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Zoals u weet is DSH sponsor van de NJBB voor de prijzen bij categorie 1 toernooien. Via de link op de NJBB site kunnen 
NJBB verenigingen rechtstreeks  prijzen bij www.Domburg.nl bestellen. Door in hun site bij ‘’ zoeken’’ jeu de boule intikken 
wordt een groot scala aan specifieke boule-prijzen getoond. Iedere  week wordt dit aangevuld met nieuwe afbeeldingen. 
NJBB verenigingen krijgen korting bij hun bestelling. De korting is afhankelijk van de bestelling die verenigingen doen en 

wordt direct zichtbaar bij de bestelling. De NJBB heeft goede ervaringen met Domburg. Het bedrijf is al 23 jaar leverancier 
en partner van de NJBB. Wij zijn dan ook blij dat DSH nog meer voor de NJBB verenigingen wil gaan doen. 
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winnen met Lotto!
Sporters

Met Lotto maakt u altijd kans op de Miljoenenjackpot. Maar wist u dat u ook automatisch de 
Nederlandse sport steunt? Want met een jaarlijkse bijdrage van meer dan 60 miljoen euro is 
Lotto de grootste sportsponsor van Nederland. Dankzij deze bijdrage worden sportbonden, 
sportverenigingen en topsporters ondersteund, talent ontwikkeld en lokale sportcomplexen 
verbeterd. Dus als je van sport houdt, speel je Lotto! Met Lotto wint de sport!

lotto.nl
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BIJ DE VOORPLAAT
’t Zwintje Nationaal Verenigings-
kampioen.

petanQue Het lijkt er op dat boulend Nederland het bondsblad petanQue niet kwijt wil. Tenminste als je 
dat afmeet aan de hoeveelheid kopij, die binnengekomen is. Maar dat is niet genoeg. Vaste 
medewerkers worden er gezocht en met name enkele leden, die de redactie willen vormen. 

Na de publicatie in de vorige uitgave dat nummer 76 de laatste zal zijn als er deze zomer geen redactie 
gevormd is, zijn er wel opmerkingen naar mij gemaakt van: “Jammer”. “Ga je echt stoppen?” Dat wel, 
maar geen concrete aanbiedingen! Maar ik ben blij met de bijdragen die binnengekomen zijn. Met 
name wil ik Mary van der Voort bedanken voor haar drie bijdragen. Je vraagt er één en krijgt er drie. 
Mooi hoor! Lees dit nummer vooral van A tot Z, want er zijn zeer interessante bijdragen bij en zoals het 
er nu naar uit ziet, volgen na deze uitgave er nog twee en dan is het over.

 

 

WE ZIJN ALLEMAAL GEK VAN DAT JEU DE BOULES!
We zijn allemaal gek van dat jeu de boules! Als u dit leest heeft u waarschijnlijk al vernomen 
dat dit mijn laatste ´Van de voorzitter´ is. Twee juni neem ik afscheid als voorzitter van uw 
bond. In de afgelopen zes jaar heb ik meestal met veel plezier uw voorzitter mogen zijn. Er 
is natuurlijk klein leed geweest, maar daar zal ik geen accent op leggen. Veel plezier heb ik 
beleefd aan het werken met u aan het promoten van onze sport, aan het professionalise-
ren van de organisatie en het verder ontwikkelen van het beleid. Velen van u denken mee op een positieve 
kritische manier om onze bond nog sterker te maken. En iedereen te laten weten wat een leuke sport wij 
uitoefenen. Er liggen echter gevaren op de loer. Niet aangesloten verenigingen die de noodzaak niet voelen 
om zich bij de NJBB aan te sluiten. Verenigingen die het moeilijk hebben om het hoofd boven water te houden 
en waarvan het ledenbestand veroudert. Afdelingen die geen mensen voor het bestuur kunnen vinden. Wed-
strijdsporters die afhaken omdat de uitdaging te weinig competitief is. Onze sport die weinig aantrekkelijk is 
voor jeugd. De middenleeftijdscategorie die we missen in het ledenbestand. De ontwikkelingen binnen het 
NOC*NSF in verband met topsport en sportparticipatie, vooral in financiële zin. De ontwikkelingen in onze 
maatschappij waar bezuinigingen en de broekriem aantrekken de komende jaren nog nodig zullen zijn. En 
dan steeds minder mensen die zich willen inzetten om hier georganiseerd mee aan te slag te gaan. De uitda-
ging de komende jaren is hier antwoorden op te vinden. Stilstaan is achteruitgang en onze bond staat bepaald 
niet stil. Op het moment dat je een bedreiging onder ogen durft te zien is dat de eerste stap om verbeteringen 
voor de toekomst in gang te zetten. Zo hebben we de afgelopen jaren met elkaar veel in gang gezet. Soms 
met veel succes zoals de professionalisering van de organisatie, soms met wisselend succes zoals het jeugdbe-
leid. Nu lopen nog de projecten rondom de verenigingsondersteuning en ook daar zijn de eerste successen 
binnengehaald, zoals de ingezette veranderingen in de wedstrijd- en topsport en producten die ontwikkeld 
zijn om de verenigingen te ondersteunen bij het vele werk. Een bond die in ontwikkeling is heeft haar ogen 
en oren open voor ontwikkelingen in onze maatschappij en vindt oplossingen voor problemen. Voor de korte 
termijn en voor beleidsverandering op de lange termijn. Je bent nooit klaar en toch heb ik besloten te stoppen. 
Ik heb het werk graag gedaan en dank allen voor de prettige samenwerking. Voor de nieuwe voozitter is het 
een prachtige uitdaging om het werk voort te zetten en ik wens deze daar heel veel succes bij. Voor u allen veel 
succes de komende jaren. We zijn toch allemaal gek van dat Jeu de Boules! Elly de Jonge
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BOULENDE BURGEMEESTERS IN SCHIJNDEL
Vrijdag 30 maart konden de burgemeesters van Noordoost Brabant 
kennismaken met de petanquesport. Op de locatie van “Wij liggen” in 
Schijndel was alles in gereedheid gebracht voor een perfecte ontvangst. 
Er was gezorgd voor een perfecte lunch ( met de complimenten aan alle 
betrokken vrijwilligers aan de vereniging). Tijdens de lunch konden de 
burgemeesters hun reguliere vergadering afwerken, waarna onze voor-
zitter Elly de Jonge in het kort uitlegde wat het doel van deze bijeen-
komst was. Daarna konden de burgemeesters zelf de handjes gebrui-
ken om te ervaren dat petanque een moeilijke sport is. Verdeeld over 
vier teams werd uitgelegd en geoefend in wat petanque zo leuk maakt; 
tactiek, techniek en concentratie. Gelukkig werden ze bijgestaan door 
een aantal NJBB cracks, die lieten zien wat het nut is van veel oefenen. 
Vooral het tireerwerk van Joey van Doorn maakte grote indruk en menig 
burgemeester kwam tot de conclusie dat zo spelen een kunst is. Zeer te-
vreden gingen zij dan ook na afloop met een tastbare herinnering weer 
op weg naar een van hun volgende bezigheden. Deze bijeenkomst 
was een eerste in een hopelijk langere serie van bijeenkomsten, die het 
bondsbestuur van de NJBB gaat organiseren om onze sport meer onder 
de aandacht te brengen van het openbaar bestuur. Gezien de vele posi-
tieve reacties na afloop is het bestuur dan ook bezig om te kijken hoe we 
deze opzet kunnen verbreden. Mochten er nog suggesties zijn onder de 
lezers dan horen wij dat graag via het bondsbureau.

Arno Frankfort.

PROJECT LEDENBINDING 
Deelproject landelijke promotie. In het kader van dit deelproject is er 
inmiddels met enkele niet aangesloten verenigingen gesproken. Daar is 
waardevolle informatie naar voren gekomen waarmee de projectgroep 
voort kan. Inmiddels is er ook een start gemaakt met meer bekendheid 
te geven aan het petanque/jeu de boules binnen de gemeenten.

OPLEIDINGSCOMMISSIE EN HET BONDSBUREAU 
WERKEN SAMEN AAN EEN NIEUWE STRUCTUUR

De opleidingscommissie en het bondsbureau hebben de 
handen ineen geslagen om de kwaliteit van de oplei-
dingen en bijbehorende procedures te verbeteren. Er is 

gestart met een inventarisatie van de huidige situatie. Hier zijn 
verschillende verbeterpunten naar voren gekomen. Bijvoorbeeld 
wanneer het gaat om de kwaliteit van de opleidingen, het opleiden 
van leercoaches en de bijbehorende procedurele werkzaamheden. 
Vanuit het bondsbureau wordt de kar getrokken door Carlijn Mol. 
Zij werkt nauw samen met de voorzitter en de leden van de op-
leidingscommissie en de portefeuillehouder opleidingen van het 
bondsbestuur om een gezamenlijk doel te bereiken, namelijk: Het 
realiseren van een landelijke dekking van functionarissen, naar 
behoefte van de verenigingen en afdelingen, middels een kwali-
tatief hoogstaande opleiding welke gestructureerd en probleem-
loos georganiseerd wordt.

Belangrijk hierbij zijn goed opgeleide leercoaches, cursusloca-
ties op een redelijke reisafstand voor de cursisten en simpele 
en korte communicatielijnen. Deelname aan een NJBB oplei-
ding moet voor iedereen aantrekkelijk en van erkende kwali-
teit zijn.

Wat gaat er veranderen?
Zoals geschreven bevinden we ons op dit moment middenin 
een verandertraject. Hierbij zijn een aantal punten reeds dui-
delijk geworden. We streven er naar om de leden van de oplei-
dingscommissie zoveel mogelijk in te zetten op hun expertise. 
Dat betekent dat zij zich louter bezig houden met het ontwik-
kelen van de opleidingen en terugkomdagen, het doorlopend 
upgraden van de opleidingen, het opleiden en benoemen van 
de leercoaches en het uitvoering geven aan de opleidingen. 

HERSTACO PéTANQUE MASTERS 2012

De 7e editie van Herstaco Pétanque Masters zal op zater-
dag 8 september �01� gewoon op de locatie van Va-Tout 
in Breda gespeeld worden. De voorbereidingen voor dit 

prachtige internationale petanque-evenement zijn al weer in 
volle gang. De organisatie is er ieder jaar al in geslaagd om een 
mooi deelnemersveld neer te zetten, maar het zou toch “de kers 
op de taart” zijn als het zou lukken ook spelers van wereldklasse 
naar de Masters te halen. Overleg met Franse en Belgische top-
spelers is gaande. De “Masters” kent een sterk deelnemersveld 
met een aantrekkelijk pakket geldprijzen. Uniek daarbij  is dat de 
deelnemers geen inschrijfgeld hoeven te betalen en bovendien 
een lunchpakket en enkele consumptiebonnen krijgen aange-
boden. Het Herstaco Pétanque Masters is een invitatietoernooi. 
Het heeft dan ook geen zin dat geïnteresseerde spelers zich 
rechtstreeks aanmelden bij de sponsor of bij de organisatie.  Het 
spreekt vanzelf dat de toeschouwers tijdens de Masters niet al-
leen kunnen genieten van  prachtige partijen, maar zeker ook 
van een sfeervolle ambiance. Daarom: zaterdag 8 september, 
Herstaco Pétanque Masters bij Va-Tout Breda. Mis het niet!

Thea van Nieuwenhuizen.

RECTIfICATIE
Als je van boven de rivieren bent, dan kan het onderscheid tus-
sen verschillende plaatsen wel eens wat moeilijk zijn. Voor mij 
zijn Breda en Bergen op Zoom gewoon plaatsen in het zuiden. 
Mogelijk dat ik daardoor zowel Va-Tout als Petangeske in een 
andere plaats heb gesitueerd. Uiteraard is het toernooi Her-
staco Pétanque Master van Va- Tout in Breda en vindt het NJBB 
International Kiek in de Pot plaats bij Petangeske in Bergen op 
Zoom. Excuses voor de verwisseling.
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Het bondsbureau verzorgt het administratieve en communica-
tieve traject van de aanvraag tot de start van de cursus. Daar-
naast zullen de cursussen periodiek gecontroleerd worden 
op de actualiteit. Aan het eind van het traject zal blijken of 
er meer veranderingen benodigd zijn om onze doelstelling te 
realiseren.

Praktijktest
De eerste veranderingen zijn gaande en worden in de praktijk 
getest. De procedure omtrent de aanvraag en realisatie van 
niveau � opleidingen is vernieuwd en gepresenteerd op het 
BO/VO op zaterdag 17 maart. De aanvragen voor de niveau � 
opleidingen (PT�, SR� en WL�) worden via het secretariaat van 
de afdeling ingediend bij het bondsbureau. Het bondsbureau 
coördineert vervolgens het gehele proces van aanvraag tot 
diploma en fungeert als tussenpersoon tussen de opleidings-
commissie en de afdeling. Daarbij is de opleidingscommissie 
aan de slag gegaan met de vorm en inhoud van de opleiding 
WL�. Inmiddels is een opleiding WL� van start gegaan in af-
deling 6 waar maar liefst 15 cursisten van verschillende ver-
enigingen zich via de afdeling hebben aangemeld voor de 
opleiding WL�. Na afloop van cursus worden alle betrokkenen 
middels een korte vragenlijst gevraagd naar hun ervaringen. 
Op die manier genereren we waardevolle informatie uit de 
praktijk die we goed kunnen gebruiken voor de verbetering 
van de opleidingen.

Het vervolg
Naast de opleiding WL� worden ook de andere opleidingen 
onder de loep genomen en wordt er gewerkt aan het optimali-
seren van het functionarisbestand. Zo is een aanvang gemaakt 
met het screenen van functionarissen die een opfriscursus 
moeten volgen en zijn de A functionarissen uitgenodigd voor 
een niveau 3 opleiding. Helaas was de respons hierop teleur-
stellend, waardoor de gehele opleiding WL3 voor dit moment 
is afgelast. We willen graag weten waarom (te) veel van hen 
zich niet hebben aangemeld voor de opleiding. Alle WLA func-
tionarissen ontvangen derhalve binnenkort een enquête. Ook 
hiermee hopen we waardevolle informatie te genereren die 
ons kan helpen de oorzaak van het geringe animo voor deel-
name boven water te krijgen en te zorgen dat de opleiding 
weer haar aantrekkingskracht terug krijgt. Over de voortgang 
van het traject houden we u vanzelfsprekend op de hoogte. 
Hebt u bruikbare suggesties? Schroom dan niet om contact 
op te nemen met het bondsbureau. We nemen alle suggesties 
graag in ontvangst. 
Frans Krol –  bestuurslid en portefeuillehouder opleidingen
Jan de Lange – voorzitter opleidingscommissie
Carlijn Mol – medewerkster bondsbureau

Geslaagden Petanque Trainer 3  
Aan de opleiding Pt3 �011A is er gestart met 15 personen, 
maar twee deelnemers trokken zich trokken om persoonlijke 
redenen na de eerste dag terug. Helaas kon Hans Bos door ge-
zondheidsproblemen  de opleiding niet voltooien, maar wij 
hopen dat hij de eerstvolgende opleiding PT3 weer kan vol-
gen. De examendagen voor de opleiding waren op zaterdag 3 
maart en �4 maart �01� en de volgende personen zijn hiervoor 
geslaagd:

• Kees Besseling, 
• Jos Bunel, 
• Ed Huisman, 
• Otto van Gasteren, 
• Rajen Koebeer, 
• Ton Kolvoort, 
• Kees Kroon, 
• Fred Lagerwaard, 
• Peter van der Linden, 
• Joop Pols, 
• Henk Smits, 
• Wim Stoop.
Allen van harte gefeliciteerd en veel succes met de trainingen.

Geslaagden Scheidsrechter niveau 2
Op 6 maart �01� werd in afdeling 04 in de accommodatie van 
’t Zwijntje in Apeldoorn de opleiding Scheidsrechter � afge-
rond.
De geslaagden zijn: 
• Dhr. A.E. Berendsen 
• Dhr. F.T.J.H. Krol 
• Mevr. P. Vos -van Tongeren 
• Dhr. H.E. Vos 
• Dhr. W.A.M. van der Veer 
• Dhr. J. van der Schief 
• Dhr. W.M. Wagenaar 
• Dhr. K. Horn 
• Dhr. G.J. Vliek 
Ook zij van harte gefeliciteerd evenals de leercoach Hans Tijssen.
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Met het opheffen van de nationale mannenselectie is de 
noodzaak ontstaan om op een andere wijze tot de deel-
nemers aan het WK of EK mannen �013 en daarna te ko-

men. Daarbij is gekozen om van een selectiemodel over te gaan 
naar een strijdmodel. Equipes strijden om een plaats in de NJBB 
Masters. Aan de NJBB Masters nemen acht tripletten deel, die zich 
geplaatst hebben via de Nationale Competitie Ereklasse of via deel-
name aan een aantal geselecteerde kwalificatietoernooien, waar 
het totale triplette punten kan verdienen. Op dit moment zijn de 
volgende toernooien daarvoor aangewezen:
• De Generale bij Midi (8 april �01�);
• Euregio toernooi bij L’ Equipe (�3 juni �01�);
• NK triplette �01� bij Oisterwijk (�4 juni �01�);
• Batavia Petanque Zeist Open weekeind tripletten bij Les Cailloux 

(30 juni �01�);
• Markttoernooi in Schagen (15 juli �01�); 
• Martini Masters triplettes bij Pres le But (19 augustus �01�);
• Kiek in de pot tripletten bij Petangeske (�5 augustus �01�);
• Indian Summer tripletten bij Les Pointeurs (�� september �01�).
De nummers 1 t/m 4 van de Ereklasse NC en de nummers 1 t/m 3 
van de kwalificatiecyclus plus de deelnemers van het voorgaande 
WK of EK, mits geëindigd bij de laatste 16 respectievelijk de laatste 
acht, plaatsen zich voor de NJBB Masters. Indien aanvulling tot acht 
noodzakelijk is, zal dit in eerste instantie vanuit de kwalificatiecy-
clus plaatsvinden. De NJBB Masters wordt gespeeld in drie week-
einden, waarbij zowel op zaterdag als op zondag zeven partijen 

WIJZE TOT DEELNEMEN AAN DE WK Of EK
op tijd gespeeld worden. De NJBB Masters wordt gespeeld in de 
periode november t/m februari. De nummers 1 en � van de NJBB 
Masters spelen vervolgens in maart een best of five om uitzending 
naar het volgende WK of EK en deelname aan het daarbij behoren-
de voorbereidingsprogramma. Na kwalificatie voor het WK of EK 
wordt de equipe uitgebreid met een vierde speler, te kiezen door 
het team uit de deelnemers aan de NJBB Masters. Om het spelen 
van zeven partijen op tijd en de benodigde organisatie daarom-
heen uit te testen heeft er op 31 maart �01� een testtoernooi, de 
NJBB National, plaatsgevonden in de hal van SPNN te Nieuwegein. 
Daar zijn acht topteams voor uitgenodigd, die de proef hebben uit-
gevoerd met daarna een evaluatie.
De einduitslag was:
 W V Saldo
v Keulen / Wagenaars / Tuaux  7 0 51
Schepers / Wiese / El Ansari  5 � �7
v Mourik / vd Stappen / Spruijt 5 � �9
Kempeneers / Agzoul / Telkamp 4 3 -15
Bakker / Vinke / Norder  3 4 �
Koogje / vd  Voort / v Doorn  � 5 -15
Wortel / de Boer / v Asten  1 6 -44
Steijns / Schellekens / Velthuizen 1 6 -35

De ervaringen van de spelers waren gemengd. Maar in zijn geheel 
toch positief. Met de evaluatie kan de sectie topsport het systeem 
vervolmaken.
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MEER VRIJWILLIGERS IN KORTE TIJD

Dé methode om vrijwilligers te werven binnen uw ver-
eniging! Op de cursusavonden krijg je informatie waar 
je direct mee aan de slag gaat. De methode “meer vrij-

willigers in korte tijd” is ontstaan bij voetbalvereniging Ber-
kum in Zwolle door de ervaringen van drie eerder uitgevoerde 
wervingscampagnes te vervolmaken tot één grote campagne, 
waarvan de effecten groter zijn dan alle andere methoden die 
in de loop der jaren zijn toegepast. Inmiddels is deze methode 
verfijnd door ervaringen die Sportservice Noord-Holland op-
deed bij diverse verenigingen die met deze aanpak hebben 
gewerkt. In �010 was deze cursus zelfs genomineerd voor de 
sportinnovatieprijs! Essentieel voor het slagen van de methode 
is de aanpak vanuit de basis. Motieven en wensen van poten-
tiële vrijwilligers vormen het fundament voor een effectieve 
en succesvolle methode. Alleen vanuit deze benadering is er 
resultaat te boeken. De methode blijkt effectief en het resul-
taat is boven verwachting. Het aloude gezegde “vele handen 
maken licht werk” gaat hier in sterke mate op. De perceptie 
moet zijn dat je gevraagd wordt voor het verrichten van leuk 
werk, werk dat je met anderen uitvoert, niet al te zwaar is en 
ook niet al te vaak moet gebeuren. Op deze wijze verkoop je 
vrijwilligerswerk op een aantrekkelijke manier.

Het stappenplan
- Het vrijwilligerswerk wordt positief voor het voetlicht gebracht 
binnen de vereniging. 
Bovendien zorgt een campagne ervoor dat alle leden weten 
dat er een wervingsactie komt. 
- Alle bestaande vrijwilligerstaken worden in kaart gebracht. 
Ook wordt er een vacaturelijst gemaakt, waarop de taken staan 
waarvoor vrijwilligers worden gezocht. 
- Er wordt aan alle leden een e-mail of brief gestuurd. 
In deze brief wordt aangekondigd dat ieder lid en de ouders 
van jeugdleden worden benaderd. 
- Ieder lid wordt gebeld of persoonlijk aangesproken. 
Het is opvallend dat het bij geen enkele vereniging nodig is 
geweest alle leden benaderen. Al ver voor die tijd is het ge-
wenste aantal vrijwilligers meer dan bereikt! 
- De nieuwe vrijwilligers krijgen hun taak. 

Doen!
De cursus werkt echt. Veel deelnemende verenigingen hebben 
het vrijwilligersprobleem opgelost. Bij de start is er veel werk 
te verzetten, maar het resultaat mag er zijn. Informatie bij het 
provinciaal Sportservice bureau.

Kees Besseling

Toernooicommissie 
We zijn de datum van 1 april gepasseerd en dus heeft de petan-
questrijd zich verplaatst naar de open lucht. De NC nadert alweer 
de laatste speeldag en de ranglijsttoernooien zijn ook alweer ge-
start. Voor de goede orde maken we de deelnemers aan de rang-
lijsttoernooien er op attent dat de bondsraad in november �011 
heeft besloten dat de regel van uniforme kleding met ingang van 
�01� voor het gehele toernooi geldt en dus niet meer vanaf de 
kwartfinales. 

Promotiecommissie
Ook dit jaar gaat de Promotiecommissie eerdere keren propaganda 
maken voor onze sport. Dat gebeurt bij aan aantal toernooien en 
beurzen. In totaal zijn dat ± �0 dagen verspreidt over Nederland. 
Verder zijn we benieuwd naar de vernieuwing van de NJBB stand. 
De foto’s van het ontwerp maakten ons enthousiast. Heeft U ideeën 
voor onze commissie, maak die dan aan ons bekend. De eerstvol-
gende vergaderingen zijn op �6 april en �4 mei a.s. . Met ingang 
van begin april is Anneke Boksman door het Bondsbestuur be-
noemd tot lid van de Promotiecommissie. Zij is lid van Petangeske 
in Bergen op Zoom. Correspondentieadres: lak.kar@tiscali.nl
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WORKSHOP “KASCOMMISSIE”

KANJERS IN DE SPORT

Altijd weer dezelfde vraag op de jaarvergadering: “Wie wil er in 
de kascontrolecommissie?” De meeste leden hebben geen idee 
wat daar bij komt kijken. Hoe pak je dat aan? Wat mag je wel en 

wat mag je niet? Geen uitdagende klus, ook al neemt het in verhouding 
niet veel tijd in beslag. De leden van de kascontrolecommissie worden 
ook nog eens om de twee jaar vervangen. We leren het “vak” van elkaar. 
Maar veel verder dan een gezellig kop koffie en een paar nota’s contro-
leren komt het meestal niet.

Dat kan beter! 
Organiseer als afdeling een workshop voor kascommissieleden. Overi-
gens is deze workshop ook zeer interessant voor de penningmeester. De 
workshop is praktisch van opzet. U krijgt concrete tips voor de aanpak 
van de controle en de “theorie” komt aan de orde d.m.v. “eyeopeners” 
en niet door saaie teksten. Controleprincipes en wettelijke voorschriften 
worden vertaald naar een praktische controle aanpak die ook voor vrij-
willigers met weinig financiële of administratieve kennis te begrijpen en 
toe te passen is. Aan de orde komen onder meer:
- taken en bevoegdheden van de kascommissie; wettelijke bepalingen.
- hoe controleert u de contributies, crediteuren en andere schulden, kas-
geld en de banktegoeden?
- het nut van cijferbeoordeling! 
Veel meer informatie vindt u op de website www.kascommissiegids.
nl/workshop_kascommissie_stichting_vereniging.html Hoe pak je het 

(niet) aan? In afdeling 7 heeft het bestuur een workshop georganiseerd. 
De schrijver van de kascommissiegids, de heer Maarten den Ouden 
geeft deze workshops. Wegens te weinig animo is de workshop niet 
doorgegaan. Natuurlijk hebben wij ons afgevraagd, wat de oorzaak was, 
want wij kunnen ons niet voorstellen dat bij petanqueverenigingen de 
kascommissieleden niet geïnteresseerd zijn. Een aantal aandachtpun-
ten:
• Plan de workshop in de meest geschikte periode. In februari zijn al de 
eerste jaarvergaderingen.
• Verstuur de uitnodigingen ruim van te voren.  
• Verstuur de uitnodigingen aan de kascommissieleden, via de vereni-
gingssecretaris.
• Bespreek de workshop in de afdelingsvergadering.
Een groot probleem is om de uitnodigingen bij de kascommissieleden 
te krijgen. Zo werd er door een vereniging gemeld dat het bestuur niet 
geïnteresseerd was! Het bestuur gaat er echter niet over. De kascom-
missie is een commissie van de leden vergadering en doet verslag aan 
de ledenvergadering. Ik heb veel geleerd van de workshop, die in West-
Friesland werd gegeven. Eigenlijk moet het verplichte kost zijn voor kas-
commissieleden. Natuurlijk gaan we er vanuit dat de penningmeester 
er alles aan doet om de zaken goed voor elkaar te hebben. Maar geef 
op internet eens de zoekopdracht “fraude door penningmeester”. Veel 
leesplezier.

Kees Besseling

Door Sportservice Noord-Holland  werd de workshop Kan-
jers in de sport georganiseerd. Een methode voor trainers, 
coaches en begeleiders in de jeugdsport gericht op het 

versterken van de teamspirit, verhogen van het zelfvertrouwen en 
het omgaan met conflicten. Ook voor het werken met volwassen 
sporters bleek de workshop veel informatie te bevatten.

Begeleiden jeugdsport
Jeugdtrainers en begeleiders staan voor een 
uitdagende taak. Hoe zorgt hij/zij er voor dat 
kinderen op een plezierige en succesvolle 
wijze hun sport kunnen beoefenen. Kinde-
ren sporten graag. Ze kunnen hun energie 
kwijt en beleven veel  plezier aan het trai-
nen om steeds beter te worden. Helaas 
kan het sportveld ook een plaats zijn voor 
teleurstelling, conflicten en agressie. In de 
sport gaat het vaak om winnen en presteren 
en niet zelden staat dat op gespannen voet 
met plezier en normaal gedrag. De trainers en 
begeleiders hebben ook de taak om goed om te 
gaan met die spanning. Kanjers in de sport is een duide-
lijke methode om die uitdaging nog beter aan te gaan.

Cursus Kanjers in de sport
De methodiek van Kanjers in de sport kan op verschillende ma-
nieren worden geïntroduceerd. Er worden meerdaagse cursussen 

aangeboden. Aan de hand van praktijkvoorbeelden krijgen trai-
ners en begeleiders handvatten om de teamspirit te versterken. 
De volgende onderwerpen komen op speelse wijze aan bod: Op 
welke wijze speel ik in op het gedrag van Kinderen? Op welke 
wijze versterk ik het zelfvertrouwen van kinderen? Hoe speel ik 

in op conflicten binnen mijn groep? Hoe gaan we om met 
winst en verlies?

Werkboek Kanjers in de sport
Het werkboek is voor de sporters van 6 tot 

18 jaar. Rode draad in het werkboek zijn de 
kanjer afspraken. Het werkboek staat vol 
met praktijkvoorbeelden, tips en testjes. 
De volgende onderwerpen komen aan 
bod:
• Wie ben ik als trainer?

• Omgaan met kanjerafspraken
• Om gaan met verschillende typen kinderen

• Bevorderen van het zelfvertrouwen.
• Omgaan met conflicten

• Omgaan met winnen en verliezen
• Het verenigingsbeleid.

Informatie over de workshop: 
www.kanjersindesport.nl, www.kanjertraining.nl
via de Sportservicebureaus in jouw provincie.

Kees Besseling
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fINALE WINTERCOMPETITIE

T ijdens de voorjaarsvergadering van zone B in �011 werd 
door een van de afdelingen het idee gelanceerd om aan 
het eind van de winter triplettencompetities in de afde-

lingen 06, 07 en 09 een zonale finale te organiseren. Dit idee, 
in het verleden ook al eens uitgevoerd, werd met veel enthou-
siasme opgepakt door de afdelingsbesturen en zonecoördina-
tor. Tijdens een aparte bijeenkomst later in het jaar werd een 
en ander op de rit gezet en de finaledag gepland op �5 maart 
�01� bij de Purmer Boules in Purmerend. Afdeling 7 zou deze 

dag organiseren. Op �5 maart om 10.00 uur traden 1� teams 
van 3 afdelingen aan om er een spannende en mooie dag van 
te maken. Gedurende de voorronde werd er in twee poules een 
halve competitie gespeeld. Deze 5 partijen werden op tijd ge-
speeld volgens de elders in dit nummer gepubliceerde regels, 
dit als experiment om een al te lange uitloop te vermijden. De 
finalepartijen om de 1e en �e plaats en 3e en 4e plaats zou-
den gespeeld worden door respectievelijk de nummers 1 van 
beide poules en de nummers �. Opmerkelijk is dat de meeste 
partijen in de voorronde ook daadwerkelijk binnen de tijdsli-
miet afgerond werden, het meest positieve tijdschema werd 
gehaald en om ± 17.30 uur waren de finalisten bekend. Om 
de eerste en tweede plaats werd gestreden door de teams van 
PUK, bestaande uit Menno, Tim en Thomas van Drunen Littel 
en Elza Boules 1 bestaande uit Kees Kaandorp, Rick Kaandorp 
en Ruud Jansen. Om de 3e plaats werd gestreden door Kets Up, 
bestaande uit Nico Bakker, Ron Donselaar en Rob van der Spek 
en de Gooiers �, bestaande uit Marc van de Bosch, René Bosson 
en Simon van Rijn. De strijd om de 3e plaats werd gewonnen 
door de Gooiers � met de uitslag 13-5.  De strijd om de 1e en �e 
plaats duurde veel langer en was gezien de uitslag ook span-
nender. Na in het begin op achterstand te zijn gekomen haalde 
het team van Elza Boules goed op, maar moest uiteindelijk het 
onderspit delven tegen het sterke team van PUK. Met 13-11 
ging de hoofdprijs deze dag naar Haarlem en moest het team 
uit Beverwijk genoegen nemen met de tweede plaats.  Het was 
een mooie en sportieve ontmoeting waar gelukkig ook vele 
bezoekers op afgekomen waren. Voor de pessimisten onder 
ons was er maar één minpuntje, er werd binnen gespeeld ter-
wijl het buiten een haast zomerse dag was met  daardoor een 
vrijwel continu volledig bezet terras. Ik denk dat ik namens alle 
deelnemers en ook namens de organisatie kan zeggen dat dit 
initiatief zeker in goede aarde is gevallen en een jaarlijks ver-
volg verdient. De goede samenwerking tussen de afdelingsbe-
sturen in zone B staat borg voor een mooi vervolg.

Frank Wevers

ZONE D

5 x BRONS

Woensdag 8 februari �01� stonden voor sportminnend 
Nederland enkele belangrijke punten op de agenda. 
Om met het belangrijkste op nationaal niveau te begin-

nen; op die gedenkwaardige woensdag moest Wiebe Wieling als 
voorzitter van de Koninklijke Vereniging Friesche Elf Steden de in-
middels (te) hoog opgeklopte verwachtingen voor het doorgaan 
van de 16e Elfstedentocht definitief ontzenuwen. Van geheel an-
dere orde, maar voor betrokkene net zo belangrijk; die dag mocht 
Cor van Vloten, als voorzitter van afdeling 05 van de Nederlandse 
Jeu de Boules Bond, in Oss maar liefst 5 prominente leden van de 
plaatselijke petanquevereniging Boules de Boeuf gaan onderschei-
den met de bronzen bondsspeld. Hij deed dat tijdens de jaarver-
gadering van deze vereniging die zoals altijd goed bezocht werd 
en waarbij de aanwezigen na de pauze zichtbaar verrast werden 
door dit extra ingelast agendapunt. Als eerste in de rij werd Lam-

bert van den Hoogen onderscheiden vanwege zijn bijzondere in-
zet voor de vereniging. Gedurende een periode van 1�½ jaar heeft 
hij nagenoeg alles wat betreft het beheer van de bar geregeld. Dat 
varieerde van het indelen van de bardiensten voor de vrijwilligers 
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tot de inkoop van materiaal. Daarnaast organiseert en coördineert 
hij alles rond de vele gastavonden en gastmiddagen en verzorgt 
daarbij ook regelmatig de begeleiding.
Als tweede mocht Ben Coolen het bronzen kleinood in ontvangst 
nemen. Sinds 1994 onafgebroken deeluitmakend van het bestuur 
is hij met name vanaf 1997 in zijn functie als voorzitter richting-
gevend voor de vereniging geweest. Kroon op zijn vele werk is 
geweest de realisatie van de prachtig nieuwe clubaccommodatie 
in �005 en de viering van het �5-jarig jubileum in �008. Naast zijn 
bestuurswerkzaamheden schuwt Ben ook het andere clubwerk 
bepaald niet. Samen met zijn vrouw Elly verzorgt hij bijvoorbeeld 
al vele jaren de redactie en uitgave van het clubblad Boel Bluf en 
springen zij vaak bij in de begeleiding van de gastavonden en 
gastmiddagen. Derde te onderscheiden persoon was Maria van 
Heumen. Zij vervult al sinds 1999 een niet meer weg te denken rol 
binnen de vereniging met name op het gebied van wedstrijdza-
ken. Als gecertificeerd wedstrijdleider neemt zij al vele jaren een 
spilfunctie in zowel op clubniveau als op afdelingsniveau. Ook haar 
vele andere creatieve talenten zet zij volledig in ten dienste van het 
petanquespel en de daaraan verbonden sociale aspecten binnen 
en buiten de vereniging. Jongste en vierde in de rij was Perry van 
den Hoogen. Ook voor Perry geldt een lange staat van dienst als 
het gaat om bijzondere inzet voor de vereniging. Al op de leeftijd 
van �� jaar werd hij in 1999 benoemd tot penningmeester van de 
club. Ter illustratie van zijn functioneren op deze bestuurspost; 
in de jaarvergadering werd hij weer unaniem herkozen voor een 
nieuwe zittingsperiode. Naast zijn penningmeesterschap verricht 
Perry ook nog ondersteunende werkzaamheden bij het beheer 
van de bar, de inkoop van (prijzen)materiaal en het organiseren en 
begeleiden van de gastavonden en gastmiddagen.  Bijzonder in 
dit verband is dat op deze avond zowel vader (Lambert) als zoon 
(Perry) van den Hoogen tegelijkertijd een NJBB onderscheiding 
mocht ontvangen. 
Laatste in de rij was Hans van de Veerdonk. Hij is al sinds �000 secre-
taris van de vereniging. Ook Hans heeft naast zijn werkzaamheden 
als secretaris tropenjaren gedraaid tijdens de voorbereidingen en 
werkzaamheden van de nieuwbouw die in �005 zijn beslag kreeg. 
Als rechterhand van de voorzitter heeft hij daarvoor vele gesprek-
ken moeten voeren met sportverenigingen, gemeente, architect en 
aannemer. In zijn dankwoord betrok voorzitter Ben Coolen nadruk-
kelijk het thuisfront in de feestvreugde. Zonder steun uit die hoek 

was dit immers allemaal niet mogelijk geweest. Samenvattend is 
te zeggen dat nagenoeg het gehele bestuur van Boules de Boeuf 
terecht is onderscheiden voor haar verdiensten. Boules de Boeuf in 
Oss mag zich dan ook gelukkig prijzen met een dergelijk kader.

Leen van Aalsburg

HEROPENING HAL JEU DE BOULERS

Donderdag 1 maart �01� werd na de verbouwing de over-
dekte accommodatie van Grave Superieur feestelijk her-
opend. De jeu de boulers van Grave Superieur waren 

allemaal in een goede stemming. De speelhal had een renovatie 
ondergaan met nieuwe wanden en isolatie van het plafond. Nu is 
de hal prima op temperatuur voor alle spelers en ook voor com-
petitiewedstrijden en toernooien. “Het is vandaag wederom een 
bijzondere dag voor onze vereniging” waren de woorden van voor-
zitter Ruud Ansems in de openingstoespraak voor leden en geno-
digden. Het afdelingsbestuur van de Nederlandse Jeu de Boules 
Bond was ook voor deze gelegenheid naar Grave gekomen. De 
bouw van de hal is een enorm gebeuren geweest en nu na vele 
jaren is kans gezien om de hal verder in de staat te brengen zoals 
van een sporthal verwacht mag worden. Wethouder Gerard Adams 
is speciaal  uitgenodigd om deze heropening te verrichten. Dhr. 
Adams heeft ook sport in zijn portefeuille en was zeer vereerd met 
deze opening. Het bestuur van Grave Superieur heeft samen met 
Dhr. Adams en Dhr. Smulders van Stichting Waarborgfonds Sport 
alles goed doorgesproken en het financiële basis hiervoor gere-
aliseerd. De kosten waren beheersbaar en met behulp van eigen 
leden zijn de werkzaamheden prima onder controle. Donderdag 
1 maart was de dag voor de heropening. Na het openingswoord 
van de voorzitter was het de beurt aan de heer Adams. “Ik vind het 
belang van Grave Superieur voor Grave en omgeving van grote 
waarde en een goede en lange toekomst van de vereniging” zei 
de heer Adams. Na de speeches was het tijd voor daden. De heer 
Adams gooide het buutje en daarna de eerste bal. Hiermee was 
de opening een feit en konden alle aanwezige leden hun geliefde 
sport gaan beoefenen. 

Rudolf van Gemert
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EEN BIJDRAGE VAN DE REGLEMENTENCOMMISSIE

6-3
5-3

5-4

Het is al weer enige tijd geleden dat u in petanQue de 
rubriek Tussen de Regels kon aantreffen. Reden hier-
voor was dat onze internationale scheidsrechter, Bert 

Kirpensteijn, de pen aan de wilgen had gehangen en er voor-
alsnog geen opvolger voor hem was.
Nu heeft de reglementencommissie deze pen weer opgepakt. 
Vanaf dit nummer kunt u in petanQue van één van de leden van 
deze commissie — een scheidsrechter of een wedstrijdleider 
— een verhaal aantreffen. Het zal hier meestal een praktijksitu-
atie betreffen, maar af en toe geven we antwoord op vragen 
die regelmatig aan de reglementencommissie worden gesteld. 
Maar voor ik verder ga, eerst nog een welgemeend woord van 
dank aan en bewondering voor Bert Kirpensteijn, voor de vele 
jaren dat hij deze rubriek heeft verzorgd!

Punten schrijven
Het zal u ook wel eens overkomen zijn. De tegenstander haalt 
een punt, en loopt naar het scorebord om het te schrijven. U 
kijkt mee en ziet dat de tegenstander 5–3 verandert in 5–4. 
Maar… Het was toch 7–3 voor jullie? Had u die twee punten 
van de vorige werpronde nou geschreven of niet? Dus roept u 
uw maat: „Had jij al geschreven?” „Dat doe jij toch altijd?” En ver-
volgens vraagt u de tegenstander: „Het was toch 7–3? Volgens 
mij ben ik vergeten te schrijven.” En dan begint de ellende… 
De tegenstander geeft wel toe dat u de punten gemaakt hebt, 
maar hij zegt dat u ze nu niet meer mag schrijven. De volgende 
werpronde is namelijk al gespeeld, en dus bent u te laat, be-
weert hij. Wie heeft er hier gelijk?
Ú heeft gelijk. U mag wel degelijk de score bijwerken en de 
twee punten alsnog „schrijven”.
In het Internationaal Spelreglement Petanque (ISP) zijn geen 
regels opgenomen over de wijze waarop de scores moeten 
worden bijgehouden. Vaak kunt u gebruik maken van een sco-
rebord. Waar geen scoreborden ter beschikking staan, gebrui-
ken equipes veelal andere hulpmiddelen, zoals een handteller. 
Maar hoe dan ook geldt: behaalde punten kunnen nooit ver-
loren gaan omdat de registratie niet correct verlopen is. Het 
„verbod” dat uw tegenstander uitspreekt is dus volstrekt onte-
recht. Het zou juist van sportiviteit hebben getuigd als hij u had 
gewaarschuwd toen u vergat de stand bij te werken. Dit is niet 
alleen sportief, maar ook verstandig, omdat het de genoemde 
problemen voorkomt.

Oefenen
Als scheidsrechter maak ik regelmatig mee dat een equipe bij 
mij komt klagen over iemand die, op de baan naast hem, aan 
het oefenen is. Of ik maar even langs wil komen om dat te ver-
bieden…
Lag het maar zo simpel! Tireren (of plaatsen) oefenen is name-
lijk niet per definitie verboden: het maakt groot verschil wie er 
aan het oefenen is.
Artikel 17 van het ISP verbiedt het de spelers om tijdens een 
partij te oefenen. Zij mogen een speler, als hij zijn boule gaat 
werpen, trouwens op geen enkele wijze afleiden (artikel 16). 
Ook toeschouwers moeten, als iemand zijn boule gaat gooien, 
stil zijn (artikel 16). Van deelnemers aan het toernooi die even 
geen partij aan het spelen zijn wordt echter nergens gezegd 
dat ze niet mogen oefenen. Dat is dan ook niet verboden, zelfs 
als dat oefenen gebeurt op een baan vlak naast één waar nog 
wordt gespeeld. Want zeg nou zelf: als op de baan naast u ge-
woon nog een partij aan de gang is, laat u zich daardoor toch 
ook niet afleiden? Dan wacht u hoogstens af en toe even, uit 
beleefdheid, als u in elkaars vaarwater dreigt te komen.
Natuurlijk kan de organisator van een toernooi, de wedstrijdlei-
der of de scheidsrechter altijd verordonneren dat het oefenen 
van tireren niet mag, of in een aparte bak moet gebeuren, maar 
in principe mag iemand die even geen partij hoeft te spelen 
gewoon oefenen. Dat hoort erbij.
Wat kunt u doen als het echt heel hinderlijk wordt? U zou eens 
kunnen beginnen met de tireur gewoon te vragen ermee op 
te houden. Vaak heeft deze niet eens in de gaten dat iemand 
anders er last van heeft, en houdt hij er direct mee op. Niet op 
grond van een regel, maar uit respect voor degenen die nog 
aan het spelen zijn.
En als zo iemand er dan toch mee doorgaat, dan zou u de 
scheidsrechter kunnen roepen. Deze mag de tireur verplichten 
ermee op te houden, als hij ook vindt dat het erg hinderlijk is. 
Maar niet omdat het verboden zou zijn!

7-3
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Na maanden van training en het werven van donaties is 
het bijna zover: Op woensdag 6 juni �01� staan �3 col-
lega’s uit het Huis van de Sport aan de voet van de Alpe 

d’Huez. Die dag beklimmen wij, samen met 1500 andere deelne-
mers, zo vaak mogelijk de Alpe om zo veel mogelijk geld bijeen 
te brengen voor Stichting Alpe d’HuZes. Stichting Alpe d’HuZes 
is ontstaan uit een initiatief van een kleine groep wielerliefheb-
bers en heeft als doel:
Anderen faciliteren en inspireren om Goed, Gelukkig en Gezond te 
kunnen leven met kanker. (www.opgevenisgeenoptie.nl)

Inmiddels kent het evenement duizenden deelnemers met een 
enorme opbrengst als resultaat. In �011 hebben de deelnemers 
gezamenlijk maar liefst €�0 miljoen bijeengebracht. Een onge-
looflijk bedrag waarmee we echt een verschil kunnen maken. 
Dit jaar is het Huis van de Sport onderdeel van de strijd tegen 
kanker. In een eerdere publicatie van PetanQue is de flyer over 
mijn deelname aan de Alpe d’HuZes al eens geplaatst. Naar aan-
leiding van deze flyer hebben verschillende verenigingen gedo-
neerd. Heel veel dank! Inmiddels zijn we vele trainingsuren en 
donaties verder en komt 6 juni steeds dichterbij. Elke maandag 
vertrekken we met verschillende teamleden vanuit het Huis van 
de Sport voor een training op de Utrechtse Heuvelrug. Op za-
terdag is Team Huis van de Sport aan de start van verschillende 

toertochten te vinden en daarnaast zijn er natuurlijk nog de in-
dividuele trainingsuren. Kortom, er wordt hard getraind! Deze 
inzet wordt beloond. De afgelopen maanden heeft het Huis van 
de Sport al €3�.500,- bijeen gebracht, maar we 
streven natuurlijk naar een groter bedrag. 
Hopelijk steunt u ons ook in de strijd tegen 
kanker, als individu of als vereniging. Alle 
donaties zijn welkom. Team Huis van de 
Sport blijft trainen en start op 6 juni aan 
de beklimmingen met het motto van 
Alpe d’HuZes in het achterhoofd: 
Opgeven is geen optie!
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw 
steun!

Groeten,
Carlijn Mol

Bondsbureau NJBB

Doneren?
Ga naar deelnemers.alpe-dhu-
zes.nl en zoek naar Carlijn Mol
of mail naar carlijn.mol@njbb.nl 
voor meer informatie.

NOG RUIM 1 MAAND TOT DE ALPE D’HUZES

PARELTOERNOOI 
ZONDAG 19 AUGUSTUS 2012
 

Op een unieke locatie in het centrum van Oisterwijk vindt voor de 23e keer wederom het bekende 

Pareltoernooi plaats. Op de gehele De Lind worden er 100 wedstrijdbanen aangelegd. Er is een 

hoofdtoernooi voor licentiehouders en een recreantentoernooi.

Systeem: doubletten met vijf 

 voorgelote wedstrijden en een finale

Inschrijfgeld:  12 euro per doublette

Inschrijving: tot uiterlijk woensdag 15 augustus 2012

Via email naar:  bersselaar1@home.nl, 

Telefonisch: 013-5331276 (Ad Mathijssen)

Aanvang: om 10.30 uur

Melden vanaf:  08.45 uur tot 10.15 uur in de Burgerzaal

 van het raadhuis op De Lind

Prijzen: 2 hoofdprijzen en vele mooie prijzen in natura

Consumpties en belegde broodjes tegen concurrerende prijzen op de locatie beschikbaar.

NB: Meldt U tijdig aan om teleurstelling (zoals in 2011 wegens aanmeldingsstop) te voorkomen.

A D V E R T E N T I E
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Op zondag 8 april gingen we met niet al te beste weersvoor-
spellingen naar MIDI in Delft, voor het 1e ranglijsttoernooi 
van dit jaar. Ook is dit toernooi één van de geselecteerde 

kwalificatietoernooien voor plaatsing voor het EK senioren in �013 
volgens de nieuwe opzet van de NJBB. Dus buiten ranglijstpunten 
zijn er nu ook kwalificatiepunten te verdienen.
Tussen half tien en tien uur melden zich 4� teams zich voor het 
ranglijsttoernooi en 8 teams voor het recreantentoernooi.  Enkele 
opmerkelijke uitschakelingen in de 1e speelronde waren; Het team 
van Tim v. Drunen Littel/J. Toonen/Martin Pialorsi, zij verloren van 
Cees & Dody Henze/Herman Lancee met 5-13. Ook het team van 
Henri Calvetti/Jean Degortes/Bob de Vroom verliest na een span-
nende wedstrijd nipt met 1�-13 van het team van S. Beukers/R. 
Torremans/H. Dukker. Ook het team van M. El Ansari/F. Wieze/M. 
Bourouba wordt uit het ranglijsttoernooi gespeeld door de dames 
M. Blom/K. Bosch en F. v. Donge. De laatste winnen met 13-10. Ook 
het team van Tom van der Voort/Joey van Doorn/Marty van Nunen 
verliest de 1e wedstrijd van Cas Schellekes/Bas Velthuijsen/Xander 
Steijns met 4-13. 
Ik ga verder met wat verslagen van sommige halve finales daar ik 
eerst bij mijn twee kinderen wat heb gesupporterd. Het jeugdteam 
van de NJS bestaand uit; Rick van Lier, Paul Geertse en Lieke van 
der Voort heeft het in de kwartfinale van de B-complementaire 
behoorlijk zwaar tegen Sonia Zwaal/Barbara Kirpensteijn/Jelle 
Camphuijsen. Zij komen 9-0 achter en zelfs met 1�-3. De coach die 
aan de kant zit zegt tegen Lieke die veel last heeft van een rug-
blessure, zullen we maar stoppen en de winst aan de tegenstander 
laten. “Nee”, zegt Lieke, “Ik geef niet op, we gaan gewoon door.” En 
wonder boven wonder weet de jeugd deze wedstrijd alsnog 
te winnen met 13-1�. Maar de halve finale tegen Cal-
vetti/Degortes/de Vroom moeten zij zich alsnog 
gewonnen geven. Toch chapeau voor dit jeugd-
team. 
De halve finales in de A zijn gespeeld door 
het team van Vinke/ Norder/ Bakker zij speel-
den tegen Maazouz/Elarkoubi/Venema. Deze 
strijd werd gewonnen door het team van Vinke, 

DE GENERALE VAN MIDI TE DELfT
Norder en Bakker met 13-7. De andere halve finale ging tussen 
het team Augustinus/Zeitzen/Kamps tegen Bang/Claes/Dirks een 
van de weinige Belgische teams vandaag.  Het team van Zeitzen/
Kamps/Augustinus komt 3-0 voor. Daarna wordt het 3-3 en 6-6 en 
hierna houdt het team van Zeitzen/Kamps/Augustinus de over-
hand. En met goed spel winnen zij hun halve finale met 13-6
Een halve finale wedstrijd in de B werd gespeeld door het team van 
Hollestelle/Saarloos/M. v Iwaarden tegen een team van de Walnoot 
uit Boxtel met S. Lups/J. vd Elzen/Kloet. Meteen in de 1e mène komt 
het team van Lups/Kloet/vd Elzen voor met 4-0. Maar het andere 
team laat zien dat er ook in de B nog gevochten wordt en komt 
zelfs nog op voorsprong met 7-4. In de mène erna komt hun tegen-
stander door een pechschot van het team Hollestelle weer gelijk 
op 7-7. Dit is de ommekeer in de wedstrijd, het team van Lups/vd 
Elzen/Kloet wint dan ook met 13-7.
Op naar de finalewedstrijden. In de B Complementair wordt de 
finale gespeeld tussen; Calvetti/Degortes/de Vroom tegen Woert-
man/Woertman en de jeugdige speler Michiel Stoop.  De winst 
ging in deze finale naar het team van Calvetti/Degortes/de Vroom, 
maar toch een complimentje naar Michiel. Het valt niet mee om op 
zo`n sterk toernooi je staande te houden tussen al die jarenlange 
ervaring, knap gedaan Michiel.
In het B toernooi ging de finale tussen het team van Lups/vd Elzen/
Kloet tegen T. vd Voort/J. v Doorn/ M. v Nunen. De overwinning ging 
naar het team van van der Voort/van Doorn/van Nunen met 13-10.
De finale in de A complementair ging tussen de teams B. vd Stap-
pen/K. Koogje/DJ v Mourik. zij speelden tegen een thuisspelend 
team van MIDI, te weten S. Beukers/R. Torremens/H. Dukker. Bij een 

stand van 10- 0 in het voordeel van 
het team van vd Stappen/v Mou-

rik/Koogje besloot tegenstander 
met hun voorlaatste boule te 
plaatsen want hij moet op punt 
komen. Die boule gaat ineens 

Winnaars B-toernooi

Winnaars compementaire A
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DE BIJZONDERE TOERNOOIEN IN 2012:
Datum Naam Organisatie/plaats Soort

30 juni Batavia Open Zeist Weekeind Les Cailloux Zeist Tripletten en ranglijst
1 juli Batavia Open Zeist Weekeind Les Cailloux Zeist Doubletten en ranglijst
14 juli Markttoernooi Schagen Doubletten
15 juli Markttoernooi Schagen Tripletten
11 augustus Vrijthoftoernooi Afd 16 Maastricht Doubletten, dames, heren
1� augustus Vrijthoftoernooi Afd 16 Maastricht Tripletten, dames, heren
18 augustus Martini Masters Pres le but Groningen Doubletten
19 augustus Martini Masters Pres le but Groningen Tripletten
�5 augustus NJBB InternationalKiek in de Pot Petangeske Bergen op Zoom Doubletten en ranglijst
�6 augustus NJBB InternationalKiek in de Pot Petangeske Bergen op Zoom Tripletten en ranglijst
1 september  Boule d’Orange Midi Delft Tripletten en ranglijst
8 september Herstaco Petanque Masters Va Tout Breda Tripletten invitatie
8 september  Haarlems petanque weekend PUK Haarlem Tripletten
9 september Haarlems petanque weekend PUK Haarlem Doubletten

Vindt u dat uw toernooi ook in dit lijstje hoort, 
laat het de redactie dan weten en geeft daarbij dan wel aan waarom u die mening bent toegedaan.

rechtsaf en rolt eruit. Dan die laatste boule maar goed neerleggen, 
maar die loopt tegen de but en zo komt het team van vd Stappen/
Koogje/v Mourik op twee te liggen. Na de dertiende punt te heb-
ben gemaakt wordt deze finale gewonnen met een Fanny voor het 
team vd Stappen/v Mourik/Koogje.
Ikzelf hebben de finale in het ranglijsttoernooi niet gezien maar dit 
is wat er gebeurde; 
De finale A werd gespeeld tussen het team van Vinke/Bakker/Nor-
der tegen Zeitzen/Kamps en Augustinus. Het laatste team komt 
met 8-0 voor te staan. Maar het team van Vinke/Bakker/Norder laat 
zien wat vechtlust en jarenlange ervaring doen in een wedstrijd. 
Zij komen terug naar 8-8 en dat gaf de doorslag. De finale werd 
gewonnen met 13-10 in het voordeel van Vinke/Bakker/Norder. 
Mannen van harte gefeliciteerd! Ook alle andere prijswinnaars van 
harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat.
Na een lange koude maar wel… droog gebleven dag hoef ik nu al-
leen nog maar de vrijwilligers en de wedstrijdleiding te bedanken 
voor hun tijd en inzet.  Weet wel dat we zonder hen niet van zulke 
mooie grote toernooien kunnen houden.

Mary van de Voort

De uitslag luidt:
A toernooi
1 Vinke/Norder/Bakker
� Augustinus/Zeitzen/Kamps
3 Maazouz/Elarkoubi/Venema
 Bang Afoe/Claes/Dirks
complementaire A
1 vd Stappen/v Mourik/Koogje
� S. Beukers/ Torremans/Dukker
3 Segers/Giordano/Fischer
 Elyazidi/El Abassi/Wijnstekers
B toernooi
1 vd Voort/v Doorn/v Nunen
� vd Elzen/Kloet/Lups
3 v Iwaarden/Saarloos/Hollestelle
 Tonen/T. v Drunen Littel/Pialorsi
complementaire B
1 Calvetti/Degortes/de Vroom
� Woertman/Woertman/Stoop
3 de Jong/P. Bosch/Kouveld
 L. vd Voort/Geertse/v Lier

De winnaars De runners up
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Niet alleen de top kent bijzondere toernooien. Er zijn ook veel 
toernooien in Nederland, die bijzonder zijn door hun ligging, 
sfeer, speelsysteem of deelnemersoort.

Ruim 1� jaar geleden liep de wedstrijdsecretaris van JBV Ne-
derlek, John Liefting, al enige tijd met het idee rond, dat het 
toch fantastisch zou zijn om onze petanquesport eens te 

spelen op de paden van het naburig gelegen Loetbos. Een prach-
tig polderbos van ca. 10 ha. en zeer gelieft bij wandelaars, fietsers 
en natuurliefhebbers. Wandelpaden, dus jeu de boulesbanen, te 
over met centraal een hooiberg als ontmoetingspunt. Hij bracht dit 
idee ter sprake tijdens een  bestuursvergadering en kreeg meteen 
de overige bestuursleden warm voor zijn idee. Besloten werd om 
dit idee te realiseren als promotie voor  de landelijke jeu de bou-
lesdag van de NJBB in �00�. In plaats van het speelterrein van de 
club open te stellen en maar afwachten wie er kwam, gingen we 
nu zelf de boer op om onze sport te promoten. Het toernooi moest  
passanten en overige belangstellende de mogelijkheid bieden om 
kennis te maken met de sport in een fraaie landelijke omgeving, 
terwijl door de ingeschreven deelnemers werd gestreden om het 
kampioenschap IJssel en Lek met als inzet de IJssel en Lek-wissel-
bokaal. In eerste instantie werd geprobeerd dit toernooi te orga-
niseren in samenwerking met andere jeu de boulesverenigingen  
uit de regio IJssel en Lek, inclusief de niet bij de NJBB aangesloten 
verenigingen. Het idee werd door de verenigingen enthousiast 
ontvangen en bijna alle verenigingen zegden hun medewerking 
toe. De praktijk werd dat de organisatie aan JBV Nederlek werd 
overgelaten en de andere verenigingen zorgden voor deelname. 

Op zaterdag 7 september �00� werd dan het 1e toernooi georga-
niseerd. Met totaal 3� deelnemende doublettes was dit een mooi 
aantal om de sport te laten zien aan de belangstellenden en pas-
santen. Er was veel publiciteit van de lokale pers en door de lokale 
middenstand waren mooie prijzen ter beschikking gesteld, zodat 
nagenoeg iedere deelnemer aan het toernooi een prijs(je) mee 
naar huis kon nemen. De 1e winnaars en kampioenen van de re-
gio IJssel en Lek werden de heren Jan Fransoo en Hans Woudwijk, 
beiden lid van Folâtre uit Pijnacker. De 1e prijs bestond naast de 
wisselbokaal uit een diner-voor- twee bij Café Restaurant. “De Loet” 
gelegen aan de rand van het bos alwaar de inschrijving en de prijs-
uitreiking plaats vond. Grootste winst voor JBV Nederlek was: 3 
nieuwe leden en een voorzichtige toenadering en samenwerking 
met niet aangesloten verenigingen uit de regio. Dit was tot voor 
die tijd bijna onmogelijk.  Alle deelnemers waren enthousiast over 
het verloop en de organisatie van het toernooi en moest zeker 
worden herhaald. Het spelen op paden vraagt veel inzicht van de 
speler en is iets totaal anders dan het spelen op de bestaande jeu 
de boulesterreinen. Ook de wandeling in de natuur naar de toege-
wezen baan was iets heel aparts. Alle ervaringen wat goed was en 
wat misging werden vanaf dat moment door het bestuur van JBV 
Nederlek nauwkeurig vastgelegd en verwerkt in een draaiboek, 
dat tot op de dag van vandaag zijn waarde bewijst. De naam IJssel 
en Lektoernooi wordt in �003 gewijzigd in Loettoernooi met ver-
wijzing naar onze hoofdsponsor van dit toernooi Café Restaurant 
“De Loet”, die vanaf dat jaar de hoofdprijs, de wisselbokaal en het 
diner-voor-twee ter beschikking stelt. Vanaf �00� tot �007 werd het 
toernooi jaarlijks georganiseerd op de eerste zaterdag van septem-

LOETTOERNOOI: GENIETEN IN DE NATUUR
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ber. Vanaf �008 de laatste zaterdag van augustus omdat die datum 
beter past in de regiokalender. Het toernooi wordt georganiseerd 
als promotie toernooi, zodat ook de deelnemers van niet aangeslo-
ten verenigingen kunnen deelnemen. Er worden 4 voorgelote par-
tijen gespeeld op vooraf toegewezen banen. Het toernooi vangt 
altijd aan om 10.30 uur en is om ca. 16.00 uur gespeeld, waarna 
de prijsuitreiking om 16.30 plaats vindt. Het toernooi vraagt ook 
fysiek nog al wat van de deelnemers omdat in een bos natuurlijk 
nog al wat stukken gewandeld moeten worden om de toegewe-
zen baan te bereiken. Overigens wordt er rekening gehouden met 
deelnemers die wat slechter ter been zijn, zij krijgen de banen het 
dichts bij de het ontmoetingspunt: de Hooiberg. Sinds �010 heeft 
ook een “witte fietsenplan” zijn intrede gedaan. De plaatselijke rij-
wielhandelaar  “Hoogenboezem Tweewielers” stelt jaarlijks een �0-
tal fietsen beschikbaar, die door de deelnemers gebruikt kunnen 
worden om naar hun toegewezen baan te fietsen, alwaar een an-
der deelnemer de fiets weer kan gebruiken om terug te keren naar 
de ontmoetingsplaats. Het aantal deelnemers is, door met name 
mond tot mond reclame, spectaculair gegroeid met als topjaar de 
editie van �008 met totaal 116 deelnemende doublettes. Dit geeft 
aan dat het toernooi iets toevoegt aan de beleving van de petan-

quesport in een natuurlijke omgeving. In de loop der jaren hebben 
de jaarlijks terugkerende deelnemers met bijvoorbeeld een party-
tent een eigen stek gecreëerd in het bos rond de Hooiberg, alwaar 
de inwendige mens van een natje en droogje kan wordt voorzien.
De jaargang �011 was het �e lustrum van het toernooi. Dit is voor 
het bestuur van JBV Nederlek aanleiding geweest om de op-
brengst van dit toernooi ter beschikking te stellen aan een goed 
doel. Met de opbrengst van het inschrijfgeld, aangevuld met extra 
sponsoring van lokale bedrijven, is het symbolische bedrag van € 
�011,-- overgemaakt aan de stichting Met Elkaar Voor Elkaar. Deze 
stichting zet zich in voor mensen met een verstandelijke beperking 
in de regio Lek en IJssel. De plannen voor de 11e editie op zaterdag 
�5 augustus �01� zijn alweer in de maak en het beloofd weer iets 
bijzonders te worden. Voor meer informatie ga naar www.jbvne-
derlek.nl en klik op Loettoernooi.

Nijs van Bennekum
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Op 19 februari werd alweer voor de negende keer het Opa- 
en Omatoernooi georganiseerd door Martin Hamersveld 
en Betty Roobeek. Uiteraard werden zij bijgestaan door 

heel veel vrijwilligers, die graag meehielpen. Het is altijd een hele 
happening en een groot succes. De kinderen bloednerveus, om 
over de Opa’s en de Oma’s maar te zwijgen!! De (leuke) spanning 
is voelbaar, vooral bij het zien van de mooie prijzen en de bekers. 
En last but not least de schitterende wisselbeker. Om half elf is de 
inschrijving. Na een welkomstwoordje door Martin, die tevens de 
spelregels. Enigszins aanpaste, kon de eerste partij beginnen. Het 
butje moest tussen de 5 en 9 meter gegooid worden en er mocht 
niet geschoten worden, ook niet laag over de grond, dit laatste voor 
de veiligheid van de kinderen. Er wordt dan eerst gegooid door de 
kinderen, als hun ballen gegooid zijn, dan mogen de resp. Oma’s 
en Opa’s in actie komen. Nou, en die gaan er voor hoor!! Er wordt in 
twee categorieën gespeeld. Eerst de kinderen van 5 t/m 8 jaar en 
dan die van 9 t/m 1� jaar. Er wordt �5 minuten gespeeld en de dan 
bereikte stand wordt doorgegeven. Het is leuk om te zien hoe die 
kleintjes hun best doen. Ze gaan er echt voor. Er zaten best leuke 
talentjes tussen. Dan komt de oudere groep, dat gaat er wel iets se-
rieuzer aan toe. Daarna een korte pauze. Tijd voor wat lekkers en/of 
een ijsje. En dan de volgende � partijen, weer net zo spannend, of-
schoon bij de kleintjes sloeg de vermoeidheid toe. Er werden heel 
wat foto’s gemaakt. Daarna moesten alle kinderen in de hal komen 
en moesten om beurten de bal zo dicht mogelijk bij het butje pro-
beren te gooien. Dit alles voor de wisselbeker. Tot slot moest de 
winnaar van de oudste kinderen tegen de winnaar van de jongste 

gooien en uiteindelijk hadden we een winnaar. Jasper Schendelaar 
(11 jaar) was de gelukkige. Hij kreeg een groot applaus. Toen de 
prijsuitreiking. Na weer een kort woordje door Martin, waarin hij 
iedereen bedankte die aan deze dag hun steentje hadden bijge-
dragen en vooral de kinderen voor hun enthousiasme. Voor alle 
kinderen was er een herinneringsvaantje en wat lekkers.

De einduitslag was als volgt:
In de categorie 5 t/m 8 jaar
1. Binck (5 jaar) �. Daron (8 jaar) 3. Ayla (6 jaar)
In de categorie 9 t/m 12 jaar
1. Neeve (9 jaar) �. Desy (11 jaar) 3. Quinten (1� jaar)

Rest ons nog het Petanquebestuur te bedanken voor het mede 
mogelijk maken van dit toernooi. Wij kijken met z’n allen uit naar 
volgend jaar. Dan wordt het de 10e keer (lustrum). Het was weer 
een geweldig toernooi.

HET OPA- EN OMATOERNOOI VAN CELERITAS TE ALKMAAR

NATIONAAL VERENIGINGSKAMPIOENSCHAP

Voor het eerst werd dit jaar het verenigingskampioenschap in 
één weekeinde gespeeld. Op zaterdag 3 maart werd er tot en 
met de kwart finale gespeeld en zondag de halve finales en 

de finale. De plaats van handeling was Apeldoorn en de vereniging ’t 
Zwijntje had het perfect georganiseerd. Het was ook de eerste keer 
dat er geen derde ronde, de tweede triplettenronde, werd gespeeld 
in navolging van de speelwijze in de Eurocup. Sinds het samenvoe-
gen van een aantal afdelingen hebben we geen 16 deelnemers in 
de landelijke eindronde. Met dertien deelnemende verenigingen 
zijn er daardoor drie die in de eerste ronde een vrijloting hebben. 
Dat zijn de beide finalisten van het voorgaande jaar en om de derde 
vrijloting wordt door de toernooicommissie geloot. Les Cailloux en 
CdP Heerlen waren de finalisten van vorig jaar en PU Kennemerland 
lootte de derde vrijloting. In de achtste finale kwamen wel in strijd-
perk: PV Tilburg tegen PV Montferland, Le Biberon (Leeuwarden) 
tegen MIDI uit Delft, CJB Middelburg tegen PV De Bouledozers uit 
Hoorn, ’t Dupke uit Schijndel tegen ’t Zwijntje (Apeldoorn) en JBC 
Maasstad (Rotterdam) tegen Pres le But (Groningen). Voor sommige 
verenigingen was het hun eerste deelname aan de landelijke ronde 
en was het ongeacht het resultaat een prachtige ervaring.

De uitslagen van de achtste finale waren:
Les Cailloux (afd. 6)  vrijloting
PV Tilburg (afd. 14)  - PC Montferland (afd. 3) 5 - 0
Le Biberon (afd. 1)  - MIDI (afd. 10) 1 - 3
CJB Middelburg (afd. 1�)  - PV de Bouledozers (afd. 7) � - 3
PU Kennemerland (afd. 9) vrijloting
’t Dupke (afd. 5)  - ’t Zwijntje (afd. 4) 1 - 3
JBC Maasstad (afd. 11)  - Pres le But (afd. �) 5 - 0
CdP Heerlen (afd. 16)  vrijloting
Deze uitslagen resulteerden in de volgende kwartfinales:
Les Cailloux  - PV Tilburg
MIDI  - PV de Bouledozers
PU Kennemerland - ’t Zwijntje
JBC Maasstad  - CdP Heerlen
Of het kwam doordat ze pas in het tweede deel van de dag aan 
moesten treden is onduidelijk, maar van de drie verenigingen die 
een vrijloting hadden in de achtste finale, verloren twee de kwartfi-
nale. Beide waren voormalig verenigingskampioen en Les Cailloux 
zelfs de titelverdediger. Zowel Les Cailloux als PU Kennemerland 
verloren in een spannende strijd met �-3. Heerlen deed het daaren-

 NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN
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tegen beter en won, zij het met klein verschil van Maasstad. Opmer-
kelijk was dat in alle kwartfinales de uitslag 3-� was. Daarmee was 
de eerste speeldag achter de rug en konden de deelnemers zich 
ontspannen en concentreren op de halve finales. Daarin versloeg 
Tilburg nipt MIDI en veroverde ’t Zwijntje met 3-1 een finaleplaats 
ten koste van Heerlen. Een finale met een thuisspelende vereniging 
garandeert natuurlijk veel publiek. In een gezellige ambiance werd 
om de derde plaats gespeeld door MIDI en Heerlen. Hierin ging de 
overwinning met 3-0 naar MIDI. Ook de finale eindigde met een 3-
0 stand en deze was in het voordeel van ’t Zwijntje. Mogelijk heeft 
het thuisvoordeel hierin een rol gespeeld, maar vermeld moet wor-
den dat de spelers en speelsters van ’t Zwijntje in geen enkele partij 
het hoofd hebben laten hangen. In heel veel partijen werd er te-
ruggekomen uit een achterstand om toch de winst te pakken. Een 
mooi resultaat en goed voor het petanque in het oosten. Proficiat 

’t Zwijntje en de spelers en speelsters! We kunnen terugzien op een 
mooi en goed georganiseerd en verlopen kampioenschap. Het is 
jammer van de vrijlotingen, maar in de najaarsvergadering van de 
NJBB zal zeker een voorstel ter besluitvorming worden voorgelegd 
om in �013 weer zestien deelnemers te hebben.
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Het aantal inschrijvingen voor het kampioenschap precisie-
schieten �01� bleef dit jaar steken op 53, dat waren er ne-
gen meer dan in �011, maar toch nog dertien minder dan 

in �010. In de serie wordt door alle deelnemers het hele program-
ma afgewerkt. De acht deelnemers met de hoogste scores plaatsen 
zich rechtstreek bij de laatste zestien. De nummers 9 t/m 3� strij-
den in de herkansing om de overige acht plaatsen. Bij een gelijke 
stand van meer deelnemers, wordt om een tussenronde gespeeld 
van 5 worpen op 7 meter, voor elke configuratie één worp.
Het niveau van presteren fluctueert elke jaar. Niet voor de top, 
maar de score die nog net toegang geeft toe de herkansing was 
bijvoorbeeld in �011 slechts 1� punten. Dit jaar lag de grens voor 
de herkansing op 19 punten.
Na de herkansing volgen de finalerondes. Die worden gespeeld als 
tweestrijd, waarbij de spelers om beurten hun worp uitvoeren en 
de speler met de hoogste score doorgaat naar de volgende finale-
ronde. 
Op zaterdag �1 april werd in Nieuwegein het NK Precisieschieten 
editie �01� gehouden. De loting stond daags ervoor al op de njbb-
site zodat alle 53 deelnemers precies wisten hoe laat zij aan de slag 
moesten. 
In de 1e ronde werd al meteen goed gescoord, wat denk je van 
Martin Bakker met 45, Edward Vinke met 44, Jac v Beek met 41. De 
beste acht plaatsten zich rechtstreeks en dat waren; 
1.Martin Bakker 5. Ahmed El Abassi
�. Edward Vinke 6. Iward Gard
3. Jac van Beek 7. Joey van Doorn
4. Dirk-Jan van Mourik 8. Wietse van Keulen
Na de herkansingen kwamen daar nog bij:
9. Simon op den Kelder 13. Milan Saunier
10. Ad Wagenaars 14. Rick van Lier
11. Dennis Mul 15. Pascal Wijnstekers
1�. Cees Minnema 16. Tom van der Voort
Op naar de 1/8ste finales. Deze werden gewonnen door: Edward 
Vinke 30, Tom van der Voort 30, Rick van Lier �8, Milan Saunier 18, 
Ahmed El Abassi 33, Dennis Mul �6, Joey van Doorn 49 en Wietse 
van Keulen 3�.
Na de ¼ finale bleven over: Joey van Doorn 31, Ahmed El Abassi 37, 
Rick van Lier 35 en Edward Vinke met een score van 30. Opvallend 
veel jonge spelers zijn nog in de race.
De ½ finales werden gespeeld tussen;
Ahmed El Abassi 33 tegen Edward Vinke 47
Rick van Lier 19 tegen Joey van Doorn �6
Er was even een momentje dat Joey 
vergat dat hij zelf nog aan het schieten 
was, afgeleid door het applaus aan de 
andere kant van de hal wilde hij even 
zien wat er zich daar afspeelde. En zo 
goed Rick de ronde hiervoor schoot, 
was hij het nu toch even kwijt. Tot aan 
de but was zijn score nu pas 14, jammer 
genoeg.
De strijd om de derde plaats werd ge-
wonnen door de junior Rick 
van Lier, die Ahmed El 
Abassi met �3-�0 versloeg.
De finale ging dus tussen 

DE JEUGD ZIT DE GEVESTIGDE ORDE OP DE HIELEN!
Edward Vinke en Joey van Doorn.
Na de �e oefening vond Edward het wel erg stil worden in de hal. 
Ik citeer: “ Wat een stilte zeg!” De stand was toen 19- 1� in het voor-
deel van Edward. Ook in de 3e oefening liet Joey het even liggen, 
want hij haalde hier maar 1 punt tegen 9 van Edward.(�8-13) Maar 
Joey gaf niet op en bleef serieus in de wedstrijd. In de 4e oefening, 
boule achter boule maakte hij 11 punten en nu bleef Edward iets-
jes achter met 8 punten. (36-�1 voor Edward) Nu op naar het butje 
schieten. Zowel Joey als Edward schieten beide de but op 6 meter. 
Op 7 meter mist Joey en Edward ruimt wel op. Op 8 meter raken ze 
hem allebei en Joey zegt tegen Edward: 
“ Kom op hé, nu die laatste dan ook maar!”  Edward die op dat mo-
ment gelijk staat met Nederlands recordhouder Jack Schillemans 
met 51 punten knalt ook die laatste but eruit. Volgens mij heb ik 
nog nooit iemand zo blij en geëmotioneerd gezien als Edward na 
het behalen van een kampioenstitel en record. Zo zie je maar ook 
na 15 jaar spelen kun je nog blij zijn met het behalen van titels en 
record. Edward van harte gefeliciteerd met je derde kampioenstitel 
maar zeker ook met het behalen van een nieuw record, dat vanaf 
vandaag op jouw naam met 56 punten staat. Ook wil ik alle jeugdi-
ge spelers feliciteren met hun goede prestaties, dit belooft nog wat 
voor de toekomst. Verder wil ik Paul Koogje, Lucy en Jan Schuler en 
alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet van deze dag.

Nederlands kampioen: Edward Vinke
�e plaats: Joey van Doorn
3e plaats: Rick van Lier
4e plaats: Ahmed El Abassi
5e plaats: Wietse van Keulen
 Tom van der Voort
 Dennis Mul
 Milan Saunier

Mary van der Voort
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 NATIONAAL KAMPIOENSCHAP PRECISIESCHIETEN



Dit seizoen bestaat er naast de National jeugdselectie een 
selectie voor aanstormende talenten, de zogenaamde 
“kweekvijver”. Joop Pols, Kees Kroon en Kees Besseling zijn 

de trainers. Ook zijn een aantal trainingen gegeven door Franse 
trainers. Zowel de deelnemers als de trainers hebben hier veel van 
opgestoken. Door deze trainers werden we herinnerd aan een eer-
dere sessie, waarbij het petanquepaspoort aan de orde kwam. In 
dit paspoort wordt in Frankrijk bijgehouden wat de resultaten zijn 
van een aantal testen. Deze Franse methodiek hebben we in kaart 
gebracht en we zijn daar ook mee gestart met de kweekvijver. Er 
zijn diploma’s te behalen op 6 niveaus. Te beginnen bij  “bouchon 
de bronze”  (d’argent en d’or) tot het hoogst haalbare “boule d’or”.
Deze � series diploma’s in brons, zilver en goud zijn te behalen door 
een test af te leggen. Deze test bestaat uit � pointeeroefeningen en 
�  tireeroefeningen. Per oefening zijn een aantal punten te behalen 
en als je 36 punten haalt, verdien je het diploma. De “kweekvijver”  
heeft de afgelopen maanden een aantal malen deze test kunnen 
afleggen. Inmiddels zijn 14 pupillen en aspiranten geslaagd voor 
het diploma bouchon de bronze. 
Dit zijn:
De aspiranten: Mario Blom, Yannieke Baks, Toby Rouwhorst, Ellen 
Walrave, Michiel Stoop, Mauro Saunier, Sebastiaan Broere, Vince 
Exalto, Bas Lutjenkossink, Diede Lutjenkossink, Monica van Gron-
delle en Sven Balk

De pupillen: Wessel Geertse en Ramon van Grondelle
Het diploma bouchon d’argent is tot nu toe alleen behaald door 
Mario Blom.
Dat het niet eenvoudig is om voor de testen te slagen is inmiddels 
gebleken. Het enthousiasme waarmee er aan gewerkt wordt, is er 
niet minder om.

Kees Besseling

PETANQUEDIPLOMA

Op 1 april �01� werd in Beek-Ubbergen voor de tweede 
keer het jeugdtoernooi van afdeling 5 gespeeld. Er waren 
�� kinderen naar Beek gekomen, onder andere uit Gorin-

chem, Zeist, Boxmeer en Beek-Ubbergen. De kinderen werden in 
twee poules ingedeeld: rood en blauw. Er werd melée gespeeld 
(dus steeds met wisselende medespeler en tegenstander). Eerst 
werden er 3 voorronden gespeeld. De scheidsrechter Paul Hubbers 
had een drukke dag: er moest tientallen keren gemeten worden. 

Na deze wedstrijden werd de tussenstand opgemaakt en werd de 
finaleronde gespeeld. Het spelniveau was hoog en de kinderen 
hadden veel plezier. 
Jeugdcoördinator Wim van der Meer reikte de bekers uit. 
Uitslag blauwe poule: 1. Jobbi Schefferlie (Gorinchem), 
�. Jorrit Rijk (Berg en Dal), 3. Jordi Visser (Gorinchem)
Uitslag rode poule: 1. Joris Janssen (Beek), 
�. Ryan van Heumen (Beek), 3. Ludo Neve (Boxmeer)

JEUGDTOERNOOI AfD. 5 PéTANQUE VERENIGING BEEK
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Om het jeu de boules onder de jeugd te promoten houdt 
j.b.v  ’n Boel Plezier o.a. jaarlijks op Goede Vrijdag het Mini-
Maxi-toernooi. Dit is een toernooi, waarbij jeugd onder de 

18 jaar een doublet vormt met een oudere bouler, meestal (maar 
niet noodzakelijk) een vader, moeder, opa of oma Dit jaar vond het 
populaire evenement, evenals vorig jaar onder prachtige weers-
omstandigheden, plaats op 6 april jl. ’s Ochtends was het, vooral als 
de zon even verstek liet gaan, nog behoorlijk koud, maar dat mocht 
de pret niet drukken.
Het werd ook dit jaar weer een groot succes, de opkomst lag met 
dertig deelnemende teams ruim hoger dan vorig jaar. Het spel-
peil liep uiteraard nogal uiteen, enerzijds door soms een behoor-
lijk leeftijdsverschil, anderzijds door al of niet ontvangen training 
en opgedane wedstrijdervaring. Het bleef echter een prachtig 
gezicht, zoveel jongens en meisjes in actie op een zonovergoten 
boulesbaan.
De teams waren ingedeeld in twee groepen, waarvan na vier wed-
strijden de winnaars een finale zouden spelen. Ook nu was er soms 

volop spanning als de teams behoorlijk aan elkaar gewaagd waren. 
En soms leek het belangrijker wat er even verderop aan de hand 
was, voor men een boule in de eigen wedstrijd wierp.
Toen alle kruitdampen echter waren opgetrokken, bleken de win-
naars van vorig jaar, Luc Vierhoven (11 jr.) en Dick Askes, samen met 
Rens de Roos (8 jr.) uit Lemmer en Jos Vosmeer in de finale te zitten. 
Luc en Dick verdedigden met succes hun titel en trokken met 13-9 
aan het langste eind. Als derde en vierde eindigden, eveneens zon-
der een partij te verliezen, Ancherelle en Anton Carabain en Rik en 
Rene Boer Rookhuizen..
Bij de eerste tien eindigden verder: Björn en Peter Wever (3 +�5), 
Diederik en Henk van Dijken (3 +��), Björn Vierhoven en Jaap Veg-
ter (3 +17), Chiara Chiriatti en Roely Vos (3 +1�), Tim Reining en Cor 
van Veenen (3 +10) en Jesper en Henk Knol (3 +6).
Er waren leuke prijzen en niemand ging met lege handen naar huis. 
Gerda van Linde  die ook de jeugdtraining bij ’n Boel Plezier in han-
den heeft, liet alles op rolletjes verlopen en kon tegen 16.00 uur, na 
een dankwoord van de voorzitter, de prijsuitreiking afsluiten.

JEUGDLEDENWERVING VIA SCHOOL

Onder het motto “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst” 
verzorgden de trainers Henk Nijssen en Fred Bisschop van 
Petanqueclub Venlo, geassisteerd door Hay Buchholtz  

voor het 3e jaar  weer een vijftal clinics voor leerlingen van het Bla-
riacumcollege te Venlo. Deze clinics zijn eigenlijk voortgekomen 
uit de grote wens van Fred Bisschop om petanque op het sport-
lesrooster van het college te krijgen. Een uurtje per week zou toch 
moeten kunnen, helaas, blijft het voorlopig bij een wens maar is de 
1e stap toch gezet middels het verzorgen van de clinics. In totaal 
hebben de afgelopen 3 jaar �50 leerlingen kennis gemaakt met 
petanque, uiteraard de een wat enthousiaster dan de ander, maar 

dat mag de pret niet druk-
ken. Het jeugdledenaantal 
van de club is inmiddels niet 
explosief gestegen, maar de 
trainers  houden de moed 
erin. Op de foto overhandi-
gen de trainers de Blariacum 
trofee, een soort aanmoedi-
gingsprijs, aan de winnaars 
van �011.

MINI-MAxI-TOERNOOI 2012BEEK
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Op zaterdag 14 april werd bij les Cailloux de 19e editie van 
het  open Utrechts tripletten kampioenschap gehouden. 
Gelukkig hebben onze Belgische vrienden de weg naar 

Zeist weer teruggevonden want van de �0 ingeschreven teams 
kwamen er 8 uit België. Wegens ziekte had een team zich afgemeld 
en zo hadden we bij aanvang dus 19 teams. 
Ook werd Sebastiaan Broere (speler bij het Petangeske) vrijdag-
avond rond de klok van �1.00 uur gebeld met het verzoek of hij 
toch alsnog wilde spelen morgen. Een Belgisch team kwam een 
speler tekort vandaar Er waren 6 juniorenteams en 11 aspiranten 
en slechts � pupillenteams. Ook bij de Nederlandse junioren kwam 
men een speler tekort, aan Femke van Ieperen werd gevraagd of zij 
ook mee wilde spelen. Deze twee kanjers wil ik toch even bedan-
ken voor hun sportiviteit.  Na een koude start van de dag werd het 
toch nog lekker aangenaam in het zonnetje.
De junioren speelden een halve competitie tegen elkaar, en bij de 
aspiranten werd besloten om de � pupillenteams toe te voegen. Zij 
zouden 3 voorrondes spelen en daarna finales, maar na � voorronde 
werd er besloten om verder te gaan in twee poules. Dit betekende 
voor sommige teams na verlies in de 3e speelronde dat zij naar huis 
konden. Jammer, want  als je uit België kwam en je om 4.00 uur op-
gestaan was kon je nu de rest van de dag wachten totdat de Belgi-
sche spelers allemaal klaar waren. (Maar je kon ook de pech hebben 
dat je een vrijloting had gehad en dan had je maar twee wedstrijden 

OPEN UTRECHTS TRIPLETTEN KAMPIOENSCHAP
gespeeld.) En dan te bedenken dat dit allemaal rond de klok van 
14.30 speelde en de prijsuitreiking van de junioren rond de klok van 
18.30 uur was. Ik kan jullie wel vertellen dat ik een hoop teleurge-
stelde gezichtjes heb gezien. Dat moet volgend jaar echt beter ge-
regeld worden, anders ben ik bang dat ook onze Belgische vrienden 
niet meer zullen komen. Bij uitschakeling van je team kreeg je een 
medaille als herinnering. Een van de Belgische pupillen vroeg met 
een glunderend gezichtje in zijn T-shirtjurk): “ Pap… is dit nou echt 

Aspiranten en pupillen A

Junioren
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A D V E R T E N T I E

goud??” Waarop papa zei: “Allee, kom op zeg! Wat denkt je d`r zelf 
van?” Schattig toch zo``n reactie. Rest mij nog om alle vrijwilligers en 
de wedstrijdleiding te bedanken voor hun inzet.
De einduitslag is als volgt: Omdat er bij de pupillen slechts twee 
teams zich hadden ingeschreven was er voor hen een apart prijsje. 
Wel werd 1 van die twee pupillenteams ook nog gedeeld 5e in A-
poule.

Aspiranten en pupillen A
1. Mario Blom + Michiel Stoop + Mauro Saunier (Mix)
�. Thijs Deneir + Thomas Bens + Jonas Duyvejonck 
 (PFV � Aspiranten)
3. Vince Exalto + Sven Balk + Bas Lutjenkossink (Mix)
4. Wessel Geertse + Maarten Stoop + Nikita Holslag (mix)
5. Yannieke Baks + Toby Rouwhorst + Ellen Walrave (mix)
5. Thomas Boekhout + Jobbi Schefferlie + Ramon van Grondelle (mix)
5. Bjorn Ceulemans + Matthew Bens + Valentino Leto (PFV 1 Pupillen)

Aspiranten en pupillen B
1. Esmee Gillieron + Nadine Gillieron + Liza Melssen (Les Cailloux)
�. Anne van Mens + Diede Lutjenkossink + Monica van Grondelle (Les 
Cailloux)
3. Beau Van de Woestijne + Jana Aerts + Tristan de Leeuw (mix)
4. Marsha Nuijten + Maira Nagel-Pellegrom + Elise Nuijten (Les 
Boulistes)
5. Haike Duyvejonck + Ines Mannaerts + Ina Renders (PFV 1 Aspi-
ranten)
5. Kiano Van Meirhaegen + Sebastiaan Broere (mix)

Junioren
1.  Etienne Baks + Lieke van der Voort + Milan Saunier (NJS Junioren 1)
�.  Joren D’Heedene + Geoffrey Kausse + Cedric Smulders (PFV 3 
Junioren)
3.  Rick van Lier + Lisa Zwaal + Femke van Ieperen (NJS Junioren 3)
4.  Bram Devos + Gregory Kausse + Karim D’Heedene (PFV � Junioren)
5. Romulo van Stockum + Paul Geertse + Rosean Gard (NJS Junioren �)
6. Tiffany Cockx + Joni Buyck + Shannon Dworskyj (PFV 1 Junioren)

Mary van der Voort

Aspiranten en pupillen B

 

 

 

 

 

Datum  Toernooi   Vereniging  Plaats 

 

19 mei   Open Haarlemse   De Gouden Gooi  Haarlem 

2 juni   JBH Toernooi    JBH     Hillegom 

17 juni   Tussendoor Toernooi  OSB               Bodegraven 

30 juni   12 uur Badhoevedorp  PU-Badhoevedorp  Badhoevedorp 

8 juli   Broersepark Toernooi  Bulderbaan   Amstelveen 

5 Augustus  Open Uithoornse   BUT     Uithoorn 

18 augustus  Het Lisse Open    Les Boules Fleuries  Lisse 

2 september Alphen Open    Les Pointeurs   Alpen a/d Rijn 

8 september  Haarlem Petanque   PUK     Haarlem 

7 oktober   Herfst Toernooi   Les Bohemiems  Amsterdam 

 

 

Toernooien zijn open voor ALLE W en J Licentiehouders. Daarnaast kunnen alle 
licentiehouders uit afdeling 09 zich inschrijven voor de ATP-Ranglijst. Om 
punten de behalen voor de ranglijst betaald iedere deelnemer eenmalig vijf 
euro aan de afdeling (gironummer: 3674491 t.n.v. nederlandse jeu de boules 
bond afdeling 09) 
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Dobbestraat 15
1411 VW Naarden

Tel.: 035 - 694 06 47
Fax: 035 - 678 24 77

E-mail: info@la-boule.nl

La BouleLa Boule
Dé Boule specialist van Nederland

www.la-boule.nl

Importeur/dealer 
voor Nederland 

van KTK, Boule Bleu, 
Integrale en MS Sport.

Ook voor andere 
merken boules kunt u 
bij ons terrecht zoals
Boule Noire, Okaro, 
Ton’r, JB en Obut.

La Boule Dé Boule specialist van Nederland
Naast een grote colletie boules leveren wij ook een breed assortiment accessoires! 
Wij leveren ook clubkleding inclusief bedrukking van het clublogo en evt. sponsornaam.
Officieel importeur/ dealer voor Nederland van KTK, Boule Bleu, Integrale en MS Sport. 
Ook voor andere merken boules kunt u bij ons terecht. Hieronder een selectie...

La Boule Bleue
La Boule Bleue heeft een uitgebreid assortiment wedstrijdboules voor
u. Carbone duidt op koolstofhoudende boules met een mat oppervlak
voor een betere grip. Na verloop van tijd kunnen deze boules roest-
vorming vertonen. Inox duidt op roestvaste  boules met een gepolijst
oppervlak, waardoor deze boules gemakkelijker de hand verlaten.

KTK
KTK boules worden vervaardigd van een innovatief materiaal dat een
perfect reproduceerbaar is. De helften van de boules hebben overal
dezelfde dikte en er is geen verschil in hardheid over het gehele op-
pervlak en de boules hebben een uitstekende balans door het unieke
productieproces. KTK maakt gebruik van zuivere metalen, 100%
staal en volledig recyclebaar. De samenstelling van de legeringen
voor de boules gaan verder dan de minimum eisen die de FIPJP stelt
aan boules.

MS PETANQUE
De boules vanMarle Sport, voorheen VMS, zijn het resultaat van 

een revolutionair concept. De boules zijn volledig op de 
computer ontworpen! Hoewel MS aanvankelijk uitsluitend boules

met noppen vervaardigde, levert MS tegenwoordig ook gladde 
boules. Alle boules van MS zijn zogenaamd anti-rebond, zodat 

ze niet wegspringen.

Intégrale
Intégrale is van oudsher een fabrikant van boules en toebehoren
voor sport-boules (boule lyonnaise). Maar al jarenlang fabriceert 

intégrale ook uitstekende boules voor het petanquespel in drie 
verschillende metaalsoorten: staal, roestvast staal en brons.

OBUT
Obut heeft o.a. boules die
geschikt zijn voor beginnende
spelers, verder heeft Obut een 
serie half-harde en half-zachte
boules die als voordeel hebben
een groot schokabsorberend vermogen.
La Boule Noire is gespecialiseerd in boules van koolstofhoudend
staal. De boules uit de serie X zijn van eerste kwaliteit staal en heb-
ben een zwart metalen matglanzend oppervlak. 
Okaro is gespecialiseerd in roestvaste boules met een perfecte uitba-
lancering en vervaardigd van geselecteerd staal met zeer bijzondere
eigenschappen.
Ton’r is een speciaal gefabriceerde boule van zeer zacht koolstofhou-
dend staal. De boule heeft een zeer opvallend grijs oppervlak, dat het
resultaat is van een speciale elektrolytische behandeling.
JB heeft een half zachte boule, laat weinig gebruik sporen na en een
harde boule voor beginnende spelers. 

La Boule kleding
Natuurlijk heeft La Boule ook kwaliteits huismerk kleding. 
Goede kwaliteit, breed aanbod en natuurlijk in vele maten 
en kleuren. De meeste kleding kan ook perfect 
bedrukt of geborduurd worden. Ook leveren 
wij clubkleding inclusief bedrukking van 
het clublogo en evt. sponsornaam.
Het assortiment bestaat o.a. uit: 
Poloshirts , Sweaters, T-shirts, Overhemden, 
Fleece- vesten, sweaters, mutsen en shawls. 
Winterjacks, Windbreakers en Bodywarmers
Meer informatie over de maten, kleuren 
en prijzen vindt u op onze site.

La Boule accesoires
La Boule heeft een uitgebreid assortiment 
aan accesoires zoals: Tasjes, Tellers, Kokertasjes, 
Veerpassers, Sporttassen, Voetjespasser
Koffers, Magneten klein en groot
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