 
van der Meer.
Winnaars van de Supermelee bij het promotietoernooi, waar jammer 
genoeg slechts 18 spelers aan meededen, werden Leo Roest, Annie 
van Wijk en Guido D’Heldt. In de finale versloegen zij Ans Severijnse, 
Alain Garnier en Theo Kraan. Na vier voorrondes hadden deze 6 deel-

nemers zich gekwalificeerd voor de finale om de Slot Zeist wisseltro-
fee. De twee triplettes bestonden elk uit 2 heren en 1 dame.

Doubletten: Frankrijk verslaat Duitsland Met 13-5. 
Op de 2e en laatste dag van het BATAVIA PETANQUE weekend be-
reikten Frankrijk en Duitsland de finale. In de halve finale versloeg 
het Franse team Didier Choupay en Jean-Pierre Le Lons het team 
van Kees Koogje en Noël Kempeneers en het Duitse team Mika 
Everding en Niclas Zimmer won van Ferdinand Wiese en Frank 

Batavia petaNque
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Schepers. De finale kreeg daarmee dan ook een echt internatio-
naal karakter. En internationaal was het sportpetanque weekend 
zeker in Zeist, met de deelname van meer dan twintig buitenlandse 
teams op beide dagen. De opzet en doelstelling van het - door de 
NJBB gesubsidieerde - toernooi mag hiermee zeker geslaagd wor-
den genoemd. 

Aan het Doubletten Promotietoernooi deden 54 teams mee. Na 4 
voorrondes waren er maar liefst 6 teams die alle 4 de partijen ge-
wonnen hadden. De 2 beste teams streden om de Slot Zeist wissel-
trofee en de volgende twee teams om de 3e plaats. De finale werd 
met 13-2 gewonnen door Gerjan de Roos en Elly Prins tegen Dick 
Schoonheim en Henk Edens. De strijd om de derde plaats werd 
met 13-5 beslist door de 7-jarige Rens de Roos en Maarten van der 
Meer. Vierde werden Karel Christ en Koen Verf. 

Eindrangschikking Hoofdtoernooi A Doublettes 
1 Didier Choupay + Jean-Pierre le Lons
2 Mika Everding + Niclas Zimmer
3-4 Ferdinand Wiese + Frank Schepers
3-4 Kees Koogje + Noël Kempeneers

Eindrangschikking Hoofdtoernooi B Doublettes 
1 Bruno Pugliari + Rudy Geldof
2 Patrick van der Schief + Teake van Bilzem
3-4 Hans Cammeraat + Stefan Tabben
3-4 Bob de Vroom + Marco Zeitzen

Eindrangschikking Troosttoernooi C Doublettes 
1 Simon op den Kelder + Geoffrey van Koppenhagen
2 Martin Pialorsi + Hans v/d Veen
3-4 Pieter van der Ree + Astrid Fedi
3-4 Willem Jongerius + Rene Scholman

Eindrangschikking Troosttoernooi D Doublettes 
Plaats Spelers
1 Michel Abraham + Andy Piette
2 Marc Helffer + Jan Danen
3-4 Gerard Zijlstra + Coby Zijlstra
3-4 Rudolph de Groot + Bouke Bokhorst

Eindrangschikking Hoofdtoernooi A Triplettes 
Plaats Spelers
1 Mourad el Ansari + Kees Koogje + Martin Bakker
2 Didier Choupay + Jean-Pierre Le Lons + Eric Grasdin
3-4 Theo van der Meer + Rene Vreeswijk + Sjaak Spruijt
3-4 Steffen Kleemann + Benjamin Lehmann + Mika Everding

Eindrangschikking Hoofdtoernooi B Triplettes 
Plaats Spelers
1 Bas Velthuijsen + Peter Bonarius + Justin Wuring
2 Paul Verplancke + Dieter Verplancke + Dennie Verkerke
3-4 William Silfverberg + Sebastian Hjortander + Alex Lindqvist
3-4 Maarten Jaegers + Moussa Agzoul + Ferry Kamps

Eindrangschikking Troosttoernooi C Triplettes 
Plaats Spelers
1 Ahmed el Abbassi + Hans Wortel + Ahmed Talhaoi
2 Willem Jongerius + Marwin van Diermen + Pascal Wijnstekers
3-4 Willem Jongerius + Marwin van Diermen + Pascal Wijnstekers
3-4 Kees Kaandorp + Rick Kaandorp + Michel Lugas

Eindrangschikking Troosttoernooi D Triplettes 
Plaats Spelers
1 Danny Hoogerwaard + Jurgen Giltjes + Clemens van Hees
2 Richard Kramer + René Scholman + Don Scholman
3-4 Phil Copeland + Simon van Rijn + Driek de Wagt
3-4 Patrick Bosch + Romulo van Stockum + Leroy van Arnhem
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24 uur achter elkaar boulen, dat is nog eens een lang toernooi. Vroeger had je ze wel in Nederland, deze marathons. 
Vraag er maar eens naar bij de oudere spelers. In Rijswijk bijvoorbeeld werd er gespeeld. Er werden dan weliswaar 
drie spelers ingezet, maar het bleef een uitputtingsslag. Vandaag de dag bestaan deze toernooien niet meer. Als 
je je uithoudingsvermogen toch wil testen, kan dat bijvoorbeeld tijdens de 12 uren van Brugge en de xx uren van 
Badhoevedorp. 

de 10 uur vaN Badhoevedorp

Dit jaar werd dit laatste toernooi voor de twintigste keer 
gehouden. De eerste edities gingen in 10 uur, maar de 
laatste vijf jaar naar voorbeeld van Brugge, werd er 12 uur 

gespeeld. Deze keer hadden de organisatoren Ton en José Roos 
een concessie gedaan aan de mensen die 12 uur te lang vonden en 
waren weer terug gegaan naar de oorspronkelijke 10.
Om half tien stonden er 32 teams (doubletten) klaar om te star-
ten. Een partij duurt tot het moment dat de scheidsrechter op zijn 
fluitje blaast. Dan speel je de mène af en nog een extra. Je kunt 
dus op die manier op een gelijke stand uitkomen. Als je voordat 
het fluitje gaat op 25 punten bent, dan kan je ook stoppen. De 
winnaar heeft dan 10 punten en de verliezer 0. Is het verschil min-
der dan 10 punten dan worden de punten (voor de ranglijst) ver-
deeld. Er worden 6 partijen in totaal gespeeld. Je kunt een snelle 
partij hebben van zeg 40 minuten maar ook een langere van an-
derhalf uur. De toernooileiding weet als enige hoe lang een wed-
strijd gaat duren. 
Een bijzonderheid is dat per wedstrijd er 10 punten te verdelen 
zijn. Hoe kleiner het verschil in de uitslag is, des te meer punten 
krijgt de verliezer. De laatste mène kan doorslaggevend zijn, dus 
moet je blijven knokken tot de laatste boule. 

Op de website van PUB vinden we het volgende verslag:
De afgelopen jaren zijn de XX-uren van Badhoevedorp gespeeld 
als de 12-uren en in die tijd gingen alle overwinningen naar Bel-
gische teams. Yves Callebert en Daniel Debouge uit Brugge waren 
tweemaal de winnaar. Na twee jaar afwezigheid namen zij weer 
eens deel en golden als grote kanshebbers voor de overwinning. 
Daar staken twee Nederlandse spelers, Simon op den Kelder (Midi 
- Delft) en Johan Mol Maasstad - Rotterdam) een stokje voor. In een 
rechtstreeks duel toonden zij zich de meerdere met een duidelijke 
22-15 overwinning. In de eindstand bleek dat dit doublette een 
flink aantal punten voor stond op de volgende teams. Simon en 
Joop behaalden 57 punten. (60 was het maximum) Nummer twee 
had 46 punten. 
Deze tweede plaats ging naar Inge Strijdonck met Victor Sylvester 
van De Meteoor. Charles de Bok en Ben Postma (PUK / Boule Plaisir) 
eindigden op de derde plaats, net voor Callebert / Debouge. 
In de B-poule werden Björn Spanjer (PUBadhoevedorp) en Menno 
van Drunen Littel (PUK) eerste met 11 punten voorsprong op de 
nummers 2, Rosalie Lammerts van Bueren met Joke de Vroome van 
De Meteoor. Hier eindigde Gerrit Malfrére met Filip Callebert uit 
Brugge op de derde plaats. 
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Het evenement 1000 Boules, dat vorig jaar april zijn Neder-
landse première beleefde, heeft ook dit jaar plaats en wel op 
vrijdagmiddag en -avond 28 oktober en zaterdagavond 29 
oktober. Evenals vorig jaar heeft het evenement plaats in het 
Petanquecentrum Nieuwegein.

In vergelijking met vorig jaar zijn er wel enige verschillen. Het 
belangrijkste verschil is de wijze waarop tot de tien finalisten 
wordt gekomen. Dit jaar kan een ieder zich opgegeven voor de 

voorronde. Indien zich meer dan vijftig personen opgegeven voor 
de voorronde, bepaalt de stuurgroep 1000 Boules – op basis van de 
veronderstelde kwaliteiten – wie wel en wie niet tot de voorronde 
wordt toegelaten. De nummers 2 tot en met 10 van de editie 2010 
worden – in-dien zij zich inschrijven – rechtstreeks toegelaten tot 
de voorronde, evenals drie vrouwen en drie jeugdspelers (junioren 
of beloften). Zowel op vrijdagmiddag als op vrijdagavond 28 okto-
ber zullen 25 deelnemers ieder op vijftig boules schieten; zij krijgen 
daartoe 5 minuten de tijd. De beste negen plaatsen zich voor de 
finale van zaterdagavond 29 oktober; de winnaar van de editie van 
vorig jaar – Noël Kempeneers – is automatisch geplaatst voor de 
finale. In de eind-ronde gaat het om 100 schoten per deelnemer 
binnen 10 minuten.
De stuurgroep streeft ernaar om tenminste één kansrijke vrouw 
en één kansrijke juni-or/beloftespeler aan de finale te laten 
deelnemen. Voor de voorronde is de tijd bepalend in het geval 
van een ex aequo-klassering; bij de finale wordt in dat geval een 
barrage gespeeld. Deel-nemers aan de voorronde zijn een be-
drag van vijf euro verschuldigd aan de organisatie.
Vorig jaar verzorgde de Fransman Christian Fazzino een spe-
ciaal optreden tijdens het evene-ment. De stuurgroep is er in 
geslaagd om dit jaar de beste petanquespeler ter wereld – de 
Fransman Philippe Quintais – tijdens de finaleavond een speci-
ale demonstratie te laten verzor-gen.
Zaterdagmorgen en -middag heeft een speciaal toernooi super-

mêlee voor tripletten plaats; daarvoor kan een ieder zich opgeven 
doch met een maximum van 96 deelnemers. Voor dit toernooi 
geldt het motto: Vol is vol! Deelname aan dit toernooi kost vijf euro 
per persoon.
Evenals vorig jaar wordt een tombola gehouden, waarvoor de loten 
op beide dagen worden verkocht. De trekking is op de slotavond 
met fraaie (petanque)prijzen.
De entree voor beide dagen (voorronde én finale) is gratis.
Inschrijfformulieren voor de voorronden zijn verkrijgbaar bij Jac 
Verheul: jac.petanque@zonnet.nl.
De inschrijving voor de voorronden sluit zaterdag 17 september.
Opgave voor deelname aan het toernooi supermêlee voor triplet-
ten kan bij Jaap Stevens: jaap.stevens@casema.nl of 06-53267664).

 Agenda
Juli: 30 en 31 1e ronde EK verenigingen. Les Cailloux speelt in Bratislava tegen Jewel CP Carrefour, PSC Jarvenaa en SK Optima;

Augustus: 18  Congres CEP, Göteburg, Zweden;
 19  t/m 21 EK tripletten mannen, Göteburg, Zweden (www.eurochamp2011.se);
 27  Kiek in de pot, cat.2 en ranglijst, tripletten, Petangeske, Bergen op Zoom;
 28  Kiek in de pot, cat.2 en ranglijst, doubletten, Petangeske, Bergen op Zoom;

September: 3  Boule d’Orange, cat.2 en ranglijst, doubletten, Midi, Grote Markt Delft;
 10  Herstaco, invitaitie, Va-tout, Breda;
 18  NK doubletten, De Gooiers, Hilversum;

Oktober: 8 en 9 2e ronde EK verenigingen
 17 t/m 19 WK tripletten vrouwen, Izmir?, Turkije?
 21 t/m 23 WK jeugd, Izmir?, Turkije?
 15 en 16 EK beloften, Roskilde, Denemarken;

December 2t/m 4 Finale EK verenigingen, Luxemburg.

2e editie
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Voor de 6e maal in successie organiseert Herstaco Pétanque 
Masters op zaterdag 10 september dit internationale invi-
tatietoernooi voor 32 top-triplettenteams uit binnen- en 

buitenland. Locatie: Va-Tout Breda. 
Zoals alle jaren zorgt Ingrid Schoonenberg ook nu weer voor een 
ijzersterk deelnemersveld. Paul Paardekooper zal het wedstrijd-
technische deel voor zijn rekening nemen, daarbij geassisteerd 
door Hugo Hoppenbrouwers.
Het toernooi mag gerust uniek genoemd worden. Ga maar na: de 
deelnemers betalen geen inschrijfgeld terwijl er toch een heel be-
hoorlijk prijzengeld beschikbaar is. Daarnaast krijgen de spelers 
een aantal consumptiebonnen en wordt hen een lunch aangebo-
den. Teams die van ver komen, kunnen bovendien rekenen op een 
hotelovernachting. 
Niet alleen voor de deelnemers zal Herstaco Pétanque Masters 2011 

een aantrekkelijk toernooi worden, er is ook gedacht aan een gezel-
lige ambiance voor de bezoekers. Zitjes, vlaggen, parasols en muziek 
op de achtergrond zorgen voor een leuke entourage. Tegen het mid-
daguur wordt de barbecue aangestoken en in de pauze zal Piet van 
Beers de gasten trakteren op vrolijke accordeonklanken. De uitge-
breide verkoopstand van La Boule met boules, accessoires, kleding, 
etc. zal weer aanwezig zijn. Ook de NJBB is vertegenwoordigd met 
een informatiestand. Henk en Anne Martine Reesink zullen een deel 
van hun unieke collectie oude boules, foto’s, ansichtkaarten en en-
kele door henzelf geschreven petanqueboeken presenteren. 
Kortom: voor spannende partijen, veel kijkplezier en een superge-
zellige ambiance moet je zaterdag 10 september in Breda zijn bij 
Va-Tout, Nieuwe Inslag 89, 4817 GN Breda. Aanvang: 09.00 uur. De 
toegang is uiteraard gratis. 

Thea van Nieuwenhuizen.

Hallo allemaal, Ik ben Danny Hoo-
gerwaard en ben geboren in 1993 
te ’s Hertogenbosch. Ik ga volgend 

jaar naar 5havo en mijn sport is petanque. 
Sinds 2003 beoefen ik al petanque bij Jeu 
de Bommel in Zaltbommel. Ik ben hier-
aan verslaafd geraakt door mijn meester, 
Dick van Gameren, die ik toen op de ba-
sisschool had. Na lang zeuren van Dick 
was ik toch maar een keer gaan kijken bij 

de jeugdtrainingen van Jeu de Bommel. Daar bij de training mocht 
ik al gelijk meedoen en we moesten gelijk oefeningen doen. Het 
ging toen wel aardig en ik vond het eigenlijk best wel leuk. Na een 
paar trainingen ben ik toen lid geworden en mocht ik in 2004 zelfs 
meedoen aan het NK jeugd bij de aspiranten. Daar werden we toen 
met een team van Jeu de Bommel derde. 
Na jaren met andere jeugd van Jeu de Bommel jeugdtoernooien 
te hebben gespeeld werd ik in 2008 uitgenodigd om eens deel te 
nemen aan de trainingen van de Nationale Jeugd Selectie. Voor de 
NJS ben ik nog twee keer uitgekomen op het NK jeugd waar ik twee 
keer tweede werd met mijn team. Na twee jaar ervaring te hebben 
opgedaan op toernooien in het binnen- en buitenland en ik kei-
hard heb getraind, werd ik in 2010 geselecteerd voor het EK jeugd 
in Montauban (Frankrijk) samen met Joey van Doorn, Tom van der 
Voort en Rick Melssen. Ik had zoiets groots nog nooit meegemaakt. 
Op de eerste dag mochten we gaan aantreden tegen Finland en 
Polen waar we met goed spel van hadden gewonnen. De tweede 
dag liep iets minder en moesten we door nederlagen tegen Frank-
rijk en Duitsland door in de Coupe des Nations. In de Coupe des 
Nations zijn we uiteindelijk derde geworden. 
Met de selectie ben ik in 2011 overgegaan naar de beloften/heren 
en eind 2010 werd ik door een aantal leden van JBC ’t Dupke in Sint 

Danny HoogerwaarD

Herstaco Pétanque Masters 2011
 Va-tout BreDa

Michielsgestel gevraagd om 
daar eens te komen trainen. 
Ik heb daar toen een maand 
of twee meegetraind en ben 
er toen lid geworden. Ik werd 
gevraagd om mee te doen 
aan de verenigingskam-
pioenschappen. Daar had 
ik wel zin in en we werden 
kampioen van afdeling 05. 
Helaas werden we landelijk 
uitgeschakeld door Heerlen 
bij de laatste 8. In de NC speel 
ik volgend jaar waarschijnlijk 
in de 1e klasse zone D, omdat 
we dit jaar gepromoveerd 
zijn met ons team. 
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Op zondag 3 juli zijn we met zes teams van de NJBB naar Bel-
gië geweest voor het spelen van een internationaal toernooi 
tegen de teams van Frankrijk-Noord, Wallonië en Vlaanderen.
In een cyclus van vier jaar wordt bij elke federatie een keer 
gespeeld. Dit jaar was het de beurt aan de Fédération Belge 
Francophone de Pétanque. De plaats van handeling was het 
dorpje Frasnes Lez Anvaing, waarvan de burgemeester pe-
tanque op de locale kaart wil zetten. De dagen ervoor en de 
dag erna werden ook nog enkele toernooien gespeeld.

De Nederlandse delegatie bestond uit:
Twee pupillen teams bestaande uit:  
Nikita Holslag, Maarten Stoop en Wessel Geertse; 

Diede Lutjenkossink, Nadine Gillieron en Ramon van Grondelle:
twee aspirantenteams met:
John Roy Ippel , Mario Blom en Toby Rouwhorst;
Mauro Saunier, Ellen Walrave en Michiel Stoop;
en twee juniorenteams:
Paul Geertse, Milan Saunier en Romulo van Stockum;
Rose-an Gard, Lieke van der Voort en Lisa Zwaal.
Doordat de nationale kampioen bij de junioren in Barcelona speel-
de en er diverse spelers en speelsters al met vakantie waren, kon-
den we niet op volle sterkte aantreden, maar daardoor was de strijd 
niet minder spannend.

De reis
Voor velen was het vroeg dag, want om 04.30 uur vertrok de bus van-
uit Nieuwegein richting Breda om daar de laatste deelnemers op te 

halen en om 05.30 uur begon de reis naar Wallonië. In de royale bus 
werd met de aanwezige 26 personen alvast door de diverse teams 
de tactiek doorgenomen en er werd volop gelachen om de gekke 
belevenissen van Mr. Bean. Na een kleine plas/rookpauze werd via 
een aantal kleine smalle weggetjes om 08.00 uur Frasnes Lez An-
vaing bereikt. De ontvangst was zoals altijd hartelijk en op dezelfde 
tijd voegden ook onze spelers, die rechtstreeks gekomen waren uit 
Bergen op Zoom en Maastricht, zich bij ons Ook onze voorzitter van 
de NJBB en de voorzitter van de sectie topsport waren aanwezig, dus: 
Ploeg kompleet! Nadat de pupillen waren aangekleed konden we in 
optocht naar de banen en daar werd om 10.00 uur begonnen met 
de partijen. Ieder team speelde drie partijen en daarna werd er nog 
een soort van plaatsingsronde gespeeld, zodat uiteindelijk na optel-
ling van al deze partijen kon worden vastgesteld wie er de Coupe de 
Fédération mee naar huis mocht nemen.

De partijen
Alle partijen weden gespeeld op banen die waren aangelegd op 
een plein van kinderkopjes. Hierover was een laag van grind ge-
stort wat voor de meesten goed spelen was. Al meteen in de eerste 
ronde werd er goed partij gegeven en dan vooral door onze pupil-
len. Een team wist hiervan te winnen en het andere team verloor 
nipt. Ook de aspiranten en de junioren behaalden dezelfde score. 
De tweede ronde was iets minder maar met twee van de zes ge-
speelde wedstrijden winst ook niet slecht, zeker gezien het spel van 
ja, alweer de kleintjes. Ronde drie die na het eten werd gespeeld 
ging voor alle teams verloren. Kwam dit door het vele eten of door 
een combinatie van zon en vermoeidheid?? In de vierde ronde had 

kIDs
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de organisatie er voor gezorgd dat er een aantal artiesten kwamen 
optreden. De mevrouw die eerst nog voor ons de patatekes had 
staan te bakken greep de microfoon en begon op zijn Frans een 
imitatie weg te geven van de Zangeres Zonder Naam. Dit had een 
positief effect op onze spelers want om maar zo snel mogelijk van 
de baan te kunnen werden de partijen goed en snel uitgespeeld 
Drie uit drie. Door dit resultaat werden we vierde in het algemene 
klassement iets wat gewoon goed was. Er is door alle teams met 
veel inzet en spelvreugde gespeeld Het team van France du Nord 
wist uiteindelijk de Reinhold Borré-bokaal in de wacht te slepen 
met als goede tweede Wallonië. Na de prijs uitreiking waar iedere 
deelnemer een mooie medaille kreeg en na inlevering van de kle-
ding werd om zeven uur de terugreis begonnen . Via Breda werd 
om 10.00 uur de bus in Nieuwegein weer geparkeerd Een prima 
geslaagde dag voor onze spelers met name voor diegene die nog 
niet zoveel internationale ervaring hadden Alle spelers, coaches en 
supporters bedankt voor jullie inzet en enthousiasme. Het was in 
alle opzichten een geweldig mooie dag. Volgend jaar weer nieuwe 
kansen, want er is door de vier federaties besloten om weer vier 
jaar door te gaan. In 2012 spelen we in Noord-Frankrijk, 2013 in 
Vlaanderen, 2014 in Nederland en in 2015 weer in Wallonië.

Peter v/d Linden 

Van 24 april tot en met 1 mei worden in Ankara, Turkije, de 
World Children’s Games gespeeld. Je kunt dit beschouwen 
als een soort Olympische Spelen voor de Jeugd. De NJBB 

had een uitnodiging voor deelname ontvangen. Alle kosten zou-
den door de Turkse organisatie gedragen worden. Inclusief de reis- 
en verblijfkosten van de begeleiding. Drieduizend kinderen in de 
aspirantenleeftijd uit 90 landen namen deel aan een groot aantal 
sporten, zoals basketball, worstelen, voetbal, tennis, boce, atletiek 
en natuurlijk petanque. Namens de NJBB waren Yannieke Baks, Ma-
rio Blom, Romulo van Stokkum en Toby Rouwhorst geselecteerd 
om deel te nemen met de coaches Peter van der Linden en Huub 
van den Broek.
Het hele toernooi is gelardeerd met culturele gebeurtenissen. Zo is 
er een bezoek aan het mausoleum van Atatürk, een folkloreavond 
en een onderwijsinstituut waar o.a. muziek, dans, verschillende 

worlD cHIlDren’s gaMes
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sporten en computers op het lesprogramma staan. Allemaal heel 
leuk, maar ze kwamen natuurlijk om petanque te spelen. Het be-
gint met een doublettentoernooi. Ons team is ingedeeld in een 
poule met Bulgarije (11-2), Marokko (3-11) en Mali (11-0). Er wordt 
45 minuten plus een mène gespeeld of tot 11 punten. Door de 
tweemaal winst zitten ze bij de laatste zestien. Daar winnen ze van 
Algerije maar verliezen de kwartfinale van Maleisië. Toch een mooi 
resultaat. Bij de laatste acht.
In het triplettentoernooi is Nederland ingedeeld in een poule met 
Algerije, Libanon en Polen. We spelen Franse poules. De eerste 
partij is tegen Polen en wordt met helaas met 7-13 verloren. De 
volgende partij tegen Algerije wordt duidelijk met 11-
0 gewonnen. Dus spelen we een barrage, 
helaas is Polen weer onze tegenstander. 
Ook dit keer kunnen we de winst niet pak-
ken. 10-7 voor Polen.
Voor een plaats bij de laatste acht in het 
troosttoernooi moeten we tegen Maleisië en 
daar winnen we met 11-7 van. Door een 11-7 
overwinning op Singapore wordt de kwart-
finale bereikt. Deze is tegen Kroatië en ook 
die winnen we. Met 11-4. Ook de halve finale 
wordt gewonnen en treden we in de finale 
aan tegen de equipe van Djibouti. Het wordt 
een erg spannende strijd en in de laatste 
mêne kunnen beide equipes uit, maar 
Djibouti wint met 11-8 en daardoor 
ook het troosttoernooi, of zoals 
het daar genoemd werd, 
het friendshiptoer-
nooi. Toch een mooi 
resultaat, deze tweede 
plaats. Onze equipe 
heeft goed gespeeld 
tegen sterke tegen-
standers. Nu restten nog twee dagen van genie-
ten van alles wat er rond om de games gebeurde. 
Een mooi evenement met veel indrukken, veel En-
gels geoefend, veel nieuwe vrienden en vriendin-
nen. Een evenement om nooit meer te vergeten!

(Dit verslag is een samenvatting van het 
verslag van Huub van den Broek. Wilt u het 
volledige verslag lezen, kijk dan op de NJBB-
website, onder topsport, jeugdselectie.)
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Het moest ervan komen. De vijfde editie van de Open 
Jeugdmasters kreeg een nieuwe naam. Jac Machielsen 
kreeg een eigen toernooi en natuurlijk een jeugdtoernooi 
voor de leeftijdscategorie junioren. Een mooie beloning 
voor iemand met een echt NJBB-hart en een hart voor de 
jeugd.

Als Jac binnenkomt haast elke jeugd-
speler zich om hem te begroeten, zo 
populair is hij. Het is zinloos om een po-

pulariteitswedstrijd te houden, want daar wil je niet 
aan meedoen. De winnaar is al voor de start bekend. 
Het is dan jammer dat hij maar kort aanwezig kon zijn 
vanwege een zwaar medisch onderzoek. Maar hij was 
er wel!
Op 13 en 14 mei was het Petanque Centrum Nieuwe-
gein er helemaal klaar voor.
De opening werd verricht door mevrouw Helen van 
den Berg, wethouder sport van de gemeente Nieuwe-
gein.
De deelnemers ook en die kwamen uit België-Vlaande-
ren (2 equipes), België-Wallonië (2 equipes), Denemarken, 

Duitsland (ook 2 equipes), Engeland, Frankrijk-Noord (2 equipes) 
en Monaco. Nederland was met vier equipes vertegenwoordigd. 
Op vrijdag werd in twee poules de voorronde afgewerkt. De vier 
beste equipes uit elke poule gingen op zaterdag door in weer 
twee poules, met daarna de finales.
Nederland wist helaas met geen enkele equipe tot deze eind-

ronde door te dringen, maar moesten net als 
de andere niet gekwalificeerde equipes door 
in het juniorentoernooi van zaterdag. Tevens 

was er op de tweede dag een toernooi voor 
aspiranten/pupillen met ook weer internatio-

nale deelname.
De Open Jeugdmasters werd gewonnen door 

België-Wallonië 1 voor België-Wallonië 2, Frankrijk 
Noord 2 en België-Vlaanderen 1.

Het juniorentoernooi werd gewonnen door Monaco 
voor Engeland, Vlaanderen 2 en Nederland 1.

Bij de aspiranten/pupillen gingen de ereplaatsen naar 
drie equipes van Vlaanderen met Nederland op de vierde 

plaats. 
Het waren twee mooie dagen, waarin weer veel vriend-

schappen gesloten en versterkt werden. 

eerste oPen Jac MacHIelsen JeugDMasters
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Federació Catalana de Petanca, 1 t/m 3 juli 2011 in Barcelona.
De reden dat onze nationale kampioen bij de junioren niet op het vier federatiestoernooi aanwezig was, kwam door 
een uitnodiging van de Catalaanse Petanque Bond. Buiten Frankrijk zijn wij het enige andere land dat uitgenodigd 
wordt. Dit is één van de beste jeugdtoernooien in Europa en misschien wel ter wereld. Zo’n uitnodiging mag je dus 
niet voorbij laten gaan. Voor deelname aan dit toernooi werden de volgende speelster en spelers geselecteerd: Elke 
van der Linden, Rick Melssen en Rick van Lier.

De begeleiding was in handen van Lucy Schuler, medewerkster 
communicatie en logistiek van de sectie topsport en Fred La-
gerwaard, bondstrainer nationale jeugd.

Voor Lucy was deze reis (haar eerste als begeleider) een mooie gele-
genheid om kennis te maken met de mensen waarmee zij correspon-
deert m.b.t. diverse toernooien. Na de reis heeft Lucy laten weten dat 
zij het erg leuk heeft gevonden en indien nodig er een beroep op haar 
kan worden gedaan.
De reis is prima verlopen. Er werd om 10.00 uur verzameld bij het mee-
tingpoint op Schiphol. Na te zijn ingecheckt kon de vliegreis beginnen. 
De vlucht duurde +/- 2 uur. Om 14.10 uur landden wij op het vliegveld 
van Barcelona. Daar werden we ontvangen door iemand van de orga-
nisatie en in een busje naar ons hotel gebracht. In het hotel werden we 
verrast met een (late) lunch. Het hotel was prima en de kamers waren 
dik in orde. ‘s Morgens een ontbijtbuffet, dus keus te over.
Vrijdagavond om 20.00 uur vond de loting plaats. Alle delegaties 
werden welkom geheten door de Federació Catalana de Petanca. De 
loting was echt een officiële gebeurtenis, die aan het toernooi een bij-
zondere start geeft.
Aan het toernooi werd buiten Nederland deelgenomen door twee na-
tionale Franse teams en vijf Franse teams uit diverse regio’s, waaronder 
Valensolles. Voor het gemak in de loting en wedstrijdsysteem werden 
de teams van Frankrijk A t/m E genoemd. Frankrijk A en B waren de na-
tionale selecties van Frankrijk. Verder een team van La Mancha, twee 
van De Balearen, drie uit Andalusië, één uit Canberra, en twee teams 
uit Valencia en natuurlijk het nationale Spaanse team. 
Er werd vooraf aan de loting afgesproken dat de teams eerlijk verdeeld 
zouden worden over de poules. Er waren acht Catalaanse teams die 
door loting over de vier poules werden verdeeld. Ook zouden er geen 
drie internationale teams in één poule uitkomen. 
De accommodatie van de lokale petanquevereniging lag er zonnig bij. 
De petanquebanen staken 10 cm boven de grond uit waardoor uitlij-
nen overbodig werden. Als de boule van het terrein afviel was deze uit. 

Er waren twee verschillende speelterreinen beschik-
baar, een zeer glad en hobbelig terrein waarbij rollen 
het meest voor de hand ligt en een terrein met een 
soort gele mergelsteen op een harde ondergrond. 
Hierop schoten de boules weleens door. 
De eerste vier teams per poule gingen door naar 
de volgende ronde. Nederland zat in poule A met 
Andalusië, twee equipes uit Catalonië (G en H), De 
Balearen, en een regionaal team uit Frankrijk (oude 
bekende uit Valence). 
We moesten vijf partijen op tijd spelen. Daarna zouden de beste vier 
per poule overgaan naar de volgende ronde, die volgens het systeem 
van Franse poules gespeeld zou worden. Zo bleven er voor de zon-
dag vier teams over in het hoofdtoernooi en vier teams in het troost-
toernooi. De halve finales werden om 09.00 uur op de zondagochtend 
gespeeld.
Tot de finale drongen door Frankrijk en een equipe uit Valencia. Wij 
waren op de zondag alleen toeschouwer, want we werden vijfde in 
onze poule. Maar het kijken en vooral genieten van het spelpeil was 
zeker een leerzame bezigheid. Hoewel Frankrijk A terecht de toernooi-
winst naar zich toetrok, was het jammer dat Valencia geen grip op het 
spel kreeg. (13-1)
Na de prijsuitreiking en het afsluitende buffet werden we om 16.30 
naar het vliegveld gebracht voor de vlucht naar huis. 
Terugkijkend op het toernooi kunnen we de volgende constateringen 
doen:
• Zwaar toernooi met mooie deelname en een prima toernooi om er-
varing op te doen;
• Moeilijk bespeelbaar terrein, maar daardoor zeer leerzaam;
• Goede sfeer op het toernooi en in het bijzonder binnen onze com-
plete groep;
• Volgend jaar weer!

Fred Lagerwaard

XII caMPeonato InternacIonal JuVenIl
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