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Internationale kalender
EK veteranen  17-19 augustus 2012 Denemarken

WK mannen  4-7 oktober 2012 Marseille, Frankrijk

EK vrouwen  1-4 november 2012 Gent, België

EK jeugd  1-4 november 2012 Gent, België

WK vrouwen  oktober 2013 Monastir, Tunesië

WK jeugd  2013 Montauban, Frankrijk

WK mannen  2014 Tahiti, Oceanië

P E T A N Q U E  7 22



xxx
petanQue is een uitgave van de 
Nederlandse Jeu de Boules Bond 
en verschijnt viermaal per jaar 

BEZOEKADRES: 
Bondsbureau NJBB, 
Wattbaan 31-49, 
3439 ML Nieuwegein
Postadres: Postbus 2655, 
3439 GB Nieuwegein
Telefoon: 030-7513800
Fax: 030-7513801
E-mail: info@njbb.nl
Website: www.njbb.nl
ING-bank 4089931

REDACTIEADRES:
Bondsbureau NJBB, 
Wattbaan 31-49, 
3439 ML Nieuwegein

MEDEWERKERS NR 72
Huub van den Broek
Arno Frankfort
Fred Lagerwaard
Mary van de Voort
Henk van Rekum

FOTOGRAFIE:
Huub van den Broek
Dennis Henze
Elly de Jonge
Elke van de Linden
Jan van Keulen
Petanquejeugd
Henk van Rekum
Lieke van der Voort

VORMGEVING EN DRUK
Drukkerij Akxifo, Poeldijk

AQUISITIE
Bondsbureau

ADVERTENTIES
Voor bedrijven:  op aanvraag bij 
het bondsbureau
Voor verenigingen: € 100,00 per 
uitgave (¼ pagina)

ABONNEMENTEN
Jaarabonnement € 24,00 (voor 
niet-leden of extra abonnement)
Aanvragen via Bondsbureau

ISSN-nr petanQue 1381-0308

Uiterlijke inleverdatum kopij 
petanQue nr. 73
8 januari 2012

BIJ DE VOORPLAAT
Brons voor Wietse van Keulen 
tijdens het EK precisieschieten

FoutjespetanQue

Een van de probleempjes die je tegenkomt als er geen redactie is, is het voorkomen van fouten 
in de uitgave. Hoewel het geen excuus is, is het wel een oorzaak. PetanQue is op dit moment 
een eenmansbedrijf. Gelukkig wordt petanQue nauwkeurig gelezen en komen de foutjes aan 

het licht. Patrick Bosch meldde terecht dat zijn verrichtingen tijdens de Nationale kampioenschappen 
enkelspel niet helemaal correct waren weergegeven. De samensteller van het artikel had wat jaartal-
len door elkaar gehaald. Hierbij de correctie: In 2007 was Noël Kempeneers de kampioen en in 2009 
Mourad el Ansari. 2011 was wel het derde kampioenschap enkelspel van Patrick. Hij won eerder in de 
jaren 2008 en 2010. Waarvan akte. Een andere geweldige prestatie was natuurlijk het brons van Wietse 
van Keulen tijdens het EK precisieschieten. Wietse proficiat.
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sporter zijN

Mensen sporten niet omdat de overheid dat wil, maar omdat ze zich sporter 
voelen. En waarom voelen ze zich sporter? Omdat ze sport leuk vinden. 
En dat lijkt een marginaal argument, maar sport leuk vinden, is juist de es-

sentie van wat sporten is. Je kunt voorwaarden scheppen, ....maar het gevoel sporter 
te zijn, moet echt vanuit mensen zelf komen.’ Tot zover een citaat van Ivo van Hilvoorde, sportfilosoof en 
lector School, Bewegen & Sport. Voor onze sport is dan de vraag, wanneer is het sport. De definitie die 
bij onderzoek naar sportdeelname wordt gebruikt is, eens per maand aan sport doen. Ik zou daar enkele 
andere punten aan willen toevoegen. Sport doe je met heel je hart, je geeft wat binnen je mogelijkheden 
ligt en zoekt de grens op en soms ga je daarover heen. Wanneer je sport moet je alles uit jezelf halen of je 
nu 20 of 70 jaar bent. Het is ook eigen aan de sport dat je er op elk niveau volledig voor wil gaan. Als je zo 
naar sport kijkt is een senior die alles geeft tijdens een wedstrijd, op welk niveau dan ook, én wil winnen 
een sporter. Ook al speelt hij/zij alleen de wedstrijden binnen de eigen vereniging. In onze bond zijn er dus 
veel sporters. Als ik zo de toernooien in de verenigingen bekijk waar veel senioren de wedstrijden spelen 
dan zie ik bijna alleen sporters. Verliezen is nog steeds niet leuk alleen het verdriet duurt wat korter. Daar-
naast hebben we topsporters, die voldoen ook aan bovenstaand profiel maar dan om wedstrijden in de 1e 
of 2e categorie te winnen en te presteren op de toernooien waar de beste boulers internationaal bij elkaar 
komen. Die moeten er dus meer voor doen ook in de aanloop naar de wedstrijden. De NJBB verbindt deze 
sporters met elkaar, geen topsport zonder breedtesport en geen trots in de breedtesport zonder de pres-
taties en aanzien van de topsport. Als NJBB zijn wij er trots op dat wij een bond zijn met topsporters die 
onze sport aanzien geven door hun prestaties. Maar zeker ook zijn we er trots op dat zoveel senioren nog 
steeds als sporter hun sport beleven. En dat behoort in weinig andere sporten tot de mogelijkheid.

Elly de Jonge

‘
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sectie topsport

Op zaterdag 29 oktober vond de tweede scholingsdag voor 
trainers plaats. Dit keer was het in de accommodatie van 
Mazijk de Petanque in Wijk bij Duurstede. Ruim 30 trainers 

hadden zich aangemeld. Het programma werd afgetrapt met een 
uitleg over de nieuwe opzet voor de jeugdtraining. Het komende 
jaar is een proefjaar. De nationale jeugdselectie bestaat uitslui-
tend uit tien talentvolle junioren, zes jongens en vier meisjes, met 
als trainers Fred Lagerwaard en Peter van der Linden. De overige 
jeugd t/m pupillen worden ondergebracht bij de kweekvijver voor 
de nationale jeugdselectie. Uiteraard moeten deze spelers al een 
behoorlijk goede techniek hebben. Deze groep van ca. 25 spe-
lers en speelsters zal getraind worden door een driemanschap, te 
weten Cees Besselink, Joop Pols en Kees Kroon. Daarnaast zullen 
de zonale trainingen vervangen worden door regionale trainings-
centra. Deze centra zijn verbonden aan een vereniging met jeugd, 
die met financiële steun vanuit de NJBB de regionale trainingen 
zal uitvoeren. Gestreefd wordt naar zeven van dergelijke centra, 

Adreswijzigingen doorgeven aan uw eigen vereniging!
Het bondsbureau ontvangt geregeld adreswijzigingkaartjes of e-
mails om adresgegevens aan te passen. De ledenadministratie wordt 
gevoerd door uw eigen vereniging en niet door het bondsbureau. Wij-
zigingen dient u dus altijd door te geven via het secretariaat van uw 
eigen vereniging. 

Nieuws van de website
Controleer uw persoonlijke gegevens via 
de website: www.njbb.nl
Vanaf 01 augustus is het mogelijk om 
uw persoonlijke gegevens te controleren 
via de website van de NJBB. Dit is alleen 
mogelijk als u zich geregistreerd heeft. 
Om de persoonlijke gegevens te kunnen 
raadplegen, dient u in te loggen op de 
website van de NJBB. Als u bent ingelogd, ziet u aan de linkerzijde de 
gegevens die in het groene blokje zijn afgebeeld. Klik op “Persoonlijke 
gegevens” en uw gegevens worden getoond.

Als uw gegevens niet kloppen, kunt u direct vanuit het scherm dat 
geopend wordt als u op persoonlijke gegevens klikt, een mail sturen 
naar de ledenadministrateur van uw club met de vraag de betreffende 
gegevens aan te passen. Alleen de ledenadministrateur kan uw per-
soonlijke gegevens aanpassen.

Gebruikersnaam (e-mailadres) website aanpassen
Om de informatie achter het inloggedeelte van de website te kunnen 
raadplegen, dient u in te loggen met het e-mailadres waarmee u zich 
geregistreerd heeft op de website van de NJBB. Het e-mailadres is 
tevens uw gebruikersnaam. Vanaf heden kunt u uw gebruikersnaam 
(e-mailadres) ook wijzigen. U moet hiervoor eerst inloggen met uw 
huidige e-mailadres en wachtwoord. Daarna kunt in via het menu “in-
loggegevens wijzigen” uw e-mailadres en/of wachtwoord wijzigen.

Wachtwoord vergeten
Als u uw wachtwoord niet meer weet, kunt u op de homepagina van 
www.njbb.nl uw wachtwoord opvragen. Klik hiervoor op “wacht-
woord vergeten?” (zie figuur 2). Als u op deze link klikt, wordt u ge-

opleidiNgscommissie

In september is de opleiding petanquetrainer 3 van start ge-
gaan met 16 deelnemers. De opleiding vindt plaats in het Pe-
tanquecentrum Nieuwegein. In februari 2012 starten zowel een 

opleiding scheidsrechter 3 als een opleiding wedstrijdleider 3. De 
opleiding scheidsrechter 3 vindt plaats op 4 februari, 6 oktober en 
3 november 2012 in het Petanquecentrum Nieuwegein. De oplei-
ding wedstrijdleider 3 vindt plaats op 18 februari, 15 september en 
20 oktober 2012 in het Huis van de Sport Nieuwegein. Alle opleidin-
gen op niveau 3 beginnen met een intakeprocedure. Deze omvat 
instaptoetsen ISP en TRP en een onderdeel Eigen Vaardigheid. Voor 
deze instaptoetsen is het belangrijk de reglementen goed door te 
nemen. Voor de instaptoetsen geldt een beheersingspercentage 
van 70%: d.w.z. 70% van de vragen dienen juist beantwoord te wor-
den. De toets Eigen Vaardigheid bestaat voor scheidsrechters uit 
een toets meetvaardigheid en voor wedstrijdleiders uit een toets 
administratieve en rekenkundige vaardigheid. Voor de toets Eigen 
Vaardigheid bestaat eveneens een norm van 70% beheersing. Als 
bij alle toetsen de norm 70% wordt gehaald, dan gaat de deelne-
mers het korte opleidingstraject volgen, zo niet het lange traject 
(dit houdt in alle opleidingsdagen aanwezig zijn). De deelnemers 
zijn verplicht aan de intakeprocedure deel te nemen. Bij alle oplei-
dingen niveau 3 hoort een verplicht onderdeel stage.

waarvan er tenminste drie voor het einde van dit jaar operationeel 
moeten zijn. Volgend op de presentatie van dit plan hield Wim van 
’t Westeinde een inleiding over wat een jeugdtrainer nodig heeft 
om de petanquejeugd te kunnen binden. Voor velen was dit het 
hoogtepunt van de dag. Maar ook de activiteit na de lunch werd 
zeer gewaardeerd. Daarbij stond de techniek en vooral de prakti-
sche uitvoering centraal. Deze scholingsdagen dragen zeer bij tot 
het onderhouden van kennis en vaardigheden van de petanque-
trainers in Nederland.
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vraagd uw gebruikersnaam in te vullen. 
Uw gebruikersnaam is altijd uw e-mail-
adres waarmee u geregistreerd staat en 
sinds u geregistreerd heeft, mee inlogt op 
de website van de NJBB. Als u uw e-mail-
adres correct invult, verschijnt de melding 
“Het wachtwoord is verzonden naar uw e-
mailadres”. Binnen enkele minuten wordt 
een automatische e-mail gestuurd met uw 
inloggegevens. Hiermee kunt u dan weer 
inloggen op de website van de NJBB. 

Gebruik e-mailadres
Het e-mailadres dat u gebruikt bij het registreren op de website, wordt 
opgeslagen in een beveiligde NJBB database. In verband met de wet 
op de privacy mag de NJBB e-mailadressen niet zonder toestemming 
gebruiken. Hier houdt de NJBB zich strikt aan. Op dit moment worden 
alleen functionarissen van de NJBB per e-mail geïnformeerd. 

Via het menu persoonlijke gegevens kunt sinds 01 augustus aangeven 
of de NJBB uw e-mailadres mag gebruiken voor interne mailingen. U 
hebt hierbij 2 keuzes: 
1. U kunt aangeven of uw e-mailadres mag worden getoond aan het 
secretariaat van uw eigen vereniging. Elke ledenadministrateur / se-
cretaris van de vereniging heeft de mogelijkheid een export te maken 
van haar eigen leden (voor eigen gebruik). Als u “Ja” kiest, wordt uw e-
mailadres in deze export getoond. Indien u lid bent van meerdere ver-
enigingen dan wordt uw e-mailadres bij al uw verenigingen getoond 
waar u lid bent. Het secretariaat van uw vereniging beschikt zo altijd 
over uw meest actuele e-mailadres.

2. U kunt aangeven of uw e-mailadres mag worden getoond aan het 
bondsbureau van de NJBB. Het e-mailadres wordt alleen gebruikt voor 
interne aangelegenheden. Momenteel wordt hiervan geen gebruik 
gemaakt maar wellicht dat de NJBB in de toekomst hiervan wel inci-
denteel gebruik wil maken. Uw e-mailadres wordt nooit verstrekt aan 
derden. Hier gaat de NJBB zeer zorgvuldig mee om.

veelgestelde vrageN 
ledeNadmiNistratie
Vraag:  Wanneer is er sprake van een overschrijving?
Antwoord: Er is alleen sprake van een overschrijving als een speler 
van Club A, die in bezit is van een Wedstrijd-licentie, in de maand 
september of januari verhuist naar Club B en bij de nieuwe club (in 
dit geval Club B) met een Wedstrijd-licentie wil spelen.

Vraag: Wie regelt de overschrijving?
Antwoord: Als u lid bent van Club A en naar Club B overgeschreven 
wilt worden dan dient de ledenadministrateur / secretaris van Club 
B de overschrijving online aan te vragen. Het is voor u als lid van 
belang dat u bij de ledenadministrateur / secretaris van uw huidige 
club aangeeft dat u overgeschreven wilt worden. Als u wordt afge-
meld, heft dat de overschrijving op waardoor u in plaats van € 7,50 
euro € 28,75 dient te betalen.

Vraag: Wanneer is overschrijven mogelijk?
Antwoord: Overschrijven is alleen mogelijk in de periode tussen 01 
september en 30 september en in de periode tussen 01 januari en 
31 januari.

Vraag: Zijn er extra kosten aan overschrijven verbonden?
Antwoord: Een overschrijving in de maand september kost € 7,50 
indien u uw Club-licentie binnen uw huidige vereniging (Club A) 
niet wilt behouden. De nieuwe vereniging ontvangt een factuur 
van € 7,50 voor deze overschrijving. 
Indien u bij uw huidige club (in dit geval Club A) de Club-licentie 
wilt behouden, wordt hier vanaf september 2012 een bedrag van 
€ 2,50 voor berekend. Dit bedrag wordt aan uw huidige Club (in 
dit geval Club A) gefactureerd. De kosten van een overschrijving 
bedragen in de maand september vanaf 2012 dus minimaal € 7,50 
en maximaal € 10,00.
In de maand januari is een overschrijving een pure administratieve 
handeling voor de ledenadministrateurs. Dit heeft te maken met het 

feit of u als lid aan al uw (financiële) verplichtingen heeft voldaan. 
Hieraan zijn dan ook geen extra kosten verbonden. Half februari ont-
vangt elke vereniging de nieuwe licentiepasjes en wordt voor elke 
licentie (Club-, Jeugd- of Wedstrijd) het normale tarief gefactureerd.

Vraag: Moet ik mijn Wedstrijd-licentie inleveren bij een over-
schrijving?
Antwoord: Ja, u bent verplicht uw oude Wedstrijd-licentie in te le-
veren bij de ledenadministrateur / secretaris van uw “oude vereni-
ging”, de club die u verlaat. De nieuwe Wedstrijd-licentie wordt pas 
verstrekt als de NJBB uw oude Wedstrijd-licentie van de ledenadmi-
nistrateur / secretaris van uw vereniging heeft ontvangen.
Het inleveren van uw oude Wedstrijd-licentie geldt alleen voor de 
maand september. In de maand januari hoeft u uw oude Wedstrijd-
licentie niet op te sturen aangezien u in de maand februari een 
nieuwe licentiepas ontvangt. 

Vraag: Hoeveel licenties mag ik bezitten?
Antwoord: U kunt maximaal in het bezit zijn van één Wedstrijd-li-
centie of één Jeugd-licentie binnen de NJBB. U mag wel meer Club-
licenties bezitten (onbeperkt).

Vraag: Wat is het verschil tussen een Jeugd-licentie en Wed-
strijd-licentie?
Antwoord: Zoals de naam al vermoed, is de Jeugd-licentie bedoeld 
voor leden tot en met 17 jaar. In het jaar dat het lid 18 jaar wordt, 
moet het betreffende lid de keuze maken tussen een Club-licentie 
of Wedstrijd-licentie. De Jeugd-licentie heeft verder exact dezelfde 
speelrechten als een Wedstrijd-licentie.

Vraag: Als ik in februari mijn nieuwe licentie voor 2012 ontvang, 
in april 2012 opzeg en in augustus 2012 weer lid wordt van een 
andere vereniging, betaal ik dan 2x de bondsafdracht?
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Antwoord: U betaalt dan inderdaad 2x de bondsafdracht omdat u 
zelf de keuze maakt om gedurende het jaar op te zeggen en bij een 
andere vereniging lid te worden. Als u in het bezit van een Wed-
strijd-licentie bent, kunt u beter wachten tot de maand september 
en u laten overschrijven naar een andere vereniging. Dat is goed-
koper, namelijk € 7,50.

Vraag: Mag ik gedurende het jaar opzeggen en lid worden bij 
een andere vereniging?
Antwoord: Ja dat mag mits de vereniging meewerkt. Indien u 
voor de betreffende vereniging competitie speelt, kan de vereni-

ging aangeven dat zij u pas afmelden na de competitie in ver-
band met mogelijke competitievervalsing. Daarnaast dient u als 
lid aan al uw financiële verplichtingen te hebben voldaan. Indien 
u gedurende het jaar bij verschillende clubs lid wordt, betaalt u 
dus ook meer dan 1x de bondsafdracht.  Voorbeeld: U ontvangt 
in februari 2012 een nieuwe Wedstrijd-licentie voor Club A. In 
mei zegt u het lidmaatschap bij Club A op. In juni wordt u lid bij 
Club B met een Wedstrijd-licentie. Indien Club A meewerkt aan 
u afmelding in mei kunt u in juni voor Club B met een Wedstrijd-
licentie uitkomen. U betaalt in 2012 twee keer het bedrag van 
€ 30,00 aan de bond. 

lamBert hilko lammerts
De in 1955 geboren Bert is sinds 1986 hoofd/directeur van het bondsbureau van de NJBB. De afgestudeerde Gro-
ningse sociaal geograaf met als afstudeerrichting recreatieplanologie heeft zijn afstudeerrichting invulling gege-
ven door de laatste 25 jaar het Nederlands landschap vol te leggen met jeu de boulesbanen.

Bert leerde zijn vrouw kennen in 1986 toen hij als hoofd 
van het bondsbureau introk in het gebouw van de pro-
vinciale sportraad te Poeldijk. Ook samenwerking was 

hem toen al niet vreemd. Voor die tijd had hij 
nog even de marathon van New York ge-
lopen, wat hij als een afronding van zijn 
studieperiode beschouwde en tevens als 
opmaat naar zijn bestuurlijk werk voor de 

NJBB. 
Er is in die afgelopen 25 jaar veel veranderd 

volgens Bert; bij aanvang van zijn werk-
zaamheden 1968 waren er 5000 leden. In 
1986 was afdeling 1 net zo groot als nu de 
afdelingen 1, 2, 3 en 4. Ook werd de jaar-

vergadering toen gehouden met vertegen-
woordigers van alle verenigingen.

Door de groei in de afgelopen jaren 
konden wel meer medewerkers wor-
den aangesteld en daardoor kwam de 
rol van het bondsbureau beter tot zijn 

recht. Behalve de grootte van de bond, die 
veranderd is, zijn er opvallende veranderin-

gen in de gemiddelde leeftijd van de leden. 
De bond is sterk aan het vergrijzen en het is 
dan nu ook moeilijk voor te stellen dat er ooit 

eens nog studentenkampioenschappen waren.
In zijn werk ziet Bert het als zijn grootste uitdaging 

om een stabiele bond te hebben met een stabiel bondsbu-
reau en een stabiel bestuur.
Want zoals hij dat zo mooi zegt: “bestuursleden komen en gaan, 
maar het bondsbureau blijft altijd bestaan. Dat dit bondsbureau 
inmiddels van Poeldijk naar Nieuwegein is verplaatst vindt Bert 
een grote vooruitgang: “dit is goed geweest voor het bondsbu-
reau”. Die stabiliteit streeft hij privé ook na: zijn grootste uitda-
ging hier is om tot zijn dood gelukkig te blijven met zijn vrouw 
Anneke. Dat doet hij vooral door van elke dag te genieten en het 
begrip “Carpe Diem” in de positieve zin is dan ook de leidraad 
voor Bert, iets dat hij als directeur graag overbrengt op zijn me-

dewerkers. 
Bert- een verenigingsman in hart en nieren- laat ook duidelijk 
merken dat hij mensen die uit eigenbelang handelen en dat be-
lang laten prevaleren boven het bondsbelang niet ziet zitten. 
Deze handelwijze is iets dat 
hij altijd weer moet verwer-
ken.
Andere teleurstellingen zijn 
er in al die jaren natuurlijk 
ook geweest, maar voor Bert 
was de grootste toch wel het 
feit dat hij de toen betrokken 
bestuurders er niet van heeft 
kunnen overtuigen om zon-
der gedegen onderzoek naar 
de financiële risico’s toch als 
bond de organisatie van het 
WK 2009 in Nederland op je 
te nemen. Het betekende 
een bijna faillissement van 
de bond!
Hobby’s heeft Bert meer dan 
genoeg. Al deze hobby’s staan echter in het teken van sport en 
sportiviteit. De eerder genoemde marathon wijst naar een rijk 
verleden op het gebied van hardlopen. En nog steeds draaft hij 
twee à drie keer per week door de duinen in de buurt van Kijk-
duin als lid van de atletiek vereniging “Haag Atletiek”. Tot 1978 
speelde hij op 2e klas KNVB voetbal voor de voetbalvereniging 
Lochem. In zijn Groningse studententijd vulde hij de weken met 
voetbal, volleybal, badminton en zaalvoetbal. Een geconsta-
teerd beenlengteverschil en versleten rugwervels maakten een 
eind aan zijn zaalsportactiviteiten, maar buiten bleef hij volop 
aan hardlopen, schaatsen (o.a. Oldambtrit) en zwemmen doen. 
Met het boulen raakte hij bekend in zijn studententijd. Vanuit 
het studentendispuut werd hij in 1978 als 9e lid toegevoegd aan 
de studenten jeu de boules vereniging. Als deelnemer de Ba-
tavierenrace in estafettevorm lopen ( Nijmegen- Enschede) en 
als medeoprichter verantwoordelijk zijn voor de Lauwersloop ( 
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Bijeenkomst wedstrijdleiders en scheidsrechters 
Op initiatief van de besturen van de afdelingen 6, 7 en 9 kwa-
men op 28 september zo’n 40 scheidsrechters en wedstrijd-

leiders en de zonecoördinator van de toernooicommissie bijeen voor 
een overleg in het clubgebouw van Boule Union Thamen in Uithoorn.
In dit overleg kwamen de volgende punten aan de orde:
- Communicatie vanuit de NJBB naar vooral de verenigingsfunctiona-
rissen. Een belangrijke conclusie met betrekking tot dit punt is dat de 
verenigingsbesturen een belangrijke taak hebben hun verenigings-
scheidsrechters en wedstrijdleiders te informeren over wijzigingen in 
reglementen e.d., die voor de functionarissen van belang zijn. De drie 
afdelingen hebben toegezegd te zullen meewerken aan verbetering 
van de communicatie naar de verenigingsfunctionarissen.
- Het gemis van de andere wedstrijdsystemen dan halve competitie 
en vijf voorgelote partijen in de opleiding niveau 2. Dit zal worden be-
sproken met het bondsbestuur en opleidingscommissie.

een loopestafette met meer dan 1000 deelnemers) geven zijn 
hardloopmentaliteit verdere invulling. De sport is na 25 jaar wat 
meer sportiviteit geworden; hardlopen is nu recreatie lopen ge-
worden en niet te vergeten het wat Bert noemt “vakantiefietsen”. 
De voorbereiding, het maken van de route in boekvorm met alle 
kaarten daarbij is een feest voor hem. Anneke volgt gewoon de 
route en heeft daarin veel vertrouwen in Bert (gekregen). Maar 

dat resulteert dan ook in tochten op de randonneur als “ de 
groene route naar de Middellandse Zee” en de “Oostzeeroute” 
en niet te vergeten de tocht naar het verre Biarritz. Fietsen all-in 
met tent en zonder Tom Tom. Wil de fiets te voorschijn komen 
dan moet dat toch voor minstens 50 kilometer zijn! Natuurlijk 
heeft Bert nog voldoende wensen over voor de toekomst.
Het nauwer aanhalen van de band met de verenigingen is voor 
hem een grote wens. Verenigingen moet het gevoel gegeven 
worden dat het bureau er voor de verenigingen is.  “De vereni-
ging moet centraal staan” is zijn oprechte mening. En dat zou 
dan gerealiseerd moeten worden in een groter sportkader door 
de NJBB samen te laten werken met verwante sportbonden.  De 
NJBB zal zich daarin moeten ontwikkelen tot een bond, die zich 
sterk maakt voor de Nederlanders op leeftijd. Voor deze doel-
groep een verhoging van de sportparticipatie mogelijk maken, 
immers de petanquesport kun je tot op hoge leeftijd beoefe-
nen. Deze uitdaging zie ik zeker de komende jaren voor ons. En 
tot slot wil Bert toch 
graag nog even kwijt 
dat het bestuur blijft 
streven naar min-
stens twee vrouwen 
in het bestuur, om-
dat dit goed is voor 
de sfeer in alle gele-
dingen.  
En weg is hij op weg 
in de auto van An-
neke naar zijn An-
neke; zonder Tom 
Tom natuurlijk, want 
je weet wel: “Ik ben 
een kaartenfreak!!”

7

 Nieuws uit de zoNes

zoNe B



Speld Vlaardingen
Bij JBC Vlaardingen is Dhr. Aad van Toor vanwege zijn grote ver-
diensten voor de club benoemd tot erelid. Aad was in 1984 één 
van de oprichters van JBC Vlaardingen en heeft zich nadien altijd 
ingezet voor de club als bestuurslid, commissielid en vrijwilliger. 
Tegenwoordig houdt hij zich bezig met kantinezaken en zorgt er-
voor, dat de voorraden op peil blijven. Tijdens de jaarlijkse vrijwil-
ligersdag in augustus vond zijn huldiging plaats en werd hij onder 
grote belangstelling op ludieke wijze tot erelid “geslagen”.

Paul Zwanenburg

Onthulling wandversiering bij “Jeu de Bommel”
Enige maanden geleden is er vanuit onze vereniging aan ons club-
lid Jan van Gameren gevraagd of hij een wandversiering voor onze 
binnenaccommodatie zou willen maken. Jan heeft hierop positief 
gereageerd en is met dochter Loes een schilderij (2,50 x 1,25 mtr.) 
gaan uitvoeren. Het onderwerp was natuurlijk niet zo moeilijk: 
boulen. Zij hebben ervoor gekozen om drie clubleden - zittend op 
een bankje - op het witte doek te vereeuwigen. Na foto’s te hebben 
genomen van de personen en een vooropzet te hebben gemaakt, 
zijn zij aan het werk getogen. Vele avonden en middagen zijn ze 
met deze grote klus bezig geweest, maar zij hebben het voor elkaar 
gekregen, dat het schilderij op zondag 4 september jl. tijdens het 
Coroostoernooi door de vier kleinkinderen van Jan, kon worden 
onthuld. Ben – Jenneke en Henk zijn nu altijd aanwezig en letten 
nauwlettend op de prestaties van de boulers. Graag danken we Jan 
en Loes voor hun motivatie en inzet. Het schilderij is een aanwinst 
geworden voor onze club. Wilt u dit schilderij komen bewonderen: 
We zijn van maandag t/m zaterdag iedere middag geopend van 
14.00 tot 17.00 uur.

Wegens zijn verdienste voor de 
petanquesport, zijn vereniging 
Jan Boel 81 in Rosmalen en als 
lid van de tuchtcommissie heeft 
de voorzitter van de NJBB, me-
vrouw Elly de Jonge, onlangs 
aan Joseph van de Heuvel de 
zilveren speld van de NJBB uit-
gereikt. Dit vond plaats tijdens 
een toernooi van Jan Boel 81.

- Onvrede over het seponeren van diverse tuchtzaken wegens het 
overschrijden van de behandeltermijn door de tuchtcommissie. 
Deze onvrede zal ook door de zone kenbaar gemaakt worden aan de 
bondsraad.
- In de rondvraag kwam de vraag waarom zowel de scheidsrechter als 
de wedstrijdleider een rapportage formulier moeten invullen. Kunnen 
zij niet gezamenlijk één formulier gebruiken? Dit zal door de zoneco-
ordinator worden meegenomen naar de toernooicommissie.
- Tot slot werd besloten om jaarlijks een dergelijke bijeenkomst te or-
ganiseren voorafgaand aan de afdelingsvergaderingen en de bonds-
vergadering. Opgemerkt werd ook of tijdens deze bijeenkomst situa-
ties en vragen m.b.t. de toernooien besproken kunnen worden. Dit is 
heel wel mogelijk en een goede hulp zou zijn als scheidsrechters en 
wedstrijdleiders tegengekomen situaties en vragen op hun toernooi-
rapportage aangeven, zodat de afdelingen daar gebruik van kunnen 
maken bij de voorbereiding van de bijeenkomst.
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In augustus was onze herenselectie aanwezig in Gothenburg, Zweden om deel te nemen aan het Europees kampioenschap. 
Niet alleen de Europese titel stond op het spel, maar ook de deelname aan het WK mannen 2012. De beste 24 landen in dit 
kampioenschap kwalificeren zich voor het WK, dat volgend jaar relatief dichtbij gespeeld wordt. Gastheer is dan namelijk 
de stad Marseille in Frankrijk van 4 t/m 7 oktober 2012.

De Nederlandse selectie bestond uit Wietse van Keulen, Patrick 
Tuaux, Tom van der Voort en Ad Wagenaars.  De 35 ingeschre-
ven landen plus een tweede team voor Zweden, als organi-

serend land, werden ingedeeld in acht poules en in elke poule werd 
een halve competitie gespeeld en de nummers 1 en 2 gingen door in 
het hoofdtoernooi en de overige teams in de Coupe des Nations. In de 
poule (D) van Nederland zaten Estland, Rusland en San Marino. Met 
goed spel werden deze landen van het terrein gespeeld. 13-0 tegen 
zowel Estland als San Marino. Rusland kon nog de meeste tegenstand 
bieden, maar verloor ook en wel met 13-6. Daarmee hadden onze jon-
gens zich gekwalificeerd voor de laatste zestien in het EK en tevens 

deelname aan het WK 2012 zeker gesteld. De volgende 
ronde in het EK werd volgens het systeem van 
Franse poules gespeeld. Nederland kwam in 
een poule met België, Portugal en Spanje. 
Gestart werd tegen Portugal. Dit werd een 
enerverende partij met kansen aan onze 
kant om de partij uit te maken, maar het 
was Portugal dat het 13e punt scoorde. 
Uitslag 13-12! Intussen had Spanje met 
13-9 van België gewonnen, zodat onze zui-
derburen onze volgende tegenstander werd. 
Het spel van België was van wereldniveau en wij 
konden deze tegenstander niet voldoende onder 
druk zetten om het spel te bepalen. We speelden 
niet slecht, maar moesten met 13-0 de eer aan het 
Belgische team laten. Daarmee waren we ook uit-
geschakeld voor het EK. België ging dankzij een 13-3 
overwinning op Portugal door naar de kwart finale 
waar het Frankrijk trof. Deze waren duidelijk 
te sterk en versloegen de Belgen met 13-
1. De andere kwartfinalisten waren Duits-
land, Engeland, Italië, Monaco, Spanje en 
Zweden. Spanje versloeg Zweden, Monaco 
won van Duitsland en Italië van Engeland. 
In de halve finale won Frankrijk met 13-8 van 
Italië. In de andere halve finale was het 
lang onduidelijk wie er zou winnen. 
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Uiteindelijk trok Monaco met 13-12 aan het langste eind. Daarmee was 
de finale bekend. Maar het Franse team met de jeugdige Dylan Rocher 
als paradepaardje, was echt een klasse apart. Monaco kon de vechtlust 
uit de halve finale niet herhalen en verloor met 13-2. Frankrijk wederom 
Europees Kampioen en nu met een verjongd team. Het blijft een genot 
om deze spelers te aanschouwen. Nederland dus wel gekwalificeerd 
voor het WK 2012, maar helaas geen opvallende prestatie neergelegd. 
Toch zou Nederland nog van zich laten spreken.

EK precisieschieten.
Voor Nederland trad onze nationale kampioen, Wietse van Keulen, in 
dit evenement aan. Dit is niet een discipline, die je zo maar even doet. 
Je moet daarvoor veel en hard trainen, iets wat in de nationale heren-
selectie ook gebeurd. In dit kampioenschap wordt een voorronde ge-
speeld, waarvan de beste vier zich rechtstreeks plaatsen voor de kwart-
finales. De nummers 5 t/m 16 krijgen een herkansing, waarvan ook 
weer de vier beste zicht plaatsen voor de kwart finales. In de eerste ron-
de plaatsen de spelers van Frankrijk, Monaco, Estland en Engeland zich 
rechtstreeks. Wietse zetten een goede scoren van 34 neer en eindigde 
daarmee op de achtste plaats in de voorronde. Dit was ruim voldoende 
om zich in de herkansing te plaatsen. Daar deed Wietse er nog even 
een schepje bovenop en zijn 42 punten was goed voor derde plaats 
in de herkansing achter Hugo Dores (Portugal – 48), Evgeny Osokin 
(Rusland – 47) en voor Emil Petersen (Denemarken – 39). Ook Jeremy 
Pardeon (België) en Juan Jeminez (Spanje) scoorde in de herkansing 39 

punten maar minder 5-punten scores dan Petersen. Worden in de voor-
ronde en de herkansing alle oefeningen achter elkaar afgewerkt, bij de 
laatste zestien speel je tegen een directe tegenstander. In de kwart 
finale moest Wietse aantreden tegen Eric Motte van Monaco. Wietse 
won deze ontmoeting glansrijk met 33-24. Dylan Rocher (de gedood-
verfde favoriet) versloeg Emil Petersen (50-44). Hugo Dores (Portugal) 
versloeg Sofine Lachani (Engeland) met 34-27. In de vierde kwartfinale 
was een verlenging noodzakelijk, want Veiko Proos (Estland) en Evgeny 
Osokin eindigden gelijk (30-30). In de verlenging scoorde Proos drie 
punten meer dan Osokin en ging dus ook door naar de halve finale. 
Daarin trof onze Wietse de Portugees, die echt goed in de zwung zat 
en dan ook met een 31-23 overwinning een finaleplaats opeiste. Dat hij 
daarin Dylan Rocher zou ontmoeten was voor niemand een verassing. 
Dylan won met 50-33 van Veiko 
Proos. In de finale gooide Dylan Ro-
cher al zijn talenten in de strijd en 
won afgetekend met 61-31.

Eindstand:
1. Dylan Rocher; 2. Hugo Dores; 3. 
Wietse van Keulen en Veiko Proos.
Een geweldige prestatie van onze 
Wietse. De eerste mannenmedaille 
tijdens een  EK of WK. Echt goed 
hoor! 

europacup voor vereNigiNgeN

Tijdens de tweede ronde van de Europacup voor verenigingen 
had Les Cailloux uit Zeist een thuiswedstrijd. Deze hadden zij 
verdiend door de eerste ronde in Bratislava te winnen. De twee-

de ronde vond plaats bij het Petanquecentrum Nederland in Nieuwe-
gein op 8 en 9 oktober. De tegenstanders waren PC Joli-Bois uit Brussel, 
België en Hribovci Dolsko uit Ljubljana, Slovenië. De voorzitter van de 
NJBB, Elly de Jonge hield een welkomsttoespraak voor de deelnemers 
en de toeschouwers. Helaas heeft haar waarschuwing dat Les Cailloux 
erg sterk was de tegenstanders niet voldoende onder druk gezet. Waar-
schijnlijk was het bij de Slovenen wel doorgedrongen, want Les Cailloux 
versloeg hen met 5-0. Dat hadden de Belgen ook al gedaan, dus werd 
het een Nederland-België voor een plaats in de finale ronde in Luxem-
burg van 2-4 december. Joli Bois toonde zich de sterkste door met 4-1 
te winnen (na de triplettenronde was het 1-1). Zij zullen in Luxemburg 
aantreden met Frankrijk (DUC Nice), Monaco (CB Monegasque), Italië 
(Vallemaira) en Luxemburg (P-B Schifflange).

Welkom, welcome, bienvenue,
Verenigingen zijn dé belangrijkste pijlers van en voor het petan-
que, jeu de boules. Daar moet het gebeuren! Trainen, opleiden, 
begeleiden, faciliteren, organiseren, etc. etc. De verenigings-
kampioen komt voor uit die verenigingen, die daarmee bezig 
zijn. Sterke verenigingen dus. Daaruit is de Nederlandse kampi-
oen voortgekomen. En dan nu de uitdaging internationaal. Les 
Cailloux als Nederlands kampioen tegen u, België en Slovenië. 
Ook u bent een sterke vereniging ómdat u hier staat. Het wordt 
een uitdagend toernooi voor u allen. Weet dat Les Cailloux sterk 
is en dus een geduchte tegenstander. Dank ook aan allen, alle 
vrijwilligers, die dit weer mogelijk gemaakt hebben in deze 
prachtige entourage. Moge de slimste en de beste winnen. Op 
naar Luxemburg!

Elly de Jonge
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Op donderdag 20 oktober reisden 
Huub van de Broek, Marina Blom 
en Denise van Arnhem van Kemer 

via Istanboel naar Kopenhagen voor het 
EK espoirs. Elly de Jonge (voorzitter van de 
NJBB), reisde met Ilse en Irma Smits vanaf 
Amsterdam. Iets over half vijf landen we al-
lemaal in Kopenhagen. Daarna werd de reis 
vervolgd met de trein naar Roskilde. Een 
vrijwilliger wachtte ons op bij de luchtha-
ven. Elly was de kaartjes aan het kopen via 
een automaat en de dames gingen alvast 
naar het perron om even te roken. De vrijwilliger uit Denemarken 
maande ons tot haast omdat de trein snel zou vertrekken. Elly en 
ik kwamen naar het perron met de treinkaartjes en we haastten 
ons in de gereed staande trein. We konden 
onze dames niet vinden en toen de trein 
begon te rijden zag ik de dames met de 
vrijwilliger op het perron staan te roken. 
Ik kwam Elly iets later tegen in dezelfde 
trein en we probeerden telefonisch con-
tact te krijgen. We zijn twee haltes verder 
uitgestapt om naar Roskilde te kunnen 
reizen. De andere groep moest uiteindelijk 
nog een half uur wachten voordat zij naar 
Roskilde konden vertrekken, er was dus 
geen haast. Eenmaal aangekomen in Ros-
kilde kwamen de anderen een kleine twintig minuten later aan. 
Daar werden we opgepikt door een busje die ons naar het hotel 
zou brengen. Het Scandic hotel stond er slechts sinds twee jaar 
en was netjes ingericht. We hebben eerst 
even gegeten en zijn daarna op ons gemak 
gaan slapen. De volgende morgen hadden 
we afgesproken om rond half tien te ont-
bijten om de Turkijegangers hun rust te 
gunnen. Later zijn we gaan lopen richting 
het speelterrein voor het EK. Dat bleek een 
nodeloze onderneming want het terrein 
was nog niet klaar. We hebben wel even 
kunnen kijken naar de voorbereidingen 
van de aanleg van het terrein. We hebben 
buiten een beetje kunnen oefenen op een 
volstrekt ander terrein. Er werd ons beloofd dat wij na drie uur 
terecht zouden kunnen in de locatie om het terrein te verkennen. 
Toen we klaar waren met de lunch bleek echter dat we die dag 
niet meer terecht konden op de speelloca-
tie. Op zaterdag van 07:45 tot 08:45 was er 
de mogelijkheid om het terrein te verken-
nen. Dat betekende dus ’s morgens vroeg 
op en ontbijten en dan naar het terrein om 
te oefenen. De temperatuur in de hal was 
rond de 10 graden Celsius. We waren ruim 
op tijd om het terrein te testen. We had-
den er zin in tegen Frankrijk met Denise, 
Irma en Marina. Met twee goede mènes 
kwamen we op een 4-0 voorsprong. In de 
derde mène kwam Frankrijk terug tot 4-4. 

Daarna speelden wij goed en liepen uit 
naar een 11-4 voorsprong. De spanning 
werd daarna te groot want met drie min-
der goed gespeelde mènes was de partij 
alsnog verloren met 11-13. In de volgende 
ronde speelden Irma en Martina een voor-
treffelijke wedstrijd. Via 5-0, 9-0, 9-2, 10-2, 
12-2, 12-6 werd uiteindelijk zeer goed ge-
wonnen met 13-6. Ilse speelde de tête-à-
tête tegen Nadeche en speelde vooral in 
het begin zeer gedegen, via 2-0, 2-2, 4-2, 
4-3, 5-3, 5-5, 8-5, 8-7 had zij alle kansen 

om de partij te kunnen winnen. Echter Nadeche vocht zich suc-
cesvol terug via 8-8, 8-10, 8-12 en 8-13. Frankrijk was de tweede 
van het laatste Espoirs kampioenschap in 2009 in Dusseldorf en 

Nederland had zich prima geweerd. Als de 
triplettewedstrijd met hetzelfde elan was 
gespeeld als de doublette waren er zeker 
kansen geweest. De tweede ronde speel-
den we tegen Oostenrijk. Denise, Irma en 
Marina speelden tegen Oostenrijk een ge-
degen wedstrijd en wonnen het triplette 
met het scoreverloop 5-0, 5-1, 9-1, 10-1, 
13-1. In de doublette was het niet anders 
met Denise en Marina met het scorever-
loop van 0-2, 1-2, 2-2, 3-2, 6-2, 7-2, 12-2 en 
13-2. Ilse speelde het tête-à-tête eveneens 

foutloos met het scoreverloop, 3-0, 6-0, 8-0, 8-1, 10-1 en 13-1. In 
de derde ronde speelden we tegen Duistland, de kampioen van 
twee jaar geleden. Denise, Irma en Marina speelden tegen de re-

gerend kampioen met het volgende sco-
reverloop, 0-1, 0-2, 0-5, 2-5, 5-5, 5-6, 6-6, 
10-6, 10-8, 12-8 en 13-8 een zeer degelijke 
partij. Na deze overwinning was het zaak 
om de rust te bewaren voor de volgende 
wedstrijden. Vanwege het resultaat van 
Irma en Marina tegen de Fransen werden 
zij opnieuw opgesteld. Zij waren echter 
kansloos tegen het Duitse doublette met 
het volgende scoreverloop, 0-2, 0-7, 0-9 
0-10, 1-10, 1-12, 1-13. Marina Heeft in de 
voorlaatste twee mènes nog wel met suc-

ces het but geschoten. Ilse heeft nog wel strijd geleverd in de 
tête-à-tête wedstrijd tegen Murièl Hess, met het volgende score-
verloop, 2-0, 2-1, 4-1, 4-3 6-3, 6-6, 7-6, 7-7, daarna schoot Murièl 

alleen nog maar blijvers en kon de score 
omzetten naar 7-8, 7-10, 7-12 en 7 -13. 
Het goede spel van Duitsland heeft hen 
in de finale tegen Frankrijk ook de winst 
gebracht in het Europees Kampioenschap 
voor Espoirs. Zij wonnen overtuigend het 
triplette en de tête-à-tête wedstrijd. Ne-
derland heeft uiteindelijk dus verloren 
van de nummers één en twee van het Eu-
ropees Kampioenschap voor Espoirs.

Huub van den Broek

ek BeloFteN te roskilde, deNemarkeN

De Europese kampioenen bij de 
beloften. Frankrijk bij de mannen en 

Duitsland bij de vrouwen
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Voor het tweede achtereenvolgende jaar gaf een land de organisatie van een WK enkele maanden voor de speeldata 
terug aan de internationale bond, de FIPJP. Vorig jaar betrof het het WK mannen toen Taiwan het organisatorisch/fi-
nancieel niet rond kreeg. Dit jaar viel deze twijfelachtige eer toe aan het WK vrouwen. Ook Vietnam bleek niet in staat 
de organisatie rond te krijgen. Het was de Turkse bond, die net als vorig jaar de reddende hand uitstak. Naast het WK 
vrouwen nam Turkije ook de organisatie van het WK jeugd op zich, omdat geen enkele lidstaat van de FIPJP dit kampi-
oenschap kon of wenste te organiseren. Deze twee WK’s vonden achter elkaar plaats in de plaats Kemer, aan de zuidkust 
van het Aziatische deel van Turkije. Dit jaar was de hotelaccommodatie en voeding, 
in tegenstelling tot die van het WK in 2009 en het EK in 2007, uitstekend. Maar dit 
jaar deed de accommodatie meer denken aan een pleintoernooi dan aan een WK. 
Geen overkapping, geen schuilgelegenheid, slechts twee toiletten en niet erg pro-
per, twee stalen statribunes en geen verlichting. De FIPJP had dus flink wat conces-
sies gedaan om de twee WK’s toch te doen plaatsvinden. Toch verdient de Turkse 
bond een compliment voor het op zo’n korte termijn organiseren van de twee toer-
nooien. Ook het initiatief om deze twee WK’s via internet uit te zenden verdient 
een pluim. Fabian Biesheuvel verzorgde het Nederlandse en Duitse commentaar 
en deed dat met een positief enthousiasme dat onze sport zeer ten goede komt.

WK vrouwen te Kemer, Antalya, Turkije
Op maandag 17 oktober begon het WK voor vrouwen. 39 equipes uit 
37 landen traden aan. Vijf equipes kwamen uit Azië (Thailand had als 
titelverdediger twee deelnemende equipes), twee uit Oceanië, twee uit 
Amerika, drie uit (Noord) Afrika en 27 uit Europa. Nederland trad aan met 
Denise van Arnhem, Marina Blom, Katy Bosch en Janneke Gravenstijn. 
Het toernooi bestond uit een voorronde van vijf partij met daarna een 
splitsing in het hoofdtoernooi (Coupe du Monde) en het troosttoernooi 
(Coupe des Nations). De partijen in de voorronde werden volgens het 
Zwitsers systeem en op tijd gespeeld (1 uur 15 minuten + 2 mènes) en 
het hoofd- en troosttoernooi volgens directe eliminatie. Op de eerste 
speeldag werden we direct geconfronteerd met het ontbreken van een 
overkapping. Het goot van de hemel en in een mum van tijd stond de 
helft van de banen blank en waren ze onbespeelbaar. Het was schuilen 
en wachten. De locale horecaondernemers voeren en wel bij. Het was 
een misère en iedereen was blij toen het bericht kwam dat de middag 

werd afgelast. De voorspellingen waren wel dat het ’s avonds droog 
zou zijn en dat dan de eerste ronde precisieschieten zou plaatsvinden. 
Naast het speelterrein waren vier tireermatten aangelegd, verlicht door 
zes bouwlampen. Geen optimale omstandigheden dus. Onze deel-
neemster, Marina Blom, kon onder deze omstandigheden niet in haar 
ritme komen en scoorde slechts 16 punten. Dit aantal had Marina in de 
afgelopen jaren niet meer gescoord en we waren er van overtuigd dat 
het niet voldoende was voor deelname aan de herkansing. De herkan-
sing vond dinsdagmiddag plaats en gelukkig had Marina zich toch, als 
één na laatste, gekwalificeerd. Hierin toonde ze haar ware kunnen en 
stormde met 32 punten de laatste acht binnen. In de kwart finale, op 
dinsdagavond, stuitte zij op regerend wereldkampioene, de Française 
Angelique Papon. Ook dit deel van het kampioenschap verliep niet 
onder ideale omstandigheden. De wind was opgestoken en de vlag-
gen wapperden nogal eens voor de lampen langs. Maar het werd des-
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ondanks een enerverende strijd. Met nog één boule voor het schieten 
van het but stond Marina twee punten achter. Haar laatste schot tou-
cheerde het but, maar deze wilde niet uit het schoteltje vallen, waar-
door ze slechts één punt scoorde en de overwinning met 22-21 aan 
Papon moest laten. Zo dichtbij en toch net niet. Bondscoach Toon van 
Alebeek kan nog niet begrijpen dat het butje niet van het schoteltje 
wilde rollen. Maar het bij de laatste acht eindigen was toch een goede 
prestatie en een evenaring van het resultaat bij het WK in 2009. Papon 
werd in de halve finale uitgeschakeld evenals de Engelse Sara Huntley. 
In de finale werd de Canadese Maryse Bergeron met 30-24 verslagen 
door Randriambahiny uit Madagaskar. 

Het triplettentoernooi.
Na de verregende eerste dag werd het speelsysteem enigszins aan-
gepast. Men bleef het Zwitsers systeem toepassen, maar de partijen 
duurden niet 2 uur 15 minuten en twee mènes, maar twee uur en twee 
mènes. Tevens werden er vier in plaats van vijf ronden gespeeld. Neder-
land had Zwitserland als eerste tegenstander geloot en in een solide 
partij werd met 12-6 gewonnen. Ook de tweede partij, tegen Litouwen 

werd in winst omgezet, maar wel wat moeizamer (6-4). Het is opval-
lend dat de Oost-Europese equipes een stuk sterker zijn geworden. De 
derde partij was tegen het sterk spelende Tsjechië. Maar onze meiden 
speelden ook sterk hoewel door even een verslapping het einde nog 
spannend werd. Door vijf punten te scoren kwam Tsjechië nog langs-
zij. Maar een sterk gespeelde laatste mène bracht met 11-10 de winst. 
Daarmee waren we zeker van kwalificatie bij de laatste zestien. De laat-
ste partij in de voorronde was dus niet meer belangrijk en of dat het 
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nu was of het goede spel van de tegenstander Polen, het liep in ieder 
geval vanaf het begin niet. We konden de Poolse speelsters niet onder 
druk zetten en zij speelden steeds met boule-voordeel en pakten dan 
ook vrij eenvoudig met 13-5 de winst en daardoor een plaats bij de 
laatste zestien. De laatste partij van de dag was de achtste finale en het 
lot bracht ons weer tegen Polen. De partij kreeg hetzelfde verloop als 
die in de voorronde en ook nu won Polen weer met 13-5. Polen door 
naar de kwart finale en Nederland uitgeschakeld. De teleurstelling was 
groot, zeker door de wetenschap dat we beter konden. Het is dan slik-
ken en de ogen droogmaken en de draad weer oppakken. Want na dit 
verlies moest de al beschreven herkansing voor het precisieschieten 
plaatsvinden. Het was klasse van Marina dat na de teleurstelling een 
heel goede prestatie werd neergezet. Na de kwartfinales traden Frank-
rijk tegen Thailand en Spanje tegen Tunesië aan in de halve finales. In 

een spannende strijd kwam Thailand terug uit een bijna geslagen 
situatie om Frankrijk te verslaan (13-11). Tunesië was duidelijk te 
sterk voor Spanje getuige de 13-2 overwinning. Vaak is de finale 
een eenzijdige vertoning, maar deze keer was het een echte wed-
strijd, die verassend door de dames van Tunesië met 13-8 gewon-
nen werd. De kampioen van 2009 werd dus verslagen. Op de derde 
plaats eindigen Frankrijk en Spanje.

Eindstand Coupe du Monde 
1. Tunesië 
2. Thailand 2 
3-4. Frankrijk en Spanje 
5-8. Madagaskar, Polen, Thailand 1 en Tsjechië
9-16. België, Canada, China, Estland, Hongarije, Israel, Nederland 
 en Turkije 1.

Eindstand Coupe des Nations
1. Tahiti
2. Italië
3. Duitsland en Singapore

Na nog een avond met het aanhalen van de contacten met de 
andere deelneemsters en het sluiten van nieuwe vriendschappen 
vertrokken coach Huub van de Broek met Marina en Denise naar 
Kopenhagen om deel te nemen aan het EK beloften. Bondscoach 
Toon van Alebeek reisde samen met Katy en Janneke terug naar 
Nederland. Bestuurslid Henk van Rekum bleef in Turkije achter om 
aanwezig te zijn bij het WK jeugd, dat op vrijdag 21 oktober zou 
aanvangen.

pétaNQuetraiNer
Meep Poel ontdekte op een van zijn tochten door Europa het boek “das 
Handbuch der Pétanque Trainer” van de Duitse schrijvers Jürgen Schra-
jer en Uwe Büttner. Hij besloot dit boek uit te geven als Pétanque Trai-
ner, de Nederlandse vertaling werd verzorgd door Jan de Lange onder 
redactie van Hans Hover. Op 27 september presenteerde Meep Poel in 
het boulodrome van Boulamis, waar hij al enige jaren lid is, het eerste 
exemplaar aan de voorzitter van de NJBB, Elly de Jonge. De meeste 
hier aanwezigen konden hun bestelde exemplaar in ontvangst ne-
men, anderen kochten het boek ter plaatse. Het boek is een uitgebreid 
naslagwerk voor pétanquetrainers, maar ook voor andere geïnteres-
seerde lezers. In 21 hoofdstukken worden alle facetten van het trainer-
schap belicht, alles voorzien van duidelijke tekeningen en teksten. Er 
zijn hoofdstukken over de NJBB, de historie van het pétanque en het 
dopingreglement om maar een paar items te noemen. Veel aandacht 
is er ook voor plaats- en schietoefeningen voor verschillende leeftijds-
categoriën. Met welke boules je het best kunt plaatsen en schieten 
wordt bijvoorbeeld ook besproken, enfin te veel om op te noemen dus. 
Pétanque Trainer is zeker een aanwinst voor het pétanque in Nederland 
en mag eigenlijk niet ontbreken in de boekenkast van de trainers.

De uitgever geflankeerd door links Jürgen Schrajer 
en rechts Jan de Lange.
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De Nederlandse jeugdselectie bestond uit Leroy van Arnhem, 
Rick van Lier, Rick Melssen en Romulo van Stockum. Voor Le-
roy en Rick M. zou het het laatste WK jeugd worden, omdat zij 

volgend jaar de leeftijd van Beloften hebben. De begeleiding van de 
equipe werd gevormd door Fred Lagerwaard en Peter van de Linden. 
Verschillende ouders waren ook aanwezig om onze jongens aan te 
moedigen. Ook de jeugd speelde volgens het Zwitsers systeem en 
ook op tijd. De partijen in de voorronden gingen over twee uur en 
twee mènes of zoveel korter als nodig was om 13 punten te scoren. 
De loting bracht Marokko als onze eerste tegenstander. In de eerste 
mène kwamen we meteen met 4-0 achter, maar ons antwoord was 
sterk met een mène van vijf. Op de stand van 9-7 in ons voordeel 
speelden we een dramatische mène en door de zes punten van Ma-
rokko verloren we de partij. De teleurstelling werd snel opzij gezet 
en met goed spel werd Japan met 13-9 verslagen. Daarmee was de 
eerste speeldag voorbij en kon Romulo aantreden voor het onder-
deel precisieschieten waarover later meer. De zaterdag begon drama-
tisch voor onze jongens We maakten het onze tegenstanders Turkije 
2 en Tsjechië wel erg gemakkelijk en verloren we respectievelijk 8-5 
en 13-8. Na de lunch en een verhelderende teambespreking traden 
de jongens aan tegen Oostenrijk. Het werd een 13-6 overwinning en 
daarmee sloten we de voorronde af met tweemaal winst en dat was 
niet genoeg om door te dringen tot de laatste zestien in de Coupe du 
Monde. Het werd dus een plaats in de Coupe des Nations. De eerste 
partij was alweer tegen Japan. Ook nu waren we te sterk voor deze 
tegenstander. Het werd een 13-8 overwinning. Dit betekende dat we 
op de zondag moesten aantreden tegen een equipe, die de eerste 
ronde in de Coupe du Monde had verloren. Volgens de website van 
dit WK zou dat Denemarken zijn. Bij het omroepen van de partijen 
blijkt dat de organisatie Denemarken en Turkije 1 omgewisseld heb-
ben. Over het hoe en waarom worden we niet ingelicht. In deze par-
tij blijkt dat ook het uitwerpen van het butje een belangrijke zaak is. 
Zeker omdat in de partijen die op tijd gespeeld worden het but maar 
één keer uitgeworpen mag worden. Was het niet reglementair, dan 
mocht de tegenstander het but neerleggen op een plaats naar keuze. 
Op een stand van 10-9 in ons voordeel werpen we het but te dicht 
tegen de verlieslijn en mag Turkije het but neerleggen. Het wordt op 
een goede zes meter en het lukt ons niet om goed op punt te komen. 
De tegenstander scoort wel goed en speelt ons uit het toernooi. De 
Coupe des Nations werd uiteindelijk door Marokko gewonnen voor 
Zwitserland en Denemarken en Slowakije.

In de Coupe du Monde gingen de halve finales tussen Frankrijk en 
Thailand en Duitsland en Tunesië. Frankrijk neemt een ruime voor-
sprong op Thailand. De Thais vochten echter sterk terug. Vooral het 
meisje dat als pointeur speelt, plaatst erg sterk. Frankrijk probeert 
het schietend op te lossen en verliest uiteindelijk met 10-13. In de 
ander halve finale komt Duitsland met 3-12 achter. Ook deze jeug-
dige jongens hebben als de Duitse vechtersmentaliteit en winnen 
de partij door tien punten op rij te scoren. We krijgen dus een finale 
Thailand tegen Duitsland. Thailand laat geen twijfel bestaan over 
hun bedoelingen. Een andere pointeur, ook een meisje, plaatst fe-
nomenaal. Ze heeft geen enkel boule op meer dan 25 cm geplaatst. 
Ook de tireur was trefzeker en het goede spel brengt Duistland tot 
wanhoop. Het is een eenzijdige finale. Thailand wint met 13-0 en is 
een terechte wereldkampioen.

Het WK precisieschieten voor de jeugd.
Bij zowel de EK’s als de WK’s is het precisieschieten een vast on-
derdeel van het evenement. Zo ook dus bij het WK jeugd. Het was 
opmerkelijk hoe hoog er gescoord werd door de jeugd. De top zes 
uit de eerste ronde scoorden resp. 46, 43, 42 en 39. Daarvan gin-
gen de vier beste rechtstreeks door naar de kwart finale. Dat waren 
Logan Baton (België) met 46 punten, Pawel Pieprzyl (Polen – 43), 
Oussama Mohsni (Tunesië – 42) en Aengtuen Nares (Thailand – 39, 
maar de meeste vijfpunters). Onze Romulo van Stockum scoorde 
goed in deze voorronde en eindigde met 27 punten op een 14e 

wk jeugd te kemer, aNtalya, turkije

P E T A N Q U E  7 2 15

 xxx ups eN dowNs



plaats, ruim voldoende voor deelname aan de herkansing. Deze 
herkansing vond plaats in de avonduren. Daar verbeterde Romulo 
zijn score uit de voorronde en eindigde met 29 punten op een ge-
deelde achtste plaats. Dat was niet voldoende voor plaatsing voor 
de kwartfinale, maar Romulo kan terugkijken op een goed debuut 
in de internationale wereld van het precisieschieten. Voor de kwart 
finale kwalificeerden zich Manuel Strokosch (Duitsland met 44 
punten), Cheng Zhi Ming (Singapore – ook 44), Diego Rizzi (Italië 
– 43) en Christopher Peel (Engeland – 38).
In de kwartfinales werden Engeland, Thailand, Tunesië en Polen uit-
geschakeld. In de halve finale overkwam dat de spelers van Duitsland 
en Singapore, waardoor we een finale tussen België en Italië kregen.
Logan was toch wel de favoriet van de Nederlanders, maar Diego liet 
er vanaf het begin geen twijfel over bestaan wat hij van plan was. Hij 
nam direct de leiding. Hoewel Logan regelmatig scoorde, bleef Diego 
hem steeds een beetje voor. Tijdens oefening vier (boule achter bou-
le) en vooral tijdens oefening vijf (but schieten) bouwde Diego zijn 

voorsprong uit. De laatste oefening hoefde niet helemaal uitgespeeld 
te worden, omdat met nog drie butjes te gaan Diego niet meer in-
gehaald kon worden. De oefening werd toch helemaal uitgespeeld, 
omdat er een nieuw Italiaanse record gevestigd kon worden. Diego 
deed dat ook. Met 60 punten behaalde hij zowel de wereldtitel als het 
Italiaanse record. Een geweldige prestatie!

Het slot
De WK-week in Kemer werd afgesloten met een galadiner en de 
prijsuitreiking. Daarin trad helaas een dissonant op. Bij het uitreiken 
van de prijzen werd namelijk de derde prijs in de Coupe des Nations 
vergeten!?!?. Dat werd natuurlijk wel hersteld. Maar liet toch een zeer 
pissige vertegenwoordiger van Slowakije achter.
Het is echt jammer dat de FIPJP niet in staat is een vlekkeloos toernooi 
te organiseren. Het wemelt van de wijzigingen in programma’s en on-
duidelijkheden in de communicatie. Dat is een WK niet waard!

Henk

Nk mix Bij het petaNgeske iN BergeN op zoom
In petanQue nr. 71 stond geen verslag van het NK Mix. Door het ontbreken van een redactiecommissie moest volstaan 
worden met de uitslag en een foto van de winnaars. Mary van der Voort vond dat de deelnemers meer verdienden dan 
een paar regeltjes uitslag en leverde het volgende verslag dat we graag alsnog publiceren. (red.)

 de NederlaNdse kampioeNschappeN

Op zondag 10 juli vond in Bergen op Zoom het NK mix plaats. 
Er hadden 62 teams ingeschreven maar er viel 1 team af. Nu 
kwam de organisatie met een vrijloting te zitten, Jack Schil-

lemans en zijn vrouw Karin konden wat langer van het opkomende 
zonnetje genieten met een lekkere koek, en kwamen wel heel relaxt 
de eerste ronde door. Maar er wordt door de aanwezige wedstrijd-
leiding besloten dat alle teams van dezelfde vereniging eerst tegen 
elkaar uit moesten komen, dit om competitievervalsing tegen te 
gaan. Dat is nu niet zo leuk, want a er is geen competitie bij directe 
eliminatie en b, kom je vanuit Hilversum wordt je meteen door eigen 
clubgenoten uit het kampioenschap gespeeld. Maar goed het zal zo 
wel in de reglementen staan. De winnaars van de laatste 16 waren: 
Sonia Zwaal en Kees Koogje(de vorige winnaars), Cees en Dody Hen-
ze, de verrassing van de thuisspelende club; Lieke van der Voort en 
Leo Kruf, Hans v/d Veen en Sandy Rikkers, Mourad El Ansari en Nettie 
Lensink, Marco en Ada Wouters, Patrick Bosch en Karlijn de Jong, Loes 
Smits en D.J. van Mourik, Martijn Theuns en Tracy Landa, Jack en Karin 
Schillemans, Tom van der Voort en Judith van de Eijnden. En met een 

vrijloting kwamen ook Josefien Koogje en Martin Bakker erbij. 
De 1/8ste finales waren toch wel een beetje van de jeugdspelers. 
Hier wonnen Josefien Koogje en Martin Bakker, 13-7. Sonia Zwaal en 
Kees Koogje wonnen met 13-8 van Melissa van Sichem en Romulo 
van Stockum. Loes Smits en D.J. van Mourik wonnen van het verras-
send geplaatste team Lieke van der Voort en Leo Kruf met 13-4. Nog 
verrassender was de uitslag tussen de teams van Patrick Bosch met 
zijn Karlijn tegen Gerard en Coby Zijlstra. Coby en Gerard Zijlstra van 
Hattem Petanque weten deze wedstrijd met 13-4 te winnen. Marco 
en Ada Wouters weten met 13-6 hun wedstrijd te winnen. Mourad 
en Nettie sturen de Familie Schillemans terug naar huis, 13-5. Edward 
Vinke die samen speelde met zijn Kathleen winnen van Cees en Dody 
Henze met 13-7 en als laatste Judith van de Eijnden enTom van der 
Voort winnen van Tracy Landa en Martijn Theuns met 13-4. 
Op naar de kwart finales deze werden gespeeld tussen; Marco en Ada 
Wouters tegen Josefien Koogje en Martin Bakker. Deze laatsten win-
nen met 13-9. Sonia Zwaal en Kees Koogje hebben een zware wed-
strijd tegen Loes Smits en D.J van Mourik. Maar zij weten net op tijd het 
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13e punt te maken. Gerard en Coby Zijlstra lieten zien wat jarenlang 
trainen en samenspel kan opleveren. Zij winnen dan ook van Nettie 
en Mourad. Judith en Tom spelen Edward Vinke en zijn Kathleen uit 
het kampioenschap, Kathleen was het halverwege de wedstrijd even 
helemaal kwijt met het plaatsen. Judith en Tom gaan door met 13-11.
Dan is het tijd voor de halve finales. Er is lekker veel publiek en het weer 
werkt ook aardig mee. De eerste halve finale is er meteen een vol met 
verrassingen. Josefien Koogje speelt tegen haar broer Kees. Josefien 
weet Kees zelfs te verslaan met 13-7 en zit in de finale. De andere finale 
wordt gespeeld door Judith van de Eijnden en Tom van der Voort tegen 
Coby en Gerard Zijlstra. De Zijlstra’s moeten het niet alleen tegen Judith 
en een thuisspelende Tom van der Voort opnemen, maar er zit ook be-
hoorlijk veel publiek bij hen te kijken. Maar Coby en Gerard houden hun 
hoofd koel en doen gewoon lekker hun ding, zij winnen dan ook met 
13-11 van Judith en Tom. De finale wordt rond de klok van 20.00 uur ge-
speeld en gaat tussen Coby en Gerard Zijlstra van Hattem petanque en 
Josefien Koogje en Martin Bakker een mixteam. Martin en Josefien we-
ten een voorsprong op te bouwen van, ik meen, 7-2 maar Coby en Ge-
rard komen heel goed terug. Zij komen zelfs nog gelijk en gaan dan door 
met punten maken. Josefien is even het plaatsen kwijt en daar profiteren 
de Zijlstra`s goed van. Zij worden dan ook de rechtte Kampioen van de 
mix. Het bestuur van het Petangeske feliciteert hen met het behalen van 
de door hen begeerde titel. Coby liet na afloop weten; We spelen al heel 
wat jaren de mix en eindigen met regelmaat bij de laatste acht. Een keer 
zelfs bij de laatste vier. Dat je dan vandaag de titel wint is niet te geloven. 
Zo zie je maar volhouden helpt! Nogmaals Gerard en Coby gefeliciteerd 
met jullie kampioenschap en geniet er maar lekker van.
De wedstrijd om de 3e en 4e plaats werd gespeeld door Judith van 
de Eijnden en Tom van der Voort en Sonia Zwaal en Kees Koogje. Het 
werd niet echt een wedstrijd want Kees wilde liever de finale van zijn 
zus zien. Maar voor Judith en Tom was een podiumplaats nog steeds 
de moeite al was het dan de 3e plaats. De uitslag zal dan ook niet ver-
rassend zijn; 13-0 in het voordeel van Judith en Tom.
Nog een laatste woord van dank aan de vrijwilligers van het Petange-
ske die iedereen vandaag van een natje en een droogje hebben voor-
zien. Zonder jullie zou de NJBB niet in staat zijn om deze toernooien te 
organiseren. Mannen en vrouwen bedankt voor jullie inzet en tijd.

Uitslag Kampioenschap
1. Coby en Gerard Zijlstra
2. Josefien Koogje en Martin Bakker
3. Judith van de Eijnden en Tom van der Voort
4. Sonia Zwaal en Kees Koogje

Uitslag troosttoernooi
1.Janneke Gravesteijn en Noël Kempeneers
2. Irini Kalivianakis en Jos van de Water
3 Julia Henze/Dennis Henze Grand Cru ‘82
4 Lydia Potkamp/Pier Boomstra Hattem Petanque

Mary van der Voort

Nk douBletteN Bij de gooiers iN hilversum

Op zondag 18 september waren we te gast bij P.C de Gooi-
ers om de strijd aan te gaan voor het NK doublet 2011. Er 
hadden 86 teams ingeschreven, waarvan twee afmeldin-

gen. Of dit aan de slechte weersvoorspellingen lag of dat dit een 
andere oorzaak had doet er verder niet toe. Toch wilde ik even 
een kritische noot richting bondsbestuur uiten. Het zit namelijk 
zo dat op een Nederlands kampioenschap gewerkt wordt met 
plaatsing via de ranglijst. Een op de acht teams betekent een ge-
plaatst ranglijstteam. De wedstrijdleiding had verzuimd om hier-
aan te denken vanmorgen. Maar ik vind dat het bestuur hieraan 
dient te denken en hun wedstrijdleiders dient in te lichten. Ook 
vind ik het opmerkelijk dat er tijdens de verschillende Neder-
lands kampioenschappen gewerkt wordt met verschillende be-
leidsvormen. Vandaag moesten teams van dezelfde vereniging 
soms vijf keer loten om niet tegen een ander team van de club 
te spelen, terwijl er tijdens het Nederlands kampioenschap- mix 
in Bergen op Zoom juist tegen elkaar gespeeld moest worden in 
de 1e ronde.( Dit om competitievervalsing tegen te gaan.) Maar 
hoe kun je nu spreken van competitievervalsing als het directe 

eliminatie is? Maar tot zover de kritiek onder woorden gebracht 
van verschillende spelers. 
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Verrassende uitslagen in de 1e en cadrageronde waren; Brian 
en Mitch Schampers tegen Harry van Lier en Rob Ruijgrok, de 
eerst genoemde wonnen met 13-4. Timo van Korlaar en Khalid 
ElYazidi een mixteam versloegen na een spannende wedstrijd 
hun tegenstanders Henri Calvetti en Christian Saurel met 13-12. 
Theo van der Meer en Erik Telkamp verslaan Martin Bakker en 
Mohammed Benazouzz met 13-3. En dan overleef je de eerste 
ronde, blijf je in de strijd voor het kampioenschap, maar moet 
je een cadrageronde spelen. En vlieg je er alsnog uit, dit over-
kwam Guus Vonck en Erik-Jan v/d Brink, Ilse en Irma Smits die de 
1e ronde doorkwamen na een hele spannende wedstrijd.(13-12) 
Ook Arjen Limonard en Marco van Saanen werden in de cadrage 
uitgeschakeld door Fred Kops en Tim van Drunen Littel. Jammer 
was dat het alle vier PUK-spelers zijn. Nog jammerder was dat het 
behoorlijk hard was gaan regenen. En dat ging gestaag door tot 
aan de twee volgende wedstrijden.
Bij de laatste zestien werden ook behoorlijk sterke spelers alsnog 
uitgeschakeld. Wat te denken van Dennis Mul en Milan Heiligers, 
Marco Zeitsen en Ralf Ebben. Ferry Kamps en Sjaak Spruijt wisten 
Simon op de Kelder en Johan Mol naar huis te sturen. Ook in het 
duel tussen Noël Kempeneers en Essa Agzoul en Kees Koogje en 
Frank Schepers ging het redelijk gelijk op. Deze wedstrijd werd 
gewonnen door Noël en Essa en dus ook Kees en Frank waren 
uitgespeeld voor vandaag. In de ronde van de laatste acht wer-
den de winnaars: Ad Wagenaars en Wietse van Keulen, Tom van 
der Voort en Joey van Doorn, Bob van der stappen en Dirk-Jan 
van Mourik (allemaal selectiespelers, ondanks volgens sommige 
kritische boulers “ hun slechte jaar” stonden zij er toch maar van-
daag.) En laatst but not least; Bob de Vroom en Sander Beukers 
van MIDI. Tom van der Voort en Joey van Doorn speelden hun 
halve finale tegen Ad Wagenaars en Wietse van Keulen. Tom en 
Joey lieten zien dat je met aanvallend spel gemakkelijk kan uitlo-
pen naar 10-5. Maar Tom stond net zoals de rest van de dag goed 
te plaatsen en Joey wist er net iets meer dan Wietse te raken en 
op deze manier wisten de twee jongens de finale te bereiken. 
Na een spannende halve finale van Bob de Vroom en Sander 
Beukers tegen Bob van der Stappen en Dirk-Jan van Mourik, het 
stond zelfs 12-12, wisten Sander Beukers en Bob de Vroom zich 
ook voor de finale te plaatsen. Voor Sander was het de eerste keer 
dat hij in een finale van een Nederlands kampioenschap stond, 
op zich al een goede prestatie vind ik. Rond de klok van 21.30 
uur kon de finale dan eindelijk beginnen. Helaas voor Sander en 
Bob waren Tom en Joey net een beetje scherper dan zij. Tom en 
Joey wisten de finale te winnen met 13-3, haalden vandaag hun 
eerste seniorentitel binnen en werden Nederlands doubletten-
kampioen 2011.

Uitslag NK Doubletten 2011
Finale kampioenschap
1. Tom van der Voort Joey van Doorn Mix 13
2. Bob de Vroom Sander Beukers MIDI 3

3e/4e plaats 
3. Ad Wagenaars Wietse van Keulen JBC ‘t Dupke 13
4. Bob van der Stappen Dirk-Jan van Mourik cdp Heerlen 2

 Troosttoernooi
1. Wiel Gerrist - Richard Zuidland 
2. Martin Bakker - Mohammed Benazzous 
3. Nettie Lensink - Dennis Nootenboom 
4. Danny Hoogerwaard - Etienne Baks 

Als laatste wil ik de vrijwilligers van P.C. de Gooiers bedanken voor 
hun inzet en goede zorgen mede dankzij hen werd het ondanks 
het slechte weer toch een geslaagde dag.

Mary van der Voort

A D V E R T E N T I E

Word nu Lotto-abonnee en loop het grootste risico 
om miljonair te worden. Minstens 60 keer per jaar 

maakt u kans op de Jackpot van € 4 miljoen of 
meer en de hoofdprijs van € 1 miljoen!

Maak ook elke week kans op miljoenen euro’s én 
steun uw club. Word vandaag nog Lotto-abonnee.

Voor meer informatie: www.lotto.nl

WIN MILJOENEN 
EURO’S MET LOTTO EN 

SUPPORT JE CLUB
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eeN kampioeNschap vaN verrassiNgeN

Na in mei te zijn afgelast, wegens te geringe deelname werd 
in november toch nog een NK vrouwen tripletten 2011 ge-
speeld. De vereniging PU Kennemerland vond dat er toch 

een soort vrouwenkampioenschap moest zijn in 2011 en organi-
seerde het Open Haarlems kampioenschap vrouwen te verspelen 
op 20 november. De NJBB was snel om dit initiatief over te nemen 
en aan dit evenement de titel NK vrouwen 2011 te koppelen onder 
de voorwaarde dat er tenminste 16 equipes zouden deelnemen. 
Uiteindelijk waren er 23 inschrijvingen, maar moest de equipe Pe-
tra Vos, Leida van Beek, Linda Simons zich afmelden wegens een 
zwaar auto-ongeval op weg naar de derde speelster. De schade aan 
de auto is enorm, maar aan de inzittende gelukkig beperkt. Maar de 
gekneusde lichaamsdelen en blauwe plekken zullen de komende 
dagen zeker een pijnlijke herinnering vormen. Het had veel erger 
gekund, maar de betrokkenen zijn gelukkig opgewekt en hebben 
al aangekondigd volgend jaar weer van de partij te zijn.
Gezien het feit dat het kampioenschap in afdeling 09 gespeeld 
werd, was het niet vreemd dat er acht equipes uit deze afdeling 
kwamen. Deze equipes hadden ook een klein voordeel van terrein-
kennis in de één jaar oude accommodatie.
Het toernooi werd als volgt verspeeld. Na de eerste speelronde gin-
gen de elf winnaars naar het hoofdtoernooi, waarin uiteindelijk om 
de nationale titel gespeeld zou worden. 
De elf verliezers gingen verder in het troosttoernooi, wat uiteinde-
lijk moest leiden tot het Open Haarlems Kampioenschap vrouwen. 
Voor de equipes die de tweede partij verloren was er nog de mo-
gelijkheid om in te schrijven in een toernooitje van vier met als prijs 
een deel van het inschrijfgeld. Zowel de eerste ronde in het hoofd-

toernooi als de eerste ronde in het troosttoer-
nooi was een cadrageronde om tot tweemaal 
acht tripletten te komen voor de kwartfinales.  
In de kwartfinales van het hoofdtoernooi wer-
den de equipes R, van Beek, I. Hoekstra, J. van 
Rekum (Boule Union Thamen) uitgeschakeld 
door de equipe B. Kirpensteijn (Mix). A. Wil-
derbeek, R. Kas, T. Kuijt (Mix) door de equipe 
J. Roos (PU Badhoevedorp). J. Gravensteijn, 
I. Smits, D. de Wolf (NVS 2) door de equipe 
M.  lom (NVS 1) en L. Smit, S. Rikkers, E. Roffel 
(Mix) door de equipe D. van Arnhem (NVS 
3). In de halve finale werden de twee 
selectieteams verslagen. Marina 

Blom, Katy Bosch en Katja van de Wouw werden verslagen door 
de equipe J. Roos. Datzelfde overkwam de equipe Denise van Arn-
hem, Elke van der Linden en Irma Smits, maar dan door toedoen 
van de equipe B. Kirpensteijn. Daardoor ontstond een bijzondere 
en onverwachte finale. In het begin ging de strijd gelijk op, maar op 
een stand van 4-4 ging het licht langzaam uit bij Jose Roos, Jeanet-
te Spanjer en Nel de Zwart. Zij hadden ingeschreven met de ge-
dachte: “Kijken hoever we komen” en dat was dus de finale, die ze 
uiteindelijk met 13-4 verloren van de Equipe Barbara Kirpensteijn, 
Judith van der Eijnden en Sonia Zwaal. Daarmee toonden Barbara, 
Judith en Sonia zich de sterkste van de dag en terecht Nederlands 
kampioen 2011. De strijd om de derde plaats werd gewonnen door 
Marina Blom, Katy Bosch en Katja van de Wouw. In het Open Haar-
lems Kampioenschap vrouwen eindigden Dody Henze, Julia Henze 
en Wilma Oosterbaans (Grand Cru ’82) op de derde plaats achter 
Marian van Kampen, Truus Verbocht en Marion Oostveen (Mix). 
De eerste Open Haarlems Kampioen vrouwen werd de equipe van 
L’ esprit bestaande uit Annemarie van der Toom, Sascha Overgeer 
en Frances van Dongen. De prijsuitreiking werd verricht door de 
voorzitter van de NJBB, Elly de Jonge, die namens alle aanwezigen 
de wens uitsprak dat de equipe van ’t Zwijntje snel zou herstellen 
van het ongeval en de verwondingen. Daarnaast werd de vereni-
ging PU Kennemerland geprezen voor haar initiatief om dit kam-
pioenschap alsnog mogelijk te maken. De winnaars van het NK 
kregen van het Petanque-
forum een kampioen-
strui aangeboden. En 
voor de winnaars van 
het Open Haarlems was 
er een trui aangeboden 
door PU Kennemerland. We 
kunnen terugkijken op een mooie 
dag petanque met een redelijk toe-
schouwersaantal, ondanks de mist, en 
met veel sfeer. Hopelijk zien we alle da-
mes volgend jaar terug op 26 mei 
tijdens het NK bij De Goede 
Worp in Den Haag.

het kampioenschap 
is binnen

Het podium van het 
Open Haarlems KampioenschapHet podium van het 

Nederlands kampioenschap

P E T A N Q U E  7 2 19

 Nk vrouweN



kiek iN de pot (raNglijsttoerNooi)
Op zaterdag 27 en zondag 28 augustus vonden in Bergen op zoom de “Kiek in de Pot” tripletten en doubletten ranglijst-
toernooien plaats. De thuisbasis van jeu de boule Vereniging “het Petangeske”. Vrijdagmorgen moest er eerst worden 
opgebouwd. Om 7.00 uur werd er begonnen en om 7.30 uur barstte er hevig onweer los. In de stromende regen werd er 
toch doorgewerkt want om 14.00 uur begon er een promotie toernooi. Ik vind dat er even een bedankje richting de vrijwil-
ligers van het Petangeske moet, dankzij hen was alles op tijd klaar. Mannen en vrouwen bedankt! 

Ondanks dat de weersvoorspellingen niet erg gunstig waren 
viel dat op zaterdag erg mee, er viel welgeteld 1 bui. In Leid-
schendam moest het toernooi bij Grand cru dezelfde dag 

meerdere malen worden stilgelegd, en werd de finale niet meer ge-
speeld. Wel denk ik dat het slechte weer er mee te maken heeft gehad 
dat er maar 38 triplettes op zijn komen dagen. Het was directe elimi-
natie en de verliezers gingen meteen naar de B poule etc. Heel ver-
rassend waren sommige uitslagen en verliezers van de 1e ronde. De 
teams van Noël Kempeneers, Steven Illegems en Edward Vinke wer-
den in die ronde meteen al uit het hoofdtoernooi gespeeld. Dan de-
den de teams van Dennis Mul met Milan Heiligers en Franks Schepers 
en Tom van der Voort met Eddie Hollestelle en Ricardo Saarloos en het 
team van Joop Pols met Ilse en Jaap Smits het een stuk beter. Zij wisten 
allemaal een plaats bij de laatste 8 te halen. Het beste Nederlandse 
team van die dag was het team van Marco Wouters,Ad Dammen en 
Roland Adriaanse. Zij wisten zich tot de halve finale staande te houden 
tussen alleen maar Belgische teams. Helaas voor hen werd de halve 
finale verloren en stonden zij op een gedeelde 3e plaats.

Uitslag hoofdtoernooi triplettes
1.  Laila Smolders, Wesley Cami en Tony de Groof
2.  Cedric Dobbeleare, Walter en Cali
3/4. Alain Bergiers, Bernard Simon en Socora Gilles
3/4. Marco Wouters, Ad dammen en Ronald Adriaanse

Winnaars in het hoofdtoernooi B: 
Noël Kempeneers, Kees Koogje en Mourad el Ansari
Winnaars in het troosttoernooi C: 
Paul Verplancke, Dieter Verplancke en Alain Vancaeneghem
Winnaars in het troosttoernooi D: 
Edward Vincke, Martin Bakker en Moustafa Mazouz

Op zondag werd het ranglijst doubletten toernooi gespeeld. Hier-
aan deden 61 of 62 doubletten aan mee. Ook hier werden in de 1e 
ronde al flink wat verrassende uitslagen neergezet. Het team van 
Walter en Cali dat gisteren nog in de finale speelde werd meteen in 
de 1e ronde uit het hoofdtoernooi gespeeld. Zo ook Bruno Pugliari 
en Mateo Longo, in België geen onbekende spelers. Zij werden door 
het jeugdige Nederlandse selectieteam Paul Geertse (Petangeske) 
en Etienne Baks verslagen met 13-12. Ook Kees Koogje en Tom van 
der Voort kwamen te laat in hun spelritme en verloren ook op 12-
13 hun 1e ronde van Jan van de Griendt en Bas Veldhuisen. Voor de 
winnaars van vandaag, Ferry Kamps en Mark Wildeboer bestond 
de finale eigenlijk uit twee wedstrijden. In de halve finale moesten 
zij het opnemen tegen Romulo van Stockum en Kathy Bosch. De 
laatste twee waren in de eerste helft van deze wedstrijd een stuk 
sterker dan de winnaars. Dat kwam vooral doordat Mark het een 
beetje liet afweten met het schieten. Gelukkig voor hen barstte er 
een flinke regenbui los en Ferry zei: “dat is mooi, nu eens zien wat 
zo`n onderbreking bij Romulo doet”. Na een stop van ongeveer 10 
minuten werd de wedstrijd weer hervat. En precies wat Ferry ver-

wachtte gebeurde. Romulo was zijn ritme helemaal kwijt en kwam 
niet meer in de wedstrijd. De “twee oude rotten” (niet beledigend 
bedoeld hé jongens), konden beter met de onderbreking omgaan 
en wisten de wedstrijd naar zich toe te trekken. Zij wonnen dan ook 
met 13-9 de halve finale. Maar voor Kathy en Romulo, Petje af met 
jullie behaalde gedeelde 3e plaats, proficiat. 

Op naar de finale, het werd er een tussen Nederland en België. Ferry 
Kamps & Mark Wildeboer tegen Cedric Dobbeleare & Fabian Plou-
chard
Om en om wisten beide teams wat puntjes te pakken. Maar weer lie-
ten Ferry en Mark zien wat jarenlange ervaring oplevert. Zij wonnen 
hun finale met 13-9 en werden dan ook de terechte winnaars van het 
doubletten ranglijsttoernooi in Bergen op zoom.

Uitslag hoofdtoernooi Doubletten
1. Ferry Kamps en Mark Wildeboer
2. Cedric Dobbeleare en Fabien Plouchard
3/4. Bernard Simon en Socora Gilles
3/4. Romulo van Stockum en Kathy Bosch

Winnaars hoofdtoernooi B: Noël Kempeneers en Mourad el Ansari
Winnaars troosttoernooi C: Tom van der Voort en Kees Koogje
Winnaars troosttoernooi D: Paolo Russino en Adri Cameron

Naast de twee ranglijst toernooien werd er ook op zondagmiddag nog 
een 55+ toernooi georganiseerd. Met 28 deelnemers ging men daar 
van start. Omdat het ranglijsttoernooi niet helemaal vol zat konden 
deze spelers ook op het boventerrein een baantje kiezen, andere jaren 
moesten zij wegens drukte naar het beneden gelegen terrein om te 
spelen. Wegens de hoosbui, die net voor de finale van start ging, naar 
beneden kwam werd besloten om deze finale niet door te laten gaan. 
Nu werd de puntentelling belangrijk en gelukkig kon men op het aan-
tal gewonnen wedstrijden en pluspunten een winnaar aanwijzen. De 
winnaars daar waren: Dominique Gaudry en Jan Vercouteren

Tevens werd er op vrijdagmiddag een promotie toernooi gespeeld. 
Dit werd gesponsord door Ernest Ligtenberg (lid van het Petangeske) 
die ook van beide ranglijsttoernooien de hoofd-
sponsor was. Dit is een vrij maar ook een ge-
zelligheidstoer-
nooi en er 
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werd maar liefs door meer dan  70 doubletten ingeschreven. De finale 
werd hier gespeeld door Jan Stoel & Frans Geers en de jeugdige spelers 
Tom van der Voort en Ricardo Saarloos. Tom en Ricardo lopen uit naar 
10-1 maar Jan en Frans vechten zich terug in de wedstrijd. Ze komen 
terug naar 7-11 maar dan maken Tom en Ricardo de wedstrijd uit met 
een mooie plaatsbal van Ricardo. Ze winnen overtuigend met 13-7. Na 
afloop zegt Jan dat de jongens heel volwassen hebben gespeeld en te-
recht gewonnen hebben. Ik denk dat het Petangeske terug kan kijken 
op een geslaagd toernooi ondanks het lage aantal inschrijvingen. De 
wedstrijdleiding van de NJBB bedankt het Petangeske in elk geval voor 
hun goede verzorging en organisatie van beide dagen.
Ook viel het hen op dat er daar toch steeds veel publiek aanwezig was. 
Ik wil zelf alle twintig vrijwilligers en de wedstrijdleiding van de NJBB 
nog even bedanken voor hun inzet want zonder hen kan je niet zo`n 
evenement organiseren. Dus alle vrijwilligers chapeau en bedankt 
voor alles.

herstaco pétaNQue masters 2010

Een heel gezellig, sportief feest: zo hebben veel spelers en be-
zoekers van de Herstaco Pétanque Masters 2011 deze 6e edi-
tie beleefd. ‘s Ochtends bewolkt maar droog en ‘s middags de 

zon, waarbij de temperatuur opliep tot zo’n 26 graden. Uitstekend 
petanqueweer dus in Breda en dat mocht een klein wonder heten 
in die zo regenrijke week. 
Dankzij de inzet van veel vrijwilligers kon men tijdens de Masters 
genieten van een sfeervolle ambiance rondom speelterrein en 
clubhuis. Bezoekers en spelers keken hun ogen uit bij de unieke 
collectie van Henk en Anne Martine Reesink. Menigeen maakte dan 
ook gretig van de gelegenheid gebruik om een gesigneerd petan-
queboek, een setje oude boules of ansichtkaarten aan te schaffen.
Ook dit jaar slaagde de organisatie er in om een geweldig mooi 
internationaal deelnemersveld neer te zetten. De 32 uitgenodigde 
equipes gingen, verdeeld over 8 poules, van start met 3 partijen, 
waarna indeling in het A-B-C en D-toernooi volgde. Vanaf de kwart-
finales gold directe eliminatie. En altijd zijn er weer onverwachte 
uitslagen! Zoals de plaatsing in het C-toernooi van Nederland 1: 

Wietse van Keulen, 
Ad Wagenaars en 
Tom van der Voort 
en Nederland 5: 
Dennis Mul, Milan 
Heiligers en Richard 
Zuidland. De win-
naar van vorig jaar, 

het team van Steven Ielegems, Andy Thienpondt en William Van 
der Biest werd onverwacht vroegtijdig uitgeschakeld. Verrassend 
was het Deense team: Morten Saxild-Hansen, Anders Erlandsen en 
Emil Petersen. Een leuk stel “jonge honden”, die op vrijdagavond bij 
de terreinverkenning wel héél veel belangstelling toonden voor de 
“hockeymeiden” op het sportcomplex naast ons! 
De finale van het A-toernooi werd gespeeld door Frankrijk 2: Lucien 
Bertoux, Stéphane Decroix en Yannick Gamelin en Wallonië 7: Jer-
remy Pardoen, Benoit Hardenne en Cedric Barbier. Het werd een 
makkie voor de Fransen:13-0! Om de 3e en 4e plaats werd gespeeld 
door Frankrijk 3: Thomas Ballique, Laurent Jlanthier en Fabrice Fil-
lion en Vlaanderen 6: Glen De Baeke, Déra Randriamiarisoa en Fa-
bian Lambert. De overwinning ging naar Frankrijk 3:13-4.
Tot slot
Wij bedanken sponsor Paul Hermsen van Herstaco BV en Ingrid 
Schoonenberg voor het verzorgen van de invitaties en de samen-
stelling van het deelnemersveld.  En dan mogen we toch ook al die 
vrijwilligers van Va-Tout niet vergeten. Zij hebben vóór, tijdens en 
na afloop van de Masters heel veel werk verzet. 
En nu op naar de 7e editie van de Herstaco Pétanque Masters, op 
zaterdag 8 september 2012...

Thea van Nieuwenhuizen,
Va-Tout Breda.
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Is hij van deze wereld?
Superman bestaat niet! Maar toch?
Het is echt niet van deze wereld om van de 100 boules er 
maar 19 missen en dat ook nog binnen tien minuten!

1000 Boules

Het gebeurde allemaal tijdens de tweede editie van 1000 
boules. Tien deelnemers, die elk tien minuten krijgen om 
op 100 boules te schieten. Waren de deelnemers vorig jaar 

allemaal uitgenodigd, dit jaar kon men zich inschrijven en via een 
kwalificatie (50 boules schieten binnen 5 minuten) plaatsen voor 
de eindronde op 29 oktober in het Petanquecentrum Nieuwegein. 
De kampioen van 2010 was automatisch geplaatst, dus bleven er 
negen plaatsen over, waaronder één voor de beste vrouw. Uitein-
delijk traden de volgende deelnemers aan: Als eerste de helft van 
de Nationale kampioen Mix, Gerard Zijlstra. Hij beet dus de spits 
af en scoorde 59 hits. Hij werd gevolgd door Edward Vinke, die tot 
een score kwam van 60 (één minder dan vorig jaar). Na het evene-
ment merkt Edward op dat hij het graag eens zou doen met boules 
van 80 mm en 800 gram! Als derde betrad Kees Koogje de arena. 
In een hoog tempo schoot hij de ene boule na de andere weg. In 
zes minuten en negen seconden had hij 100 boules geworpen en 
81 boules geraakt. Een bijzonder hoge score en verbetering van 
de hoogste score van vorig jaar. Vanaf nu zat het publiek op het 
puntje van de stoel of bank. Zou dit aantal nog verbeterd worden? 
De een na de andere deelnemer struikelde. Martin Bakker, de win-
naar van 2010, Noël Kempeneers en Dirk-Jan van Mourik bleven 
steken op respectievelijk 73, 71 en 64. Wietse van Keulen stond 
lange tijd tweede met 74. Dat werd nog geëvenaard door Joey van 
Doorn, maar echt spannend werd het toen de veertienjarige Ro-
mulo van Stockum de werpcirkel betrad. Lange tijd zat hij Kees op 
de hielen, maar moest toch vier missers meer accepteren. Met een 
score van 77 kaapte hij de tweede plaats weg voor de neuzen van 
Wietse en Joey. De enig dame in het gezelschap was Katy Bosch. 
Tussen al dit mannengeweld zette ze een mooie prestatie neer. 
Hoewel het publiek even dacht dat ze de 100 niet binnen tien mi-
nuten zou kunnen voltooien, hield ze toch nog vijf seconden over. 

Met een score van 52 (twee meer dan haar doelstelling) zette ze 
als eerste vrouw een nationaal record neer. Het evenement werd 
afgesloten met de prijsuitreiking, maar niet nadat veelvoudig we-
reld- en Frans kampioen Philippe Quintet een demonstratie gaf 
door ook 100 boules te schieten. Hij moest toegeven dat hij niet in 
echt goede vorm was, want hij bleef steken op 72 geraakte boules. 
Het was weer een geweldige avond met drie nieuwe records. Bij 
de mannen 81 raak, bij de vrouwen 52 en over het gehele evene-
ment 685 raak, twintig meer dan vorig jaar. Maar misschien nog 
wel belangrijker de instroom van de jeugd. Van de tien finalisten 
waren er vier jonger dan 23 jaar. U moet volgend jaar echt dit eve-
nement bezoeken.

Henk
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kids

Van 20 tot 24 juli zijn de Eurogames gehouden in Rotterdam. 
De Eurogames worden georganiseerd door de EGLSF (The 
European Gay and Lesbian Sport Federation). Het doel is 

om deze Europese sporters in een sfeer van fair play, tolerantie 
en veiligheid hun sport te laten beoefenen. Het sportprogramma 
bestond uit 21 sporten, waaronder petanque.  De vorige keer dat 
deze games in Nederland werden gehouden, was in 2002. Het pe-
tanquedeel is toen afgewerkt in Den Haag bij De Goede Worp, die 
op dat moment net over hun nieuwe accommodatie beschikten.
Namens Afdeling 11 zijn Nijs van Bennekum en Joop Stigter meer 
dan een jaar bezig geweest met de voorbereidingen. Dat betekende 
vergaderingen bijwonen en veel regelwerk om op 22 en 23 juli de 

sporters te kunnen ontvangen. Het resultaat van hun werk mocht 
er zijn. JBC Maasstad was uitstekend voorbereid voor de ontvangst 
van de spelers en speelsters. In een vriendelijke sfeer bestreden 16 
teams elkaar. Er waren 6 teams uit Zwitserland, 4 uit Duitsland, 4 uit 
Engeland en helaas slechts 2 uit Nederland.Als wedstrijdsysteem 
was er gekozen voor 2 poules van 8 teams. In de poules werd een 
halve competitie afgewerkt. De 1e dag werden er 4 wedstrijden ge-
speeld en voor de 2e dag bleven er dus nog 3 over. 
De nummers 1 van iedere poule speelden aansluitend de finale en 
de nummers 2 om de plaatsen 3 en 4. Voor de 1e drie plaatsen wa-
ren er medailles beschikbaar. De 1e 4 teams kregen daarnaast een 
diploma.

Eindstand:
Plaats en Teamnaam   Speler 1 Speler 2 punten  saldo
1 Rainbow Sisters D Claudia Harthun Corinna Heimburger 6 41
2 De Fietsbellen SUI Joyce Riper Marie-Louise van Swelm 5 18
3 Brighton Boule Boys GB Terry Gibons Tony Mann 5 -2
4 Kugelrund SUI Elisabeth Schneeberger Gabriela Weber 6 32
5 FaBOULOUSE Blue SUI Moreno Zadona Silv Widmer 5 19
5 Kugelblitz SUI Brit Schuhmacher Claudia Thiesen 5 19
7 Ellfra SUI Ellen Bringolf Franziska Meroni 4 18
8 Egal D Christa Dautzenberg Ursula Stein 3 8
9 Fabelhaft SUI Pascale Navarra Corina Walther 3 0
10 Die Kölschen Bouletten D Nadia Eikmeyer Gaby Albers 3 -8
11 The Twente Girls NL Nancy Oude Nijhuis Barbera Poelman 2 -5
12 Het Roze Butje NL Ester Knubben Margo van Hemert 2 -17
13 The Pink Panthers GB Michael Casey Valerie Delpech 2 -18
14 Egal 2 D/F Anne Beniguel Michaela Glaus 2 -26
15 Blagss GB Graham Johnston Viv Woodstock 2 -43
16 The Original Pink Panthers GB Michele Voznick Rodney Watson 1 -36
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De Fietsbellen werden in de finale met 13 - 0 volledig overklast 
door de Rainbow Sisters. Niets lukte bij de in Nederland geboren, 
maar al ruim 30 jaar in Zwitserland wonende dames. De Rainbow 
Sisters namen daarom het goud mee naar Keulen.
De strijd om de 3e en 4e plaats duurde wat langer. Tot 6-5 ging de 
strijd vrijwel gelijk op. Toen namen de Brighton Boule Boys het heft 
in handen en maakten het spel uit met een stand 13-5.

Het waren twee prima dagen met uitstekende propaganda voor de 
petanquesport.
Jammer dat er zo weinig publieke belangstelling was.
Wilt u een impressie van deze dagen? Kijk dan op www.jbcmaas-
stad.nl de site van JBC Maasstad of op de site van de eurogames, 
www.eurogames2011.eu, kies sport, sporten, petanque.

Paul Paardekooper

De vereniging JBC Maasstad, verantwoordelijk voor de organisatie 
van het petanquetoernooi, heeft het prima gedaan, zoals moge 
blijken uit de vele positieve reacties, waarvan hier een voorbeeld.

zomer jeugd cyclus 2011

Een van de speerpunten van de werkgroep ‘Jeugd Petanque 
van A tot Z’ voor 2011 was om nog in 2011 het aantal toer-
nooien voor de jeugdspelers van de NJBB te verruimen.  Er 

stonden immers veel te weinig jeugdtoernooien op de bondska-
lender. Bovendien werden ze voornamelijk bezocht door kinderen 
die deel uitmaakten van landelijke of zonale jeugdselecties. Daarom 
besloot JeugdPAZ tot een snelle gecoördineerde actie: de Zomer 
Jeugd Cyclus 2011. Vier toernooien, georganiseerd door de vier bij 
de start van JeugdPAZ betrokken verenigingen: Jeu de Boules Al-
tena, Les Cailloux, Petangeske en ’t Zwijntje.  Omdat spelers na hun 
17e jaar niet zelden door verandering van onderwijs, door werk of 
om andere redenen het contact met andere jeugdspelers of petan-
que dreigen te verliezen, werd ook deze leeftijdsgroep uitgenodigd. 
Voor ogen stond een gevarieerd circuit van toernooien. Het ene 
toernooi in triplettes met wisselende medespelers (à la mêlee), het 
andere bijvoorbeeld in zelf gevormde doublettes. Soms ingedeeld 
in leeftijdsgroepen, dan weer juist jong/onervaren met ouder/er-
varen.  Per toernooi stelde de NJBB dagprijzen beschikbaar om het 
competitie-element erin te brengen. Om de deelname aan de hele 
cyclus te stimuleren werden eindprijzen in het vooruitzicht gesteld. 

Kennismaking  
De aftrap van de cyclus was op 21 mei bij Les Cailloux in Zeist. Het 
toernooi stond in het teken van kennismaking. De 37 jongens en 
meisjes die elkaar lang niet allemaal kenden. De eigen shirts waar-
onder een aantal van de bondsselectie werden vooraf verplicht 
ingewisseld voor witte T-shirts waardoor er onderlinge gelijkheid 
ontstond. De kinderen kregen de gelegenheid om voor iedere partij 
samen met hun wisselende boule-maatjes een slogan of tekening 
op hun shirt aan te brengen als bijdrage aan de teamgeest. Het 

werd een uiterst ontspannen en geanimeerde sportdag. Extra leuk 
was dat het bondsbestuur en enkele afdelingsvertegenwoordigers 
na afloop van de gelijktijdig gehouden bondsraad hun belangstel-
ling kwamen tonen. Sommige spelers spraken alvast met elkaar af 
om samen een doublette te vormen voor het tweede toernooi van 
de cyclus, op 4 juni bij Jeu de Boules Altena. Een zonnige dag, een 
knusse accommodatie, een enthousiaste en goede organisatie en 
40 jeugdspelers stonden garant voor een fijne dag. Er was sprake 
van meer competitie deze keer. Het hoogtepunt van de dag was 
het eierentireren tijdens de middagpauze. 

 petaNQuekidsurplace

Hello JBC Maasstad - I wanted to send you a message to 

say a BIG THANK YOU for being such fabulous hosts for 

the Eurogames Petanque in Rotterdam. You made us all 

feel very welcome and it was a pleasure to meet all of you 

from the wonderful organizers to the gorgeous staff be-

hind the counter, to Meep and his wife and even the black 

& white cat!

I agreed 100% with the comments made by the umpire 

about the wonderful spirit that all the games were played 

with but would like to add that this was only made pos-

sible by JBC Maastad making all of us feel so welcome.

Not only were there many great games but there were 

also lots of new and I hope long lasting friendships made 

between the competitors and with you all at JBC Maas-

stad.
Once again many thanks Tony Mann

Brighton (UK)

P E T A N Q U E  7 224



 Prijswinnaars eindklassement Zomer Jeugd Cyclus 2011

Beloften-Junioren
Naam speler Geb. jaar Vereniging Cat.  1e 2e 3e 4e # punten
Paul Geertse 1995 Petangeske Junioren 12 12 12 11 47
Didier Viguurs 1991 JdB Altena Beloften 10 12 9 10 41
Lisa Zwaal 1995 Les Cailloux Junioren 5   12 12 29
                 
Aspiranten
Naam speler Geb. jaar Vereniging Cat.  1e 2e 3e 4e # punten
Yannieke Baks 1998 JdB Altena Aspiranten 18 21 21 21 81
Ellen Walrave 1998 Petangeske Aspiranten 14 19 21 14 68
Michiel Stoop 1999 Les Pointeurs Aspiranten 16 21 18   55
                 
Pupillen
Naam speler Geb. jaar Vereniging Cat.  1e 2e 3e 4e # punten
Wessel Geertse 2001 Petangeske Pupillen 12 11 13 10 46
Nadine Gilliéron 2000 Les Cailloux Pupillen 8 13 13 6 40
Quinty van Bilzem        2000 ‘t Zwijntje Pupillen 13 9 4 9 35

Spel- en gedragsregels
Drie weken later ging Petangeske op geleide van de buienradar 
op zeker en verkoos om de 3e dag van de cyclus op haar bin-
nenbanen te houden. Dat was niet alleen voor de spelers pret-
tig, maar ook voor de ouders die de reis naar Bergen op Zoom 
mogelijk gemaakt hadden. De triplettenvorm vergde van de 38 
deelnemers nog meer overleg en samenspel. De special van de 
dag was het ‘ren-je-rot’ spel: een quiz met vragen over het spel-
reglement en de gedragsregels van de NJBB. Voor je antwoord 
moest je naar een aangewezen plek rennen, ook goed  voor 
de conditie dus.  Omdat er geen winnaar was, werd de speci-
ale quizprijs bewaard voor een serieuze test op de slotdag van 

de cyclus. Dat laatste toernooi 
was half september bij ’t 

Zwijntje. Of het kwam 
doordat 

d e 

zomervakantie  ertussen zat, het aantal deelnemers was met 
26 lager dan verwacht. De afwezigen hebben helaas een ener-
verend evenement gemist: het ‘Balkenbrij-toernooi!  Het speel-
veld lag bezaaid met allerlei hindernissen, planken, balken, een 
stoel, zelfs een kapstok. Allemaal restanten van de forse ver-
bouwing waar ’t Zwijntje mee bezig is. Op één van de banen lag 
de werpcirkel zelfs op een tafel.  Kortom, er werd een beroep 
gedaan op de vaardigheid en de slimheid van de deelnemers. 
Om de wedstrijden in goede banen te leiden werden ervaren 
beloften en junioren aan pupillen en aspiranten gekoppeld. 
Een genot om de kinderen aan het werk te zien. De spel- en 
gedragsregelquiz direct na de gezamenlijke lunch die de gast-
vereniging de deelnemers aanbood, was spannend, want bij 
een foutief antwoord was je af. Verbazingwekkend was het ken-
nisniveau temeer daar de aanwezige scheidsrechter de vragen 
zelfs niet vond misstaan bij een SR2-examen! Deze quiz werd 
gewonnen door Ellen Walrave.
De nummers 1, 2 en 3 van elke van de drie leeftijdscategorie-
en werden verblijd met de waardebon waarmee zijn boules of 

andere petanque-accessoires kunnen kopen bij sponsor JDC 
Sport.  Al met al kan JeugdPAZ terugkijken op een geslaagde 

Zomer Jeugd Cyclus 2011. Een welkome aanvulling op de 
jeugdkalender.
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In vergelijking met andere sportbonden valt de NJBB op door het 
geringe aantal jeugdigen die aan onze sport petanque doen. Niets 
nieuws onder de zon, zult u denken. Klopt, want  slechts 1/3 van 

de 208  bondsverenigingen heeft jeugdleden. Maar wat opvalt, is dat 
het aantal jeugdleden de laatste jaren gestaag aan het dalen is. Was de 
jeugd acht jaar geleden goed voor een aandeel van ruim 2% van de 
licentiehouders, nu is dat nog niet de helft. Sommige verenigingen am-
biëren geen jeugdleden, anderen zouden die wel willen, maar zijn niet 
in staat om ze te binden. Zo zijn er bijvoorbeeld maar een stuk of 20 
clubs die 5 of meer jeugdleden hebben rondlopen en maar 4 verenigin-
gen met 10 of meer jeugdspelers. Je kunt je afvragen of het nadelig is, 
dat het petanque zo weinig aantrekkelijk is voor jongeren. Volgens het 
inmiddels vijf jaar oude sportmarketingplan van de bond  heeft jeugd 
geen geprioriteerde aandacht. Gelet op de huidige populatie en de ver-
grijzing wordt in dat plan de hoogste groeiverwachting toegedicht aan 
achtereenvolgens de doelgroepen de ‘masters’ (45-65 jaar), de senioren 
(>65 jaar) en tot slot de ouder-werkenden (35-45 jaar). Voor zover er 
binnen de NJBB actief geworven wordt, is het dan ook niet vreemd dat 
de gemiddelde leeftijd van de licentiehouders van de NJBB is blijven 
schommelen rond de 63 jaar. Van belang is om vast te stellen, dat de 
marketingdoelstelling van 25.000 leden in 2012 bij lange na niet lijkt te 
worden gerealiseerd. Ondanks een forse verlaging van de bondscon-
tributie (C-licentie) enige jaren geleden stagneert de groei en blijft de 
NJBB steken op 18:000 leden. 

Gevolgen voor de sportontwikkeling
Voor de ontwikkeling van het petanque als wedstrijdsport en topsport 
is verjonging wel van grote betekenis. Dat werd in het fraaie jeugdbe-
leidsplan  Kaboem! (2003) al erkend en onderkend. Met “Onze jeugd 
heeft de toekomst”, “Jeu de boules is cool!” werden opeenvolgende 
plannen gloedvol aangekondigd, maar zijn intussen papieren tijgers 
gebleken. Het bleef bij mooie voornemens en onbeantwoorde oproe-
pen richting de afdelingen.  Ondertussen daalt  de gemiddelde leeftijd 
van de spelers die deelnemen aan Nationale Kampioenschappen en 
aan de NC gestaag. Die van de finalisten van het laatste Verenigings-
kampioenschap was bijvoorbeeld voor in de dertig! Ook internationaal 
is de verjonging zicht- en merkbaar. In dat licht is de huidige terugloop 
van het aantal jeugdspelers  zorgwekkend. Als de spoeling steeds 
dunner wordt, zullen vroeg of laat de selecties van jeugd en beloften 
‘opdrogen’.  Eén van de doelen die de NJBB nastreeft is er toch juist op 
gericht om internationaal een deuntje mee te (blijven) blazen. Daarmee 
samenhangend topsportbeleid vergt inspanningen en offers. Dus ook 
in dat opzicht is de teruggang van 423 jeugdlicenties naar zo’n 180 alar-
merend.  

Geen ledenwerving zonder georganiseerd ledenbehoud
Oproepen van het bondsbestuur aan afdelingen om portefeuillehou-
ders ‘Jeugd’ aan te wijzen zijn op afdeling 5 na nergens gerealiseerd. Lijkt 
ook een mission impossible, als de meerderheid van de verenigingen in 
de afdelingen op z’n zachtst gezegd niet staan te popelen. Voor een aan-
tal verenigingen met jeugd was dit eind 2010 reden om de noodklok te 
luiden. Het roer moet om, laat de verenigingen met jeugd het voortouw 
nemen in een uiterste poging om tot aanpak te komen! Bondsbestuurs-
lid ‘Jeugd’, Arno Frankfort, keek naar de klok en zag dat het 5 voor 12 was 
en bracht dit alternatief in. Vertegenwoordigers van de verenigingen Al-
tena (Sleeuwijk), Les Cailloux (Zeist), Petangeske (Bergen op Zoom) en 
’t Zwijntje (Apeldoorn) boden zich aan om als starters de kar te trekken. 

jeugd paz Het bondsbestuur installeerde  de advies- en werkgroep die zich “Jeugd 
Petanque van A tot Z”, inmiddels afgekort tot JeugdPAZ.  Er werd voor 
gekozen om de bestaande beleids- en promotieplannen even te laten 
voor wat ze zijn. Niet omdat ze geen goede doelen en houvast bieden, 
integendeel, maar om niet in de valkuil te trappen van teveel tegelij-
kertijd te willen doen. Over de meerjarenkoers was JeugdPAZ het snel 
eens: geen ledenwerving zonder vooraf georganiseerd ledenbehoud, 
olievlekwerking door kennisdeling en onderlinge samenwerking en 
ondersteuning. 

Directe communicatie en jeugdtoernooien
Gestart werd met een belcampagne om met zo veel mogelijk jeugdle-
den en hun ouders in contact te komen om een beeld te krijgen van de 
aard van hun lidmaatschap, hun wensen en behoeften, hun ambities, 
hun sportdeelname. De boodschap was duidelijk: “ik ken (vrijwel) geen 
andere kinderen die ook petanque spelen en er is te weinig sportaan-
bod speciaal voor de jeugd in mijn omgeving”. Daarom werd het vizier 
voor 2011 gericht op twee aspecten zaken, essentieel voor ledenbe-
houd: 1. de directe communicatielijnen tussen de huidige jeugdleden 
en de NJBB en 2. het schrijnende tekort aan jeugdtoernooien. Omdat 
snelle, directe communicatie met jeugdleden en hun ouders absolute 
voorwaarde is, werd aan allen gevraagd om hun e-mailadres en mobie-
le nummers aan het bondsbureau door te geven. Die actie heeft veel 
opgeleverd. Het bestand wordt onderhouden door het bondsbureau in 
samenwerking met JeugdPAZ. De reeds bestaande periodieke Nieuws-
brief speciaal voor de jeugdselecties van de NJBB wordt voortaan aan 
alle jeugdleden, verenigingen en afdelingen gemaild, danwel per post 
verzonden. JeugdPAZ verzorgt daarin nieuws over activiteiten voor alle 
jeugdleden en jongeren tot 23 jaar. De Nieuwsbrief is ook te lezen via 
www.njbb.nl. Daarnaast heeft JeugdPAZ de schamele jeugdtoernooi-
kalender 2011 uitgebreid met een Zomer Jeugd Cyclus van vier toer-
nooien. Speciale toernooien met een gevarieerde inhoud, waar (nadere) 
kennismaking met petanque en met andere jonge spelers voorop staat.  
De NJBB faciliteert en ondersteunt  JeugdPAZ hierbij waar mogelijk.

Stappen richting structureel trainingsaanbod
Zoals gezegd kiest JeugdPAZ voor olievlekwerking door kennisdeling 
en onderlinge samenwerking. Het streven is erop gericht om de samen-
werking uit te breiden met een aantal verenigingen, die de wens hebben 
om actief met jeugd aan de gang te gaan. Het voornemen is om ook in 
2012 weer een Zomer Jeugd Cyclus op poten te zetten, liefst bij andere 
verenigingen dan in 2011, zodat het aantal ‘jeugdeilanden’ stapsgewijs  
groter wordt. Er zal een beroep gedaan worden op solidariteit van alle 
jeugdspelers in deelname en op ouders als het gaat om carpoolen. Dit 
alles om de maximale deelname te bevorderen. Bekeken wordt of het 
mogelijk is om de JuPPie-toernooien van 2007 en 2008 weer nieuw le-
ven in te blazen. Daarbij vraagt een jeugdlid een vriendje of vriendinne-
tje om samen een toernooi te spelen. Een poging om nieuwe kinderen 
met petanque in aanraking te laten komen en om jeugdleden hun sport 
te leren promoten. Om kinderen voor de vereniging te behouden is een 
regelmatig aanbod van specifieke activiteiten nodig.  JeugdPAZ denkt 
in dit verband vooral aan wekelijkse clubtrainingen. Zulke trainingen 
vergen een stevige organisatie, enthousiaste en deskundige trainers, 
trainingshulpmiddelen. Kortom, een vraagstuk van mensen en midde-
len. Waar haalt de bond pedagogisch ervaren trainers vandaan? Zijn ze 
te vinden binnen het ledenbestand van de bond, moeten we ze van 
buiten halen? Welke hulpmiddelen zijn nuttig en nodig? Wat gaat dat 
kosten?  JeugdPAZ blijft voorstander van de weg der geleidelijkheid, te 
beginnen bij de verenigingen die er klaar voor zijn. Dus doemt ook de 
vraag op ‘Wat willen en kunnen verenigingen zelf realiseren?’ Kortom, 
na een pioniersjaar ’11 volgt een uitdagend jaar ’12.
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petaNQuekamp op de campiNg Bertrix
Jaarlijks krijgt onze petanquejeugd de gelegenheid om deel te nemen aan een petanquekamp. Dit kamp vindt altijd 
in september plaats op de camping Bertrix in de Belgische Ardennen. In het trainingskamp staat naast het spelen van 
petanque de survivalbaan centraal, ook is er een GPS tocht uitgezet. Zaterdagavond is deze door de bossen achter de 
camping gelopen. Het doel van dit jeugdkamp is om samen ontzettend veel plezier te hebben in de dingen die we doen 
en elkaar helpen waar nodig.

Aankomst 12 juni
Op vrijdagavond wordt omstreeks 21.00 uur aan de 
jeugd, ouders en overige begeleiding het programma 
voor het weekend uitgelegd. Zaterdag een petanque 
toernooi van 5 wedstrijden, zaterdagavond na het di-
ner een GPS tocht en zondag staat de survival op pro-
gramma.

Accommodatie
De Ardennen camping Bertrix ligt op een steenworp 
van de Franse grens. Het terrein is heuvelachtig. In het 
restaurant van de camping wordt ontbeten, geluncht 
en gedineerd. Voor het petanque toernooi hebben we 
de beschikking over acht boulebanen die van harde, 
gladde kwaliteit zijn.

Petanque Toernooi:
Zaterdag 10 september. Het toernooi is in een mini 
en maxi vorm gespeeld. Er is gespeeld door dertien 
jeugdspelers waaronder 2 beloften. We gingen uit van 
vijf wedstrijden, drie voor de lunch en twee erna. Alle 
wedstrijden werden op tijd gespeeld (na 45 min de 
laatste werpronde en bij een gelijke stand een extra 
ronde). Omdat zaterdag een prachtige dag werd is er 
besloten om na de lunch de jeugd te laten afkoelen in het zwembad. 
Een mooie gelegenheid voor de ouders om lekker met elkaar te pra-
ten. Zondag na de lunch zijn de twee resterende partijen gespeeld. 
Tijdens het afscheidsdiner  werd er een prijsuitreiking gehouden. 
Iedereen heeft uit de handen van de beheerder, Alex van camping 
Bertrix een rugzak gekregen met daarin diverse artikelen. Nummer 
1, 2 en 3 kregen nog een extraatje zoals een fototoestel een brood-
rooster en een rugbybal. De winnaar heeft ook nog een mooie trofee 
ontvangen die door Fred beschikbaar is gesteld. Voor de 1e drie ou-
ders die mee hebben gespeeld heeft de beheerder van Bertrix een 
fles wijn ter beschikking gesteld.

Jeugdspelers Volwassenen
1. Paul Geertse 1. Jack Machielsen (zoon van Jac)
2. Wessel Geertse  2. Jacqueline Lagerwaard
3. Cheyenne Veenhuizen 3. Ton Holslag

GPS tocht
Zaterdagavond 10 september zijn er vier groepen op pad gestuurd 
om via een GPS terug te keren op de camping. Het parcours was een 
kleine 5 kilometer zodat iedereen niet langer dan een uurtje in het 
donker door de bossen zwierven. Uiteindelijk werd het voor som-
mige nog even spannend. Nadat de laatste groep vanaf een punt in 
het bos, daar werden zij gedropt, gingen lopen begon het te blikse-
men en te onweren. 2 klappen en een donderbui van drie minuten 
maakte een einde aan de zeer warme dag. Nadat een ieder binnen 
was werd elke GPS gecontroleerd en zijn er nogal wat opmerkelijke 

zaken geconstateerd. Er was bv een groep die dacht 
slim te zijn en zette onderweg de GPS uit, na contro-
le bleek dat zij maar 3,5 km hadden gelopen i.p.v. 4,5 
km. Diskwalificatie was hun lot. Dit werd met veel 
hilariteit ontvangen. Met de gegevens van een GPS 
tocht kan niet worden geknoeid. Er werd nog lang 
na gesproken over de GPS tocht. Na veel gerekend 
te hebben, met de looptijd, de tijd die men in het 
bos heeft stilgestaan om de coördinaten  te kunnen 
instellen bleef er een winnaar over. Wessel Geertse, 
Ellen Walrave, Nikita Holslag en Yannieke Baks ble-
ken de GPS tocht het snelst te hebben gelopen. Zij 
kregen door middel van een loting een bal, tafelten-
nis set, badmintonset of een beachbalset. 

Survival
Na het ontbijt, het regende flink, verzamelde de 
groep zich, bij het verzamelpunt, om een wandeling 
te maken naar het survivalparcours in het bos. Daar 
werden we opgewacht door Michiel van Actifsport. 
Hij ging de jeugdigen en een aantal begeleiders 
begeleiden door de bomen. Het gehele parcours, 
bestaand uit zeven hindernissen hangt zo`n tien 
meter boven de grond. Na een gedegen uitleg over 

het zekeren van lijf en leden werd om de beurt de ladder beklommen 
en kon het avontuur beginnen. Paul Geertse effende het pad voor de 
anderen. Ondanks het weer was het een geweldige ochtend. Voor de 
jongere maakt de regen niet zoveel uit. Na het parcours werd er ge-
probeerd om elkaar van een boomstam af te krijgen, die boven een 
sloot hing. Ook ik werd hier slachtoffer van en belandde deels in het 
water. Na de survival onder de douche en aan de lunch.

Afsluiting
Na het diner en de prijsuitreiking werd er een NJBB klok overhandigd 
aan de organisatie van Bertrix campings. Alex, Cedric en Marleen wer-
den bedankt voor hun gastvrijheid en de kok voor het bereidden van 
fantastische maaltijden. Na een kopje koffie is er van diverse mensen 
afscheid genomen. De meeste gingen weer naar huis in verband met 
werk en vooral school. Op maandag ochtend zijn de laatste deelne-
mers aan het jeugdkamp 2011 vertrokken naar huis. We kunnen te-
rugkijken op een mooi en sportief weekend waarbij plezier een zeer 
belangrijke factor was. 

Fred Lagerwaard
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