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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.

Spor ters

winnen met Lotto!

Met Lotto maakt u elke zaterdag kans om miljonair te worden. Maar wist u dat u ook automatisch de Nederlandse
sport steunt? Want met een jaarlijkse bijdrage van zo’n €60 miljoen is Lotto de grootste sportsponsor van Nederland.
Dankzij deze bijdrage worden sportbonden, sportverenigingen en topsporters ondersteund, talent ontwikkeld en lokale
Sporters winnen met Lotto!
sportcomplexen verbeterd. Dus als je van sport houdt, speel je Lotto!

lotto.nl
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D

e PC is niet meer weg te denken in de maatschappij. Ook de redactie heeft enorme voordelen van dit medium met daaraan gekoppeld het internet. Kopij en foto’s komen via de
digitale snelweg bij de redactie binnen. Je plakt ze zo in de het concept van de volgende
uitgave. Als alles verzameld is en het er goed uitziet, stuur je het naar enkele correctoren en daarna
gaat het via internet naar de drukkerij Akxifo. Zij maken er qua opmaak het geweldige blad van dat
bij u op de mat valt. Daarna blijkt dan toch dat er een foutje in staat. Dat wordt natuurlijk veroorzaakt
door de redactie, maar de PC maakt dergelijke fouten wel makkelijker. Ook in nummer 74 stond een
fout. Een fout in de titel van een artikel op pagina 21. Het Mini-Maxi-toernooi 2012 was niet in Beek
maar in Assen. Dat is het gevaar van de tekst van het concept van het vorige nummer deleten en
de titel aanpassen. Zo is het woord Beek blijven staan. Bij de correctie zijn we vooral gefixeerd op
de teksten en lezen we vaak over de titels heen. Niet goed natuurlijk, maar het blijft mensenwerk.
Excuses aan ’n Boel Plezier uit Assen. Die gaan ook naar Theo van der Meer. Als min of meer vaste
fotograaf mag je toch echt vermeld worden.
Tot slot goed nieuws. Er is een hoofdredacteur gevonden. Het is Hans Hover van de vereniging Boulamis uit Bunschoten. Nu nog een paar redactieleden en de toekomst van petanQue is verzekerd.
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Inhoud petanQue nr. 76
WK mannen, EK vrouwen,
EK jeugd, EK veteranen en
NJBB 40 jaar
BIJ DE VOORPLAAT
Vastberaden het punt te scoren
tijdens het NK jeugd (foto Johan
Mol).

van de voorzitter

Op weg naar …….

A

llereerst maar eerst even kijken naar de actualiteit: het bestuur heeft een
interim voorzitter en aan het bondsbestuur de taak om met behulp van
de leden een goede voorzitter te vinden. Graag hoor ik suggesties, die in
vertrouwen bekeken en behandeld zullen worden : op weg naar ….een nieuwe
voorzitter. 29 september vieren we met elkaar het veertigjarig bestaan van de
NJBB. O.l.v. Dody Henze met haar mensen is er een afwisselend programma samengesteld dat recht doet aan dit jubileum. Natuurlijk rekenen we op een massale opkomst. Laat U
verrassen deze dag dus allemaal op weg naar …… Utrecht op 29 september.
Het blad Petanque is een goed gelezen blad, dat op dit moment door Henk van Rekum in zijn uppie
wordt samengesteld. Veel lof verdienen ook onze drukkers Akxifo die er elke keer weer in slagen om
de lay-out er perfect uit te laten zien. Henk is bezig om het laatste nummer van het jaar te maken met
een extra jubileumkatern . Zijn we op weg naar …….het laatste nummer of komt er wel een nieuwe
redacteur ? De komende maanden zal blijken welke richting de NJBB zal (moeten) gaan om in de komende jaren haar positie te vestigen om te worden of te zijn DE autoriteit op jeu de boules gebied in
Nederland. Op het jubileumcongres zal daar het bondsbestuur zijn ideeën aan U ontvouwen.
Kortom er is op allerlei terreinen veel werk aan de winkel, maar dit bestuur heeft er zin in en weet
zich daarbij ondersteund door de enthousiaste medewerkers van het bondsbureau. Uw inhoudelijke
inbreng wordt door het bondsbestuur op hoge prijs gesteld en daarom durf ik rustig namens dat bestuur te stellen: samen op weg naar ……
Arno Frankfort (Interim voorzitter)
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BESTUURsrubriek

Afscheid van een voorzitter
Er is een tijd van komen en
gaan. In een bij het NOC*NSF
aangesloten sportbond zit tussen dat komen en gaan maximaal 12 jaar en tot voor kort
was dat nog 9 jaar. Dat is in het
kader van goed sportbestuur
vastgesteld. Onze scheidende
voorzitter, Elly de Jonge, heeft
niet de negen jaar vol gemaakt. Na twee termijnen van
drie jaar heeft zij besloten om
er geen derde termijn aan vast
te knopen. Een besluit dat het
bestuur zeer betreurde maar
met begrip heeft geaccepteerd. Elly de Jonge, een vrouw van
vele markten thuis. Goed ingevoerd in de politiek (ex wethouder in ’s-Hertogenbosch), zitting in de raad van bestuur van
PSV en verschillende provinciale organen. Een vrouw dus met
veel sport- en bestuurskennis. Een vrouw ook met een oog en
vooral een hart voor de
medemens. Sterk in het
oplossen van conflictjes.
Sterk ook in het samenvatten van het besprokene tot de kale essentie.
Een vrouw waarmee je
graag in een bestuur zit
en waar je heel veel van
kunt leren. Bij haar geldt
zeker niet “uit het oog uit
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het hart”! We wensen Elly en haar Léon een mooie en gezonde
tijd toe. Geniet van Noord-Frankrijk en we komen elkaar vast
nog tegen. Te beginnen bij het jubileumcongres.

Wijziging bestuurssamenstelling
Het is altijd jammer als je afscheid moet nemen van hard werkende en gewaardeerde bestuursleden. Penningmeester Bart
Beukers had er nog een half jaar aan vast geknoopt, maar had
altijd al gezegd dat twee termijnen de limiet waren. Een harde
werker met soms onorthodoxe ideeën, die vaak nieuw inzicht
opleverden. Hij heeft zich enorm inzet om de NJBB-financiën
gezond en helder te maken en dat is hem zeker gelukt. Ook
voorzitter Elly de Jonge heeft na twee termijnen het bestuur
verlaten. Haar heldere kijk op de dingen, haar gevoel voor mensen en hun gevoeligheden en ook haar uitgebreide netwerken
zijn een zegen geweest voor de NJBB. Een vrouw waarmee het
fijn samenwerken was en die zeker haar stempel op de Bond
heeft gezet.
Afscheid nemen doet altijd een beetje pijn, vooral toen bleek
dat de beoogde opvolger van Elly, Marianne Kallen, haar kandidatuur moest intrekken wegens een waarschijnlijke verhuizing
naar het buitenland. Het gevolg was dat er een vacature voor
de functie van voorzitter ontstond. Nu wordt deze waargenomen door vice-voorziter Arno Frankfort. De functie van penningmeester wordt sinds de bondsvergadering bekleed door
Hetty Tindemans. Elders in deze uitgave stelt zij zich aan u voor.
Met de bestuurswijzigingen zijn ook de portefeuilles opnieuw
verdeeld.

Arno Frankfort
Interim Voorzitter
Bondsorganisatie
Verenigingsondersteuning
Huisvesting
Jeugd en Sporten
met een beperking, Afdeling 05

Hetty Tindemans
Penningmeester
Tuchtzaken
Sponsoring
Afdeling 14 en 16

Frans Krol
Kaderbeleid
Opleidingszaken
Breedtesport
Afdeling 03 en 04

Dody Henze
Secretaris
Communicatie
Promotie zaken
Reglementencommissie
Afdeling 10, 11
en 13

Henk van Rekum
Topsport
Toernooizaken
Waarnemend
voor Bondsblad
Afdeling 06, 07
en 09

Bert Lammerts
Directeur Bondsbureau
Coördinator NJBB
beleid
Afdeling 01 en 02
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Even voorstellen...

M

ijn naam is Hetty Tindemans-van Tent. Ik ben trots dat ik
het vertrouwen heb gekregen van de leden van de bond
om hen te vertegenwoordigen in het bestuur. Sinds 1997
speel ik met veel plezier en redelijk fanatiek jeu de boules. Door
mijn drukke baan niet zoveel als ik graag zou willen maar als het
even kan speel ik graag een toernooi. Momenteel ben ik lid van
Plop in Uden. Ik ben lid geweest van t’ Lover in Asten , Swift in Helmond en van Jdb Stiphout. Bij elke vereniging heb ik het prettig
gehad, maar om verschillende redenen toch geswitcht. In Uden
kon ik met een fijn team 1e klas NAC spelen en de vereniging ligt
dicht bij de plaats waar ik werk. Ik speel ook met twee dames van
Plop het dameskampioenschap. Ik heb er plezier in om op verschillende plaatsen een toernooi te spelen en heb er geen bezwaar tegen om daar wat verder voor te reizen. Zo was ik vorige maand
nog in Schagen op het markttoernooi en in Asten ook het markttoernooi. Gezellig om met een groepje te gaan en veel mensen te
ontmoeten en dan ook nog een zo goed mogelijk resultaat neerzetten. Heerlijk ontspannen naast mijn drukke baan als wethouder
in Landerd in Brabant. Ik woon in Mierlo, ben weduwe en moeder
van twee kinderen. Beide studeren, mijn dochter van 22 aan de

Erasmusuniversiteit in Rotterdam,
mijn zoon van 21 in Breda aan het
NHTV. Zij wonen op kamers en zijn
de weekenden thuis en dat vind ik
heel gezellig. Voor de bond zal ik
het penningmeesterschap op mij
nemen. Ik heb de bond financieel
gezond aangetroffen maar de komende jaren zullen er duidelijke
beleidskeuzes gemaakt moeten
worden om dat ook zo te houden.
Samen met mijn medebestuursleden zullen wij ons inspannen om
de bond en haar verenigingen onder de aandacht te brengen van
geïnteresseerden in de jeu de boules, zowel voor recreanten- als voor
wedstrijdspelers zodat ook alle
verenigingen genoeg leden houden en mogelijk kunnen groeien.

Sectie topsport
WK mannen, 4 - 7 oktober in Marseille (F).
Nederland zal daar vertegenwoordigd worden door de equipe Joey
van Doorn, Noël Kempeneers, Edward Vinke en Tom van der Voort.
De begeleiding is in handen van Toon van Alebeek (bondscoach)
en Rajen Koebeer.
EK jeugd, 1 - 4 november in Gent (B).
De Nederlandse jeugdequipe bestaat uit Rick van Lier, Milan Saunier, Romulo van Stockum en Lieke van der Voort. De begeleiding
is in handen van Fred Lagerwaard en de bondscoach.
EK vrouwen, 1 - 4 november in Gent (B).
De vrouwen, die ons zullen vertegenwoordigen zijn nog niet 100%
zeker. De onzekerheid is Katy Bosch, die herstellende is van de
bevalling van dochter Zoë. De overige drie speelsters zijn: Marina
Blom, Francis van Donge en Irma Smits. Eind september wordt de
selectie definitief vastgesteld. Als begeleiding gaan mee Janny van
Aggelen en de bondscoach.
Intake jeugdselectie en beloftenselectie.
Zaterdag 22 september zal de intake voor de jeugdselectie 20122013 plaatsvinden.
Op basis van de verrichtingen tijdens deze intakedag zal een jeugdselectie worden samengesteld, die een trainingsprogramma gaat
volgen en waaruit uiteindelijk de deelnemers aan het WK jeugd in
2013 gekozen zullen worden. De intake vindt plaats in de accommodatie van SPNN in Nieuwegein, aanvang 09.15 uur met inschrijven. Jeugdleden kunnen zich via hun vereniging uiterlijk tot 17
september aanmelden voor deze intake. Het aanmeldingsformulier en nadere gegevens kunt u vinden op de website van de NJBB.
Zaterdag 13 oktober zal de intake voor de beloftenselectie 20122013 plaatsvinden. Dit in tegenstelling tot eerdere berichtgeving
in het Informatiebulletin en op de website. Op 22 september vindt

namelijk in Alphen a/d Rijn een kwalificatietoernooi voor de NJBB
Masters plaats en we willen de beloften de kans op deelname en
kwalificatie niet ontnemen. De inschrijfdatum is wel gehandhaafd
op 17 september.
Tussenstand kwalificatieranglijst NJBB Masters
Via de Nationale Competitie hebben de volgende tripletten gekwalificeerd voor de NJBB Masters:
Noël Kempeneers, Essa Agzoul, Erik Telkamp (Les Cailloux);
Ad Wagenaars, Wietse van Keulen, Patrick Tuaux (’t Dupke)
Geoffrey van Koppenhagen, Simon op den Kelder, Kees Koogje
(MIDI)
Eddy Hollestelle, Ricardo Saarloos, Tom van der Voort (Petangeske)
De tussenstand van de kwalificatiecyclus is na vijf toernooien

1
2
3
4
5
5
7
5
7
7

Equipe
score
Edward Vinke, Mark Norder, Martin Bakker (Mix)
80
Tom van der Voort, Joey v Doorn, Marty v Nunen (Mix)
50
Noel Kempeneers, Essa Agzoul, Erik Telkamp (Cailloux)
45
Edward Vinke Mark Norder Frank Schepers (Mix)
35
Ad Wagenaars, Wietse v Keulen, Patrick Tuaux (’t Dupke)
30
Romulo van Stockum/Keed Koogje/Edward Vinke (Mix)
30
Boy Augustinus, Marco Zeitzen, Ferry Kamps (Mix)
25
Jack Schillemans, Mourad El Ansari, Bert v Dijk (Mix)
25
Mourad el Ansari, Martin Bakker, Kees Koogje (Mix)
25
Mustapha Mazzouz, Geoffrey v Koppenhagen,
25
Bob de Vroom (Midi)

De resterende kwalificatietoernooien zijn:
NJBB International Kiek in de Pot, Bergen op Zoom op 25 augustus;
Indian Summer, Alphen a/d Rijn op 22 september.
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Opleidingscommissie

Opleiding tot functionaris

H

et opleiden van functionarissen is een belangrijk onderwerp
binnen de gelederen van de NJBB. De functionarissen spelen
immers een belangrijke rol in het faciliteren van competities
en kampioenschappen. Het streven naar een competitie van hoog niveau gaat gepaard met het streven naar een kader (functionarissen) van
hoog niveau. Ook in de breedtesport is voldoende kader van belang om
de wedstrijden in goede banen te leiden; een belangrijke factor voor het
spelplezier. Derhalve is de NJBB constant opzoek naar verbeterpunten
voor de opleiding van wedstrijdleiders, scheidsrechters en petanquetrainers. Zo is in 2003 het kwalificatiesysteem voor functionarissen veranderd. De niveau A en B opleidingen zijn vervangen door opleidingen
van niveau 2, 3 en 4. Deze verandering is doorgevoerd, zodat het niveau
van de opleidingen en de gediplomeerde functionarissen aansluit op
de Kwalificatiestructuur Sport van NOC*NSF; een belangrijk meetinstrument voor de kwaliteit van de functionarissen. Ook is de inhoud en
de structuur van de opleiding recent herzien en worden terugkomdagen georganiseerd voor reeds gediplomeerden. Tijdens de opleiding
van zowel niveau 2, 3 en 4 functionarissen wordt aandacht besteed
aan algemene competenties die belangrijk zijn voor functionarissen
sportbreed. Daarnaast zijn er natuurlijk de sportspecifieke competenties die gericht zijn op de functies binnen de Jeu de Boules Sport. Een
wedstrijdleider heeft immers een andere taak dan een scheidsrechter of
een petanquetrainer. Het behaalde diploma heeft een geldigheid van
vier jaar. Na deze vier jaar wordt een functionaris opgeroepen voor een
terugkomdag om de kennis en competenties met elkaar te delen en op
te frissen. Ondanks de verbeteringen in het opleidingstraject blijkt in
de praktijk dat het animo voor deelname aan een opleiding niet altijd
groot is. Dit bleek ook tijdens de oproep onder Wedstrijdleider A functionarissen om deel te nemen aan een opleiding tot Wedstrijdleider 3.
Naar aanleiding van de lage respons is een enquête opgesteld. Middels
de enquête trachtte de NJBB meer inzicht te krijgen in de beweegredenen om niet deel te nemen aan de opleiding tot WL-3. De resultaten
van de enquête, verstuurd naar 72 functionarissen, zijn gebaseerd op
de input van 33 respondenten. Hieruit blijkt dat het wensenpatroon
van de respondenten divers is; er ontbreekt een rode draad in de behoeften omtrent reisafstand, kosten, planning en bijscholing. Wel zijn de
respondenten eenduidig over twee onderwerpen; onduidelijkheid over
de meerwaarde van de opleiding en een te laag aantal toewijzingen als

functionaris na het behalen van het diploma. Dit zijn voor de NJBB twee
zeer belangrijke en bruikbare resultaten voor de verbetering van het opleidingstraject van functionarissen. Graag danken wij alle respondenten
van de enquête voor hun bijdrage aan de verbetering van de opleiding.
Wanneer u vragen en/of opmerkingen heeft omtrent de opleidingen
kunt u uiteraard altijd contact opnemen met het bondbureau van de
NJBB. Voor Uw eventuele opmerkingen en/of vragen kunt u ons mailen
via info@njbb.nl.
Terugkomdagen functionarissen niveau 2
Geen enkele beroepsopleiding en sportopleiding kan de deelnemers
een levenslange garantie bieden. Na verloop van tijd is er aanleiding
voor een moment van her- en bijscholing. Regelgeving kan wijzigingen
ondergaan, opvattingen over leidinggeven, samenwerken of taakinvulling kunnen andere accenten krijgen. Daarnaast is het ook zinvol om
te laten checken of een functionaris zijn taken nog op de juiste wijze
vervult en of er nog sprake is van voldoende kennis van relevante regelgeving. Ook de opleidingen van de NJBB zijn niet “ready for live “!
Daarom hebben diploma’ s die zijn behaald conform de eisen van NOC/
NSF een geldigheidsduur van 4 jaar. Voor functionarissen niveau 2 is die
termijn van 4 jaar bijna of ook in sommige gevallen reeds verstreken. De
opleidingscommissie heeft een plan klaar om die functionarissen op te
roepen om deel te nemen aan zo’n moment van her- en bijscholing. Die
momenten noemen we terugkomdagen. Ze bestaan uit 2 dagdelen.
Functionarissen niveau 2 worden via het bondsbureau in groepen opgeroepen voor deze terugkomdagen waarbij de volgende criteria zijn
gehanteerd voor het samenstellen van de groepen:
• zo veel en waar mogelijk binnen een redelijke afstand van de woonplaats en/of de afdeling waaronder iemand valt;
• overzichtelijke en werkbare groepen van maximaal 20 personen.
Het programma van de terugkomdagen omvat op hoofdlijnen:
 checken en opfrissen van relevante regelgeving;
 aandacht voor wijzigingen in de regelgeving;
 oefenen met toepassen van regelgeving;
 aandacht voor leidinggeven en samenwerken;
 aandacht voor omgaan met anderen.
Met goed gevolg deelnemen aan de terugkomdagen leidt tot verlenging van de geldigheidsduur van het diploma met 4 jaar.

Promotiecommissie
Wij, de leden van de PR commissie, zijn enthousiast
over de nieuwe NJBB stand. De foto geeft daarvan
een goed beeld. En, zoals je kunt verwachten, is
het niet alleen “halleluja”. Het transport en opslag
geeft een extra belasting. Samen met het Bondsbestuur komen we er wel uit. En verder zitten we
in een drukke periode. We zijn/waren aanwezig
op het Vrijthof (3 dagen), Boule d’Orange in Delft,
het Haarlems Petanque Weekend (2 dagen) en de
50+ Beurs (6 dagen). Binnen onze commissie is een
discussie ontstaan over de criteria die we hanteren
bij onze jaarplanning voor PR -activiteiten . Op onze
komende vergaderingen is dat een agendapunt.
6
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Toernooicommissie

Moederdag beschermde datum?

W

anneer een kampioenschap en vooral een speeldag
van de NC op Moederdag gepland staat komt er veel
commentaar uit den lande. Dit jaar was dat het geval
en kwam het commentaar pas kort voor die tweede zondag in
mei. Op dat moment is er niets aan te veranderen, zonder de
hele toernooikalender overhoop te gooien. Nu wil het geval dat
ook voor 2013 een speeldag op Moederdag gepland stond. Tijdens de Bondsvergadering is dit punt aan de orde geweest. De
toewijzing van de speellocaties was op dat moment al gepubliceerd. Op grond van de wensen uit het land heeft de toernooicommissie met de speeldagen en enkele NK’s geschoven zodat
Moederdag vrij van een categorie 1 toernooi is. Dat was best
lastig, want er moet rekening gehouden worden met Pasen, Koninginnedag, Bevrijdingsdag, Moederdag en Pinksteren. Voor
2013 is in overleg met de betrokken verenigingen de data van
een tweetal speeldagen van de NC en twee NK’s aangepast. Ook
de meerjarenkalender 2013-2016 is dienaangaande aangepast.
U kunt deze vinden op de website van de NJBB (www.njbb/nl)
De data voor 2013 zijn: (vet zijn de gewijzigde data)

NK
Verenigingen
Tireren
Jeugd/vrouwen/veteranen
tête-à-tête
Triplette
Mix
Doublette

Datum
2 en 3 maart 2013
20 april 2013
18 mei 2013
2 juni 2013
23 juni 2013
7 juli 2013
15 september 2013

Locatie
SPNN Nieuwegein
SPNN Nieuwegein
Bouledozers Hoorn
Midi Delft
Vlaardingen
Va-Tout Breda
Amitié –Best
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Foto12: Kampioen ereklasse: ErikTelkamo,
Essa Agzoul, Noël Kempeneers en Jac Schillemans
foto13: Kampioen hoofdklasse A: Laurent
Binafé (invaller voor Joey van Doorn, inzet),
Marina Blom en Jan van Keulen
Foto14: Kampioen Hoofklasse B: Moerad el
Ansari, Frank Schepers en Ferdinand Wiese
foto15: Kampioen 1e klasse Zone B: Cees de
Licht, Sonia Zwaal en Andre Zwaal
foto16: Kampioen 2e klasse A Zone B: Frank
Heusen, Raymond Tonen en Zeger van Hunen
Foto17: Kampioen 2e klasse B Zone B: Peter van Rooijen (invaller voor
Irini Kalivianakis, inzet) en Danny Raspe

14

16

15

Gewijzigde data Nationale Competitie
NC
Landelijk
14 april 2013
Plop Uden
28 april 2013
’t Zwijntje Apeldoorn
26 mei 2013
Les Cailloux Zeist
9 juni 2013
SPNN Nieuwegein

13

zone A
Maboul Ede
La Boule au But Sneek
Emmese Boule Emmen
L’Equipe Enschede

17

zone B
Celeritas Alkmaar
Bouledozers Hoorn
Gooiers Hilversum
Pointeurs Alphen ad Rijn

P

zone C
ABA Rijswijk
Vlaardingen
Middelburg
Zoetermeer
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zone D
Amitié Best
Heerlen
Boules de Boeuf Oss
Wij Liggen Schijndel
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Toernooicommissie

Nationale competitie 2012

19
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H

et is al weer geruime tijd geleden dat de Nationale Competitie gespeeld is.
Het is triest dat gezien over de afgelopen jaren het deelnemersaantal in de zones gestaag terugloopt.
Van 212 equipes in 2009 naar 162. In zone D was er dit jaar slechts
een eerste klasse en die was zelfs niet vol.
Wat is toch de reden hiervan?
Waarschijnlijk kun je daarvoor een paar redenen aangeven.
1. Het ledenbestand van de NJBB vergrijst en daaraan gekoppeld:
a. Reisafstanden worden bezwaarlijk gevonden;
b. Een speeldag op Moederdag;
c. Hemelvaartdag en Pinksteren vallen binnen de speelperiode
		 en nodigen uit voor korte vakanties;
d. Mei en juni zijn vakantiemaanden voor de 50-plussers;
e. Men vindt vijf partijen op een dag te veel.
2. Waar speel je eigenlijk voor? Wat valt er te verdienen?
Vroeger gaf winst in de ereklasse de mogelijkheid om je te kwalificeren voor deelname aan het WK. Na de invoering van de selecties
was dat niet meer.
De toernooicommissie heeft een aantal punten aan het bestuur
voorgelegd om deelname aan de NC aantrekkelijker te maken.
Deze zullen worden meegenomen in de visie op de toekomst van
de NJBB.
De uitslag van de NC 2012 hebt u kunnen lezen op de website en in
het Informatiebulletin.
Hier nog een keer de winnaars van de diverse klassen op de foto.
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Zone A

Zone B

Zone C

Zone D

2009
2010
2011
2012

58
54
49
38

70
67
67
60

52
46
47
45

5

32
34
25
19

foto18: Kampioen 1e klasse Zone C: Claudi van Wanrooij, Frans Lievens en Co van Nieuwenhuizen
foto19: Kampioen 2e klasse A Zone C: Martin Pialorsi, Sandy Rikkers
en Hans van de Veen
Foto20: Kampioen 2e klasse B Zone C Jaco Elve, Marco van Steenbrugge en Dick Peters
Foto21: Kampioen 1e klasse Zone A Cor Nootenboom, Wim van Ree
en Theo van der Meer
Foto22: Kampioen 2e Klasse Zone A Jan Nikerk, Alirio Gumbs en Henk
Dokter
Foto23: Kampioen 1e Klasse Zone D Robin Coolen, Dennis Pol en John Pol
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NIEUWS UIT DE ZONES

zone b
Amicale de pétanque Les
Sabots Veenendaal 25 jaar

O

p 20 mei 1987 vond de oprichtingsvergadering van Les
Sabots plaats in huize Wassenaar te De Klomp. Op 20 mei
2012 bestond de vereniging dus 25 jaar. In die 25 jaar
heeft de vereniging, hebben de leden, bepaald niet stil gezeten.
Wanneer je de eerste foto’s van het clubgebouw ziet, toen al het
“Chateau” genoemd en je ziet daarnaast het huidige onderkomen
aan De Groene Velden te Veenendaal, dan is een gevoel van trots

niet te onderdrukken. Met name de leden en oud-bestuurders van
het eerste uur, die al een aantal jaren niet meer in het boulodrome
waren geweest, keken hun ogen uit. Het toenmalige materiaalhok
van de gemeente is uitgegroeid tot een schitterend boulodrome
met 10 binnenbanen en ruim 20 buitenbanen. De kantine ademt
sfeer uit en wanneer het weer meewerkt doet het buitenterras met
zijn parasols, het glaasje wijn en de kaasjes, niet onder voor een
voor velen zo bekend dorpspleintje in Frankrijk.
Als we weten dat alles door de leden zelf, in eigen beheer is gerealiseerd, is dat gevoel van trots te begrijpen.
Hette Wassenaar was de eerste voorzitter van Les Sabots en is al
die 25 jaar betrokken gebleven bij “zijn vereniging”. Naast het erelidmaatschap dat hem al ten dele viel is hem nu ook door de NJBB
de bronzen speld van verdienste toegekend. Tijdens de jubileumreceptie op 12 mei 2012 werd dit kleinood hem opgespeld door
Guillaume Spiering, voorzitter van afdeling zes van de NJBB.
In de week van 5 tot en met 12 mei heeft Les Sabots het jubileum
groots gevierd. Een week lang stond het op het terrein van de boulodrome bol van de activiteiten. De organisatie van de festiviteiten

blonk uit in voorbereiding en uitvoering en een parallel met de
activiteiten in alle afgelopen 25 jaar is snel te trekken. Wat een gezonde en sfeervolle vereniging met al die onbetaalbare vrijwilligers
al niet voor elkaar krijgt!
Naast alle leden en zeer actieve vrijwilligers is ook veel dank verschuldigd aan de gemeente en haar medewerkers van Sportservice. De gemeente maakte het ook steeds weer mogelijk om de
plannen van Les Sabots ook uit te kunnen voeren waarvoor veel
dank is verschuldigd.
Als relatief kleine vereniging (140 leden) doet Les Sabots het op
sportief gebied niet slecht. Op afdelingsniveau doen we het zeker
niet slecht en drukken regelmatig het stempel op competitie- en
toernooiuitslagen. De komende 25 jaar zal Les Sabots aan de weg
blijven timmeren en nu al zijn er weer nieuwe bouwplannen binnen de krochten van het bestuur waargenomen. Op naar het volgende jubileum, bouwfeestje en zomaar feestje. Les Sabots is klaar
voor de toekomst.

Picknick en Petanque in de
Hermitage
Het begon medio maart van dit jaar met een telefoontje aan de
secretaris van JBV Bulderbaan (Amstelveen). Hij moest er even voor
van zijn fiets af om de dame
van Hermitage Amsterdam
te woord te kunnen staan.
Het ging over een tentoonstelling over het impressio-
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nisme, daarbij passende zomerse activiteiten, de laatste week
van juni, een woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag en op
die dagen een jeu de boulesactiviteit organiseren. En of wij van
Bulderbaan daarin partner konden zijn? Uuhhh…, of mevrouw
dan per e-mail graag een toelichting en nadere invulling van
ideeën en plannen kon geven voordat we dat partnerschap
aangingen?
Om het kort te houden, na intern overleg en een bezoek met bespreking aan de Hermitage om de praktische (on)mogelijkheden
ter plaatse in ogenschouw te nemen werd overeenstemming bereikt over de manier waar en waarop de clinic het beste kon worden gehouden en afspraken gemaakt over het aantal vrijwilligers,
hun verzorging en de vergoeding voor de vereniging.
Vrijwilligers voor alle drie speeldagen, woensdag 27 juni, zaterdag 30 juni en zondag 1 juli van 12 tot 15 uur, waren snel gevonden. Een overeenkomst met afspraken werd al gauw wederzijds
goedgekeurd en van een zustervereniging in Uithoorn konden
werpcirkels worden geleend. Bezoekers van de Hermitagetenstoonstelling “Impressionisme: sensatie en inspiratie” konden op
de afgesproken dagen op de grote binnenplaats van het museum onder het motto ‘Picknick en Petanque’ van luxe broodjes

zone C

zone d

Boulodrome voor
ERPV de Bommequet
Zaterdag 25 maart 2012 was een memorabele dag voor de Eerste
Roosendaalse Petanque Vereniging de Bommequet. Ruim dertig
jaar na de oprichting in 1978 kreeg de club eindelijk de beschikking over een eigen binnenlocatie. Wethouder Theunis van de gemeente Roosendaal opende op die dag het nieuwe boulodrome
door het logo van de hal te onthullen, samen met voorzitter Cees
Elsten. De praeses roemde in zijn toespraak de samenwerking met
de gemeente, maar vooral de grote inzet van de eigen leden die
het mogelijk maakten dat deze hal kon worden gerealiseerd. Het
mag uniek worden genoemd dat de hal volledig uit eigen middelen gefinancierd is: ‘een prachtig staaltje van zelfwerkzaamheid’
volgens de wethouder, ’daar mag de vereniging met recht erg trots
op zijn’.
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en een luxe drankje
genieten en zich door
onze vrijwilligers laten informeren over
onze sport. Waarbij
vooral de uitnodiging om een balletje
mee te gooien uiteraard voorrang genoot en waaraan ook
door bezoekers van
veel verschillende
nationaliteiten gehoor werd gegeven.
Een aantal van hen kwam zelfs op de uitnodiging terug nadat zij
eerst de tentoonstelling hadden bezocht.
Alle deelnemende vrijwilligers hebben aan deze driedaagse clinic veel plezier beleefd, mede dank zij het goede weer en – zonder petanque weliswaar – een vrijkaartje voor een bezoek aan de
tentoonstelling.
Bram Otte

Q

U

E

7

5

Jeu de Bouleskampioenschap
Club de Petanque Heerlen heeft dit jaar de negende editie van het
jeu de bouleskampioenschap van de Stichting Gehandicaptenzorg
Limburg. Dit toont goed dat petanque een uitstekende sport is
voor mensen met een beperking.

BIJZONDERE TOERNOOIEN IN HET LAND

Batavia petanque - Zeist Open Weekeind

Slot Zeist

E

en bijdrage leveren aan het ombuigen van het heersende imago
van jeu de boules als ontspannende sportieve recreatie voor met
name oudere liefhebbers naar het alom gewenste beeld, dat van
petanque als wedstrijdsport. Dat staat ons voor ogen. Volle zon over
het petanque! Met deze ambitie gaf Les Cailloux nog nadrukkelijker
dan voorheen richting aan de organisatie van haar jaarlijkse internationale Batavia Petanque – Zeist Open Weekend, onlangs op 30 juni en
1 juli. Werd het uitdagende internationale deelnemersveld in 2010 en
2011 grotendeels uitgenodigd dankzij de financiële support van de
NJBB, voor deze editie wist Les Cailloux zich volledig aangewezen op
eigen en op andere wijze verworven middelen, sponsoring. Uit contact
met mogelijke gegadigden werd vrij snel duidelijk, dat petanque in
Nederland en ook in Zeist en omgeving echt nog een onbetekenende
sport is die bovendien lang niet overal niet voor vol wordt aangezien.
Reden temeer voor Les Cailloux om ervoor te kiezen de finales op gunstige, van te voren vastgestelde tijdstippen, te houden en niet weg te
stoppen in de avonduren als menigeen al naar huis is. Nee, vooral aan
vertegenwoordigers van de gemeente en aan sponsors moest petanque in optima forma getoond worden. Met teams die uniform gekleed
zijn, met boules die voor dit doel rood en blauw gespoten worden. Om
zoiets mogelijk te maken werd de gebruikelijke opzet van het ranglijsttoernooi voor triplettes aangepast. Het toernooi dat zaterdag begon,
werd vanaf de kwartfinales op de zondag voortgezet, met de slotfinale
om klokslag 15:00 uur. In het streven om het evenement aantrekkelijk
te maken voor sterke teams uit binnen- en buitenland is getracht om
de prijzenpot zo aantrekkelijk mogelijk en vetter te maken. Afgezien
van deze aanpassing bleef Batavia Petanque – Zeist Open Weekend
2012 een evenement met twee ranglijsttoernooien voor de wedstrijdspelers en twee promotietoernooien voor de al dan niet aangesloten
liefhebbers. In de PR is veel aandacht geschonken aan de beide promotietoernooien, die dit keer beide voor doublettes waren. Om het
stijgende aantal deelnemers te kunnen herbergen werd de laan waaraan het boulodrôme gevestigd is, speciaal voor dit evenement weer
omgetoverd tot heuse petanquebaan en werden in de tuin van Slot
Zeist ook weer banen aangelegd. Tussen de partijen door was het weer
genieten geblazen op ons ‘Place de la petanque. Bar, een heuse snackkraam, zitjes, parasols en partytenten en een muzikale achtergrond

completeerden de Franse sfeer. Opmerkelijk is, dat de wedstrijdspeler
in Nederland nadrukkelijk doublette lijkt te verkiezen boven triplette.
Het aantal deelnemende doublettes op zondag was beduidend groter dan het aantal triplettes op de zaterdag. Als we bedenken dat alle
grote internationale kampioenschappen toch echt gehouden worden
in triplettevorm, lijkt het erop, dat boulend Nederland minder competitief aan het worden is. Dat is zorgelijk als we petanque juist als echte
wedstrijdsport beter op de kaart willen zetten. Desalniettemin werd de
finale van het ranglijsttoernooi voor triplettes op de zondagmiddag
door zo`n 150 à 200 belangstellenden met enthousiasme bekeken. Dat
de finalisten met een briljante Kees Koogje voorop er een ware demonstratie van maakten, stemde niet alleen de organisatoren tevreden!
Zo’n onderneming staat en valt natuurlijk de tomeloze inzet van een
hoop vrijwilligers. Zonder hun onbaatzuchtige werk en hun doorzettings- en incasseringsvermogen is zo’n evenement überhaupt ondenkbaar. Maar het samen neerzetten van zo’n geslaagd evenement vervult
ook met trots! Als we met elkaar doorgaan op de ingeslagen weg, kan
dat in de toekomst leiden tot meer ‘volle zon over het petanque”!
Paul van Eijkelenborg
Carré d’honneur
De lijnen worden verlegd...stoelen langs
de
baan…publiek schuift aan…snel nog
even die
laatste rake schoten voor het goede gevoe
l…
aandacht van de speaker…handjes schud
den
met de tegenpartij…je maten opzoeken…
de stevige hand voelt nog beter dan bij andere
partijen...
hier doe je het voor…nu,in de finale moet
je het
laten zien…een mooie partij spelen...de
mensen
laten genieten...een blik langs de toeschouw
ers...
de but gaat op 9 meter…je weet dat je
zo moet
Martin Bakker
schieten…de eerste raken is belangrijk…
voor je
vertrouwen...iedereen kijkt naar jou…goed
ademen…concentreren op die blauwe boule
...het veld loopt iets omhoog...iets
meer zwaai dan normaal...pats…weg…
winnen is leuk…vooral met goed
spel...ik geniet van m’n maten…die redde
n me soms…soms is het andersom…na het laatste winnende punt kome
n de felicitaties…dat geeft een
goed gevoel…mensen zijn blij voor je…w
ij hebben een bijdrage geleverd
aan een mooie dag…voor de club...spon
sors...publiek...en onszelf.
Martin Bakker
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Uitslagen
Ranglijsttoernooi voor triplettes:
1e
Mourad el Ansari + Martin Bakker + Kees Koogje (Mix)
2e
Khalid Elyazidi + Jelle Camphuijsen + Bob de Vroom (Mix)
3e/4e Erik Telkamp + Essa Agzoul + Mark Wildeboer (Les Cailloux)
3e/4e Theo v/d Meer + Rene Vreeswijk + Bas Velthuijsen (Mix)
Promotietoernooi zaterdag:
Bregina en Bert Fokkert

winnaars doubletten

winnaars tripletten

Ranglijsttoernooi voor doublettes:
1e
Jean-François Hemon + Michel van Lierde (Belgique)
2e
Bruno Gottardi + Alain Voisin (Belgique)
3e/4e Marc Helffer + Jan Danen (Mix)
3e/4e Camille Max + Wendy Kucma (Mix)
Promotietoernooi zondag:
Inge ten Hengel + Ronald Groenendijk
Voor meer impressies: www.lescailloux.nl

Markttoernooi Schagen

Z

aterdagmorgen 08.45 uur. Een hoosbui, er kon absoluut geen
zand op de straat aangebracht worden. Ook de aannemer, die
het zand gaat strooien is nog niet gearriveerd. Hij zou er al
om 08.00 uur zijn. Om 9.00 uur arriveert hij ( er bleek een aandrijfas
afgebroken te zijn). Dus van enige paniek was wel sprake. De regen
werd minder, op de buienradar kon geconcludeerd worden dat
Schagen nagenoeg buiten het regengebied zou blijven en dus werd
besloten het zand te strooien. Aangezien de aannemer een speciale
strooiwagen, 2½ meter strooibreedte, heeft gemaakt en ca. 2 cm.
ineens strooit, was dit klusje in 30 minuten geklaard. Tegelijkertijd
werden door de leden van Magnusboules speciale standaards geplaatst waaraan boarding en uitlijnen kunnen worden bevestigd. Tot
verbazing en opluchting van alle aanwezige 62 doubletten teams
(maximum) (bravo bij dit weer) kon om 09.45 ingegooid worden.
Om 17.00 uur waren alle 5 voorgelote partijen gespeeld. Uitslag 1. J

Giltjes/J. Denekamp, 2. M. Lucas/M Dekker en 3. H. v/d Veen/ S. Rikkers. ’s Avonds werd een ‘sponsortoernooi gehouden waaraan 32
tripletten deelnamen. Zondag waren de 80 tripletten onrustig, men
wilde graag ingooien. In de kerk werd nog een dienst gehouden,
daarom mocht eerst om 11.00 uur begonnen worden. Wat het weer
betreft: voortreffelijk, ’s middags heerlijk zonnig, prachtig bouleweer.
De terrassen puilden uit. Het weer in de Kop van Noord-Holland is
vaak beter dan in de rest van Nederland. Den Helder heeft niet voor
niets de meeste zonuren van Nederland. Na de 2 voorgelote partijen,
kon om 14.30 uur begonnen worden met
de poules. Naar de
finales toe is het dan
nog 5 partijen. De finale A tussen Edward
Vinke, Mark Norder
en Martin Bakker tegen Mustapha Mazzouz, Bob de Vroom
en Geoffrey
van
Koppenhagen werd
een vluggertje. Tot
tweemaal toe een
plaatsing-boule op een eigen boule van het team Mazzouz leverde mènes op van 4 en 5 punten. Mazzouz was zo teleurgesteld dat
hij (volgens zijn mening) de 2e prijs niet eens verdiende. Gelukkig
kon de organisatie hem overtuigen dat hij een goed toernooi had
gespeeld en een Fanny was nergens te bekennen op de markt.
Wedstrijdleider, Paul Frie, kon om 22.00 uur het toernooi afsluiten.
Spelers, die geïnteresseerd zijn in de uitslag worden verwezen naar
www.schagermarkttoernooi.nl
Martini Masters
Kijk voor een verslag en een fotografische indruk op de website van
de NJBB
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NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN

Zinderende NK-finale tussen Tête-á-tête Titanen!

Kees Koogje

E

Edward Vinke

dward Vinke verovert zijn tweede nationale titel van 2012
Wat als natte dag begon, eindigde in stralend en warm weer
zoals de meesten gewend zijn om het franse Jeu de Boules
te spelen. Nadat ’s morgens in hevige regenval alle vlaggen werden
gehesen en voorbereidingen werden getroffen, kwamen om 10uur
108 petanquespelers vanuit het hele land bijeen voor de onderlinge strijd van het Nederlandse Kampioenschap petanque - têteá-tête 2012.
In een direct afvalsysteem werd de partijen met wisselende successen gespeeld. Voor de verliezers van de 1e ronde was er nog een
B-toernooi als troost. Marco van Saane van PUK-Haarlem slaagde
in er dat toernooi in de finale te halen, maar moest zijn meerdere
erkennen in Dennis Pol, die de spannende partij met 13-12 won.
Om in de finale van het hoofdtoernooi te komen, moesten 6
wedstrijden gespeeld worden. In de halve finale strandde Kees
Koogje van MIDI-Delft, momenteel een van de grootste talenten
van Nederland in het petanque, op de latere winnaar met 13-8.
In de andere halve finale moest Guus Vonck-PC De GooiersHilversum zijn meerdere erkennen in Martin Bakker-Le BiberonLeeuwarden, een van de nestors in het petanque, met 13-7.
In de finale stonden twee petanquespelers tegenover elkaar die al
een rijke palmares met zich meedroegen. Martin Bakker – Nederlands kampioen Tête-á-tête 2006 en nog 6 andere nationale titels
sinds 2002 op zak. En Edward Vinke (PUK-Haarlem) met 9 titels sinds
2003 op zak in verschillende disciplines, met als meest spraakmakende titel zijn recente kampioenschap tireren (schieten), behaald
op 21 april jl. met een nieuw Nederlands record van 56 punten.
Deze twee titanen bonden de strijd aan op het Carré d’Honneur,

podium hoofdtoernooi

Guus Vonk

Martin Bakker

de wedstrijdbaan, waar alle overige deelnemers zich omheen verzamelden. In een zonovergoten strijdperk werd om ieder punt gevochten en ging de strijd gelijk op. Even leek Martin Bakker afstand
te nemen tot 12-9 maar Edward Vinke gaf zich niet gewonnen. Na
3 maal in de finale (2001,2004,2005) naast de hoofdprijs te hebben
gegrepen, was hij vastberaden om dit jaar de prijs in de wacht te
slepen. Maar dat ging niet zonder tegenstribbelende Martin Bakker
die geen punt cadeau gaf en langzaam uitliep. Moedig en verhit
gooiden de mannen hun stalen balen naar het doelballetje totdat
de punten geteld konden worden. Het publiek hield zijn adem in,
kon Edward het liggende punt van Martin nog verbeteren of was
dit het laatste en winnende punt voor Martin. Het werd 12-12.
De laatste werpronde ging in. Alle toeschouwers zaten op het
puntje van hun stoel toen Martin zijn tweede bal schoot en miste.
Edward lag op het winnende punt en Martin had nog één bal over.
Het was nu alles of niets. Het 13e punt voor Edward lag en de overwinning lonkte en Martin had eigenlijk geen keuze meer over. De
bal van Edward lag zo dichtbij het doelballetje dat die bijna niet
verbeterd kon worden. Martin moest dus schieten voor zijn laatste
kans. Stilte, concentratie, focus, aanleggen en .. mis! De overwinning was voor Edward, die een vreselijke vreugdesprong maakte
en het publiek brak los in een daverend applaus. Oefff, wat een
spannende wedstrijd was dit geweest, een genot voor de spelers
maar zeker ook voor de toeschouwers!
De einduitslag was 13-12. De overige uitslagen van de wedstrijdreeks van Edward waren: 13-10, 13-4, 13-3, 13-6, 13-8 en 13-8.
Roel Claase

podium troosttoernooi
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NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN

NK jeugd, vrouwen en veteranen door Mary van der Voort

O

p zaterdag 26 mei werd het NK jeugd gespeeld.
eerste plaats scoorden. Zij wisten hun finale van het andere
Tegelijkertijd werden ook de NK dames en NK vedames selectieteam met daarin Katy Bosch, Marina Blom en
teranen gespeeld, dus het was een drukke boel
Katja van der Wouw te winnen.
bij De Goede Worp in Den Haag. Bij de veteranen hadden
Ook bij de veteranen was de 1e ronde verrassend. Het team
zich 28 teams ingeschreven, bij de dames waren 24 teams
van Martin Bakker, Bert van Dijk en Gerard Zijlstra verloor
die zich ingeschreven hadden en bij de jeugd slechts 13
in deze ronde van Jan Bevers, Lies Blom en Gijs van Keulen
teams. En van die 13 teams waren er maar slechts 3 teams
(JBC ‘t Dupke) Het NK Veteranen werd gewonnen door Jan
die niet voor de selectie uitkwamen. Vandaar dat sommivan Keulen, Gerard Prunières en Dino Naso. Deze heren moge mensen een opmerking maakte van het lijkt wel een
gen zich het hele jaar veteranenkampioen noemen alsnog
pupillenkampioen
schoolklasje toen de prijsuitreiking bezig was. Het hele
van harte gefeliciteerd mannen.
podium was bijna lichtblauw gekleurd. Iemand anders zei
dat ze de selectiekleding maar moesten afschaffen tijdens dit NK, maar
Eindstand NK Jeugd 2012
de kinderen die in de selectie spelen vinden het een eer om die kleding
pupillen:
te mogen dragen. Zij zijn er nog trots op dat ze in de selectie zitten en
1 Wessel Geertse/Maarten Stoop/Ramon v Grondelle (NJS)
zo hoort het ook. Die kinderen trainen hier een heel jaar voor en zijn de
aspiranten:
toekomst voor de NJBB. Maar het zou leuk zijn als het kampioenschap
1 Ellen Walrave/Yannieke Baks/Toby Rouwhorst (NJS)
weer een echte strijd werd, dus een oproep aan alle jeugdspelers in Ne2 Vince Exalto/Bas Lutjenkossink/Sven Balk (NJS)
derland doe volgend jaar ook mee, zodat de strijd om de kampioens3 Mario Blom/Michiel Stoop/Mauro Saunier (NJS)
titel weer een echte strijd zal worden. Ook beging de wedstrijdleiding
4 Sebastiaan Broere/Nikita Holslag/Duncan Tonneyk (NJS)
dezelfde fout die ik maakte, zij dachten namelijk dat er 2 pupillenteams
junioren:
ingeschreven stonden. Ik werd hierop woensdagavond attent gemaakt
1 Rick van Lier/Lieke van de Voort/Elior van Klaveren (NJS)
tijdens de training van onze jeugd. Een oplettende moeder had beter
2 Patrick vd Schief/Maichel Schipper/Sharon Hoefnagels (Mix)
gekeken dan ik en had gezien dat er bij het 2e pupillenteam twee aspi3 Romulo van Stockum/Paul Geertse/Lisa Zwaal (NJS)
ranten ingeschreven stonden. Dit was dus ook het geval bij de wedstrijd4 Milan Saunier/Etienne Baks/Rose An Gard (NJS)
leiding, na dat dit was aangegeven en nadat de scheidsrechter ook had
Eindstand NK veteranen 2012
gezegd dat dit echt niet kon werd en de speelkaarten van de aspiranten
1 Jan van Keulen/Gerard Prunières/Dino Naso (Mix)
terug gevraagd. Omdat het hier maar om 1 pupillenteam ging werd er
2 Fred Kops/Ruud Kramer/Teun van Oijen (Mix)
besloten dat deze drie spelers dan maar bij de aspiranten mee moes3 Hans de Jong/Cees de Ligt/Guillame Spiering (Les Cailloux)
ten spelen. Gelukkig verliep het kampioenschap hierna zonder verdere
3 Max Rutten/Cock vd Ham/Cees Henze (Grand Cru ‘82)
strubbelingen. Op het feit na dat er voor de pupillen geen bekers waren!
Ook bij de veteranen begon deze dag met wat kleine strubbelingen.
Eindstand troosttoernooi 2012
Zo vond ik het heel vervelend voor Simon op den Kelder dat zijn beide
1 Bert van Dijk/Gerard Zijlstra/Martin Bakker (Mix)
maatjes zich s`morgens afmeldde. Simon besloot toch maar naar Den2 Hans Hover/Meep Poel/Sino vd Heide (Boulamis)
Haag te komen om de andere veteranen te steunen. Heel sportief van
3 Frank Heusen/Henk Hoefakker/Zeger van Hunen (Mix)
je Simon! Of er bij de dames nog wat mis ging weet ik niet, maar daar
3 Giel Schols/Evelien Laponder/Ton Bosch (De Goede Worp)
werd in de 1e ronde de kampioenen van 2011 uitgeschakeld, balen voor
deze dames. Maar sportief als zij zijn gingen ze toch voor de winst in
Eindstand NK Vrouwen 2012
het troosttoernooi. En dat is ze dan ook gelukt, een schrale troost maar
1 Ilse Smits/Diana de Wolf/Frances van Donge (NVS)
toch…. proficiat Barbara, Judith en Sonia. Bij het NK Jeugd scoorden bij
2 Katja van de Wouw/Katy Bosch/Marina Blom (NVS)
de pupillen Wessel Geertse, Maarten Stoop en Ramon van Grondelle de
3 Mirjam van Gellekom/Samantha Künz/Leonie Rietkamp (Folâtre)
1e plaats .( voor Wessel de 3e keer op rij) Bij de aspiranten werden Ellen
3 Corrie van Ekris/Francien Koelman/Joke de Vroome (Meteoor)
Walrave, Yannieke Baks en Toby Rouwhorst de kampioenen. En bij de
junioren werden Rick van Lier, Lieke van der Voort en Elior van Klaveren
Eindstand troosttoernooi 2012
(die speciaal hiervoor gevraagd was) kampioen. Liekes reactie na afloop
1 Barbara Kirpensteijn/Sonia Zwaal/Judith van den Eijnden (Mix)
was; “Yes weer een titel die mijn broer ook heeft!”
2 Brigit Schouten/Joke van Nunen/Gerrie vd Plas (De Walnoot)
Ook bij het NK Vrouwen waren het de meiden van de nationale vrou3 Jeannet Meijer/Ans Harteveld/Lies Batens (De Goede Worp)
wen selectie, Ilse Smits, Diana de Wolf en Frances van Donge die de
3 Joke Bennink/Gerda Weeber/Ingrid Goulooze (De Goede Worp)
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kampioen vrouwen

NK triplettes

O

p zondag 24 juni werd in Oisterwijk het NK tripletten gespeeld.
Er hadden 40 teams ingeschreven, maar als zij de weersverwachtingen hadden bekeken waren het er vast een stuk minder geweest. Het stond de hele morgen te regenen maar volgens de
vooruitzichten zou het na de middag beter worden. De uitslagen van
de 1e ronde beloofde een prima NK met mooie wedstrijden. Ik stond
tijdens de 1e ronde toevallig bij een jeugdteam te kijken. Ellen Walrave,
Wessel Geertse en Tobi Rouwhorst speelden tegen een team van MIDI
met Sander Beukers, Bob de Vroom en Bart Scholten. Leuk om te zien
dat deze mannen de jeugd echt als tegenstander zag, maar het toch ook
niet soms kon laten om hen wat goede adviezen te geven. Zo zei Bart
na een hoge plaatsbal van Ellen; “Jammer dat hij net deze kei van een
steen raakt, als je zo meteen hier plaatst, zal hij vast beter worden.” Ook
na de gewonnen wedstrijd tegen de jeugd gaven zij hen nog wat adviezen voor de volgende ronde mee, super. Maar doordat er 20 winnaars
overbleven moest er een cadrageronde gespeeld worden. Het team van
Boy Augustinus, Lars Dolman en Marco Zeitsen won met 13-6 van Cas
Schellekens, Xander Steijns en Bas Veldhuizen. Martin Bakker, Edward
Vinke en Mark Norder wonnen met 13-4 van Marco Kok, Richard van der
Toorn en Alexander Krusemann. Het eerder genoemde team van Midi
met Sander, Bart en Bob wonnen met 13-8 van Patrick Lautenslager,
Rob de Haan en Jan van de Sloot. En de laatste cadrage ging tussen het
team van Jos Bunel, Ron Peek en Frank Sanders en Tom van der Voort,
Joey van Doorn en Marty van Nunen. De laatste wonnen met 13-5. Op
naar de laatste 16 in het kampioenschap, met ondertussen behoorlijk
veel regen. Er stond ook al flink wat water op sommige banen mede
daardoor moest men de banen 1 tot en met 15 die eerder die morgen
afgekeurd waren wel gaan gebruiken. Dan spelen ze er desnoods maar
diagonaal of in de lengte op was de mening van de wedstrijdleiding.
Dezelfde wedstrijdleiding ging in juryberaad terwijl er nog een wedstrijd bezig was van de laatste 16. Unaniem werd er besloten dat vanaf
de kwartfinales binnen verder gespeeld zou worden. Zonder overleg
met de teamcaptains en zonder mee te nemen dat het weer na de middag zou opklaren. Een hoop gezeur natuurlijk want de banen waren
immers nog bespeelbaar. Onzin vonden sommige spelers en andere
droegen aan dat dit het kampioenschap wel erg zou benadelen. Je hebt
immers te maken met ander licht, andere ondergrond, andere hoogte
en zeker ook met een andere tempratuur. Ik vond sommige protesten
echt terecht, het weer zou immers opklaren en je krijgt een vertekend
beeld van dit kampioenschap. Ik weet dat het juryoverleg bindend is,
maar deze keer waren zij veel te vroeg. Terwijl de kwartfinales binnen
gespeeld werden brak buiten het zonnetje door, hoezo jammer! De
teams die de laatste acht haalden waren de teams van Martin Bakker,
Jack Schillemans, Dennis Mul, Tom van der Voort, Ad wagenaars, Erik
Telkamp, Patrick Bosch en Paul wagenaars. Hier kwamen de volgende
halve finalisten uit; Team van Martin Bakker, Jack Schillemans, Dennis
Mul en Ad Wagenaars. Het mooie bij dit team was dat zij op 3-11 achter
kwamen, maar door goede concentratie en verandering van tactiek zij
alsnog de winst wisten te behalen, 11-13. Knap gespeeld mannen. Er
werd al volop gespeculeerd over de mogelijke kampioenen, één team

was bijvoorbeeld het team van Martin Bakker. Hierin speelde Edward
Vinke en die had al twee NK-titels op zijn naam staan dit jaar.(NK têteà-tête en NK precisieschieten) Helaas voor hen was het team van Jack
Schillemans, Mourad el Ansari en Bert van Dijk net iets beter en gingen
zij door naar de finale met een 13-8 overwinning. De andere halve finale
werd gespeeld door Dennis Mul, Kees Koogje en Jelle Venema tegen Ad
Wagenaars, Wietse van Keulen en Patrick Tuaux. Ook het team van JBC`t
Dupke wist de finale te bereiken met 13-6. Ad, Wietse en Patrick winnen
ook de finale en dus ook de titel tripletten kampioen 2012.(13-3) van
harte gefeliciteerd mannen, jullie zijn zeker van een plaats voor de kwalificatie voor het EK 2013.
De halve finales in het troosttoernooi werden gespeeld door de
teams; Holstelle tegen B. Schepers 13-9, Saunier tegen De Vlieger 9-13.
De finale ging tussen team Hollestelle en team de Vlieger, dit was niet
echt een spannende finale. Het team van Eddie Hollestelle was het helemaal kwijt, jammer want over de hele dag genomen hadden zij goed en
lekker gespeeld. De winst in het troosttoernooi ging dus naar het team
van Le Bon Courage met een 13-2 overwinning. Ondanks het slechte
begin met het weer kunnen we toch weer terug kijken op een geslaagd
kampioenschap. Alle vrijwilligers, wedstrijdleiding en in het bijzonder
Paul Koogje bedankt voor jullie inzet, zonder jullie waren we niet zo
goed op de hoogte en uitgedroogd. (Kan bijna niet maar de inwendige
mens wil toch ook wat.)

Winnaars troosttoerno
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Eindstanden kampioenschap
1. A Wagenaars/W van Keulen/P Tuaux (`t Dupke)
2. J Schillemans/M el Ansari/B van Dijk (mix)
3. M Bakker/M Norder/E Vinke (mix)
3. D Mul/K Koogje/J Venema (mix)
5-8. T vd Voort/J van Doorn/M van Nunen (mix)
P Wagenaar/H Docter/A Gumbs (`t Zwijntje)
P Bosch/F Kamps/M Jaegers (Les Cailloux)
E Telkamp/E Agzoul/N Kempeneers (Cailloux)
Troosttoernooi
1. A de Vlieger/C Wubben/H Duchenne (B Courage)
2. E Hollestelle/J Denekamp/F Fillipis (mix)
3. B Schampers/R van Hintum/J vd Elzen (mix)
3. M Saunier/R van Lier/R van Stockum (NJS)
5-8. J Elve/M van Steenbrugge/D Peters (Va-tout)
J Wuring/P Wijnstekers/M van Diemen (mix)
J v Rekum/I Hoekstra/H v Rekum (BU Thamen)
C Geertse/W Stoop/M Saarloos ( Petangeske)
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NK Mix

H

et NK Mix is altijd zeer in trek bij de petanquespelers en
–speelsters. Ook dit jaar was de inschrijving (76) weer goed.
Veel gerenommeerde namen kwamen op de deelnemerslijst
voor. De plaats van handeling was het Petanquecentrum Nieuwegein.
Net als bij het NK triplette lieten de weergoden het afweten. Er viel
deze dag weer genoeg water in Nederland. Gelukkig was het hier en
daar beter dan elders en ook in Nieuwegein kon toch nog later op de
dag in een droge periode gespeeld worden. De spelers en speelsters
lieten zich niet afschrikken door de regen en gingen er vol tegenaan.
Ne de eerste partij de splitsing in het hoofdtoernooi en het troosttoernooi. De tweede partij betekende voor de verliezers einde toernooi
en daarmee een halvering van het aantal deelnemers. Elke volgende
speelronde betekende weer een halvering van de resterende equipes.
In het troosttoernooi ging de finale tussen Sandy Rikkers en Hans v/d
Veen van De Goede Worp en Dody en Cees Henze van Grand Cru ’82.
Deze finale werd gewonnen door Cees en Dody. Daarmee bewees
Dody niet alleen dat ze een goede bestuurder is, maar ook een goede
petanquespeelster. De finale om het kampioenschap was een regel-

rechte kraker. Daarin traden Sonia en André
Zwaal aan tegen Carola Voogt en Kees Koogje.
Saillant detail was dat Kees en Sonia in 2010
samen dit kampioenschap wonnen. Het werd
een echte titanenstrijd. Goed plaatsen werd
afgewisseld met goede schoten en carreau’s.
De strijd ging dan ook gelijk op. Nu is het bij
petanquekampioenschappen onmogelijk om
gelijk te eindigen, dus kwam er een kampioen
naar voren. Dat waren Carola en Kees, die met
13-12 net te sterk waren voor Sonia en André.
Hoofdtoernooi
1. Carola Voogt/Kees Koogje (Mix)
2. Sonia en André Zwaal (Les Cailloux)
3. Jenny den Baas/Joey van Doorn (’t Dupke)
Jacolien Hamer/Moerad el Ansari (Mix)
Troosttoernooi
1. Dody en Cees Henze (Grand Cru ’82)
2. Sandy Rikkers/Hans van de Veen (DGW)
3. Annemarie v/d Toorn/Sjaak Spruijt (L’ Esprit)
Merit Hakken/Cas Schellekens (Tilburg)

de finalisten

winnaars troosttoernooi

winnaars hoofdtoernooi

Tussen de regels

Een bijdrage van de reglementencommissie

I

k heb in den lande veel reacties gehoord op de vorige Tussen de Regels in petanQue. Dat doet me deugd: het wijst erop dat deze rubriek
nog altijd goed gelezen wordt, ondanks de onderbreking van ongeveer twee jaar.
Voor je beurt spelen
Het is u vast ook wel eens gebeurd: tijdens een partij speelt iemand,
per ongeluk of expres, een boule, maar eigenlijk had de andere equipe
moeten gooien. Wat zegt het internationaal spelreglement petanque
(ISP) hierover?
Artikel 15 Werpen van boules
De eerste boule van een werpronde wordt geworpen door een speler van
de equipe die de toss heeft gewonnen of als laatste punten heeft behaald.
Daarna werpt steeds de equipe die niet op punt ligt. (…)
Artikel 23 Onreglementair gespeelde boules
Een boule die in strijd met de regels wordt geworpen is ongeldig en alles wat
als gevolg daarvan is verplaatst, wordt op zijn oorspronkelijke plaats teruggelegd, mits deze was gemarkeerd.
De tegenstander mag echter de voordeelregel toepassen en de worp alsnog
geldig verklaren. De geworpen boule blijft dan geldig, en alles wat als gevolg
van de worp is verplaatst, blijft op zijn nieuwe plaats liggen.
Artikel 15 schrijft voor wie wanneer aan de beurt is om een boule te
spelen. Als de verkeerde equipe speelt, is dat in strijd met de regels, dus
treedt artikel 23 in werking. Als de benadeelde equipe de voordeelregel
niet toepast, wordt alles teruggelegd waar het lag (alleen als het was
gemarkeerd: wat niet was gemarkeerd mag ook niet worden teruggelegd). Bovendien wordt de onterecht geworpen boule — en alleen díe
boule — uit het spel gehaald. Deze ongeldige boule wordt later in deze
werpronde ook niet meer alsnog geworpen. Als de voordeelregel wel
16
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wordt toegepast, gaat het spel door alsof er niets aan de hand was. De
nieuwe situatie bepaalt nu dus wie aan de beurt is om te werpen.
Trekken cirkel na het uitschieten van het but
Enkele weken geleden stond ik te kijken bij een partij toen op de naastliggende baan een butje werd uitgeschoten. Vervolgens ontstond daar
een kleine discussie over de plaats vanwaar nu het butje zou moeten
worden uitgeworpen. Was dat vanaf de plaats waar het but het laatst
had stilgelegen, was dat zo dicht mogelijk bij de plaats waar het but zojuist het terrein had verlaten, of moest de cirkel uit de vorige werpronde
worden gebruikt? In het verleden was het laatste antwoord het juiste,
vanwege een incorrecte vertaling van het ISP. In die vertaling was „la
mène est nulle” (artikel 13, onder 1) ten onrechte uit het Frans vertaald
als „de mène is ongeldig”. Correct zou zijn geweest: „de mène is onbeslist” (destijds spraken we nog niet van een„werpronde”). Omdat de hele
werpronde toen ongeldig werd verklaard, werd hij ook in zijn geheel
overgespeeld, en werd dus ook de oude cirkel gebruikt. In de nieuwe,
correcte vertaling geldt de werpronde wel degelijk als gespeeld, zij het
onbeslist. Dus wordt er een nieuwe cirkel getrokken. Artikel 7 zegt hierover onder meer:
In de volgende werpronde wordt het but uitgeworpen vanuit een werpcirkel
die geplaatst of getekend wordt rond het punt waar het lag aan het einde
van de vorige werpronde, (…)
De cirkel wordt dus getrokken waar het (stil)lag: het doet er niet toe waar
het zich het laatst (rollend of vliegend) bevond. Natuurlijk gelden nog
wel de regels voor het verplaatsen van de cirkel die altijd gelden, namelijk dat deze moet worden verplaatst als zij zich te dicht bij een obstakel
bevindt, en dat zij mag worden opgeschoven als het but in geen enkele
richting op tien meter kan worden uitgeworpen.

eerste europees kampioenschap veteranen

EK veteranen Denemarken 2012

H

et licht over de Nederlandse deelnemers.
Na enig geroezemoes is de “boule” dan toch door de hal,
de afvaardiging voor dit EK bestaat uit de veteranenkampioenen 2011 met als 4e man Simon op den Kelder. De veteranenkampioenen 2011 zijn; Italio Pialorsi, Ruud Sakes en Henk van Boeschoten. Het leek mij leuk om deze mannen eens nader het hemd
van hun lijf te vragen, voordat zij richting Denemarken gaan. Met
Simon heb ik in de loop van de jaren een leuke band opgebouwd,
maar dat kan niet anders met zo`n gezellige gemoedelijke kerel.
Nooit hoor je Simon over iets mopperen en hij weet altijd een positieve draai aan iets te geven. Zelfs toen zijn maatjes hem op de
dag van het kampioenschap lieten zitten, (één van hen was ziek)
besloot hij toch naar Den Haag te gaan om de andere veteranen
teams aan te moedigen. Of dacht hij misschien nog als invaller aan
de bak te kunnen? Grapje hoor Simon. Dat hij over een goede spelersmentaliteit beschikt bleek wel, want na de 1e speeldag van de
NC stond hij met zijn team van MIDI op een teleurstellende 14e
plaats. Na 2 speeldagen waren zij 2 plaatsen omhoog geklommen
en na de 3e dag stonden zij op een mooie 4e plaats. En als je dan na
de 4e speeldag toch nog op het podium staat (3e) is dit een groot
compliment waard; bij deze dus. Natuurlijk ook felicitaties voor zijn
teamgenoten, Geoffry van Koppenhagen en Kees Koogje. Het was
na deze dag dat Simon als grapje aan mij vroeg; “ Wanneer staat er
nu eens een pagina vol over mij in de petanQue? Zo ontstond dit
artikel en hopelijk worden de deelnemers aan het veteranen EK,
voor de wat jongere lezers en leden van de NJBB nu wat bekender.
Ik heb de mannen gevraagd om een vragenlijstje in te vullen en
met een aanvulling erbij hoop ik dat het een leuk artikel is geworden. Met het gebruik van de moderne sociaalmedia ben ik veel te
weten gekomen over sommige van deze spelers. Dus voor hen is
het dan ook een verrassing dat er een artikeltje aan hen gewijd is,
maar deze kanjers verdienden dat gewoon.
Henk van Boeschoten
Is 63 jaar, geboren in Putten (Gelderland) en per
1 augustus 2012 met pensioen. Henk heeft altijd
met mensen met een verstandelijk beperking
gewerkt. Verder is Henk een veelzijdig persoon
want hij is buiten bomenfotograaf ook houtdraaier, imker en natuurlijk petanquespeler. Facebook vindt Henk verslavender dan sigaretten zei hij in februari dit
jaar. Verder houdt Henk van wielrennen, in het bijzonder de Tour de
France. Ik hoop dat hij genoten heeft van de afgelopen Tour. Als hij
televisie kijkt ziet hij het liefst Spoorloos maar natuurprogramma’s
op de BBC kijkt hij ook graag. Als de tv geen goede programma`s
biedt leest Henk ook graag een goed boek. Favoriete schrijvers zijn;
Paul Theroux en Boudewijn Buch. Op de achtergrond hoor je dan
steevast de muziek van Stef Bos of een mooie klassieker. Zoals jullie
lezen is Henk een man die in veel dingen geïnteresseerd is en daar
komt ook nog Archeologie bij en zeker mensen. Ook reist Henk
graag en dan vooral naar en in Engeland. Henk zag in 1976 een
paar mensen in een park boulen en is sindsdien een fervent speler.
Hij is sinds de oprichting van Les Cailloux (1977) onafgebroken lid
van deze vereniging. Henk heeft ook de allereerste website van de
NJBB geschreven. Op mijn vraag waar hij het liefst naar terug kijkt
antwoordt Henk; Ik heb drie maal de Marseillaise gespeeld en mijn
bezoeken aan de WK`s vond ik bovendien erg inspirerend. Henk

is 2e geworden tijdens het NK tireren in 2009, hij vergat zelf erbij
te vermelden dat hij in 2011 Veteranen kampioen geworden is, bij
deze dus. Henk vertelde dat hij sinds 1985 elk jaar de Martini Masters
speelt en al twee keer een boule kwijtgeraakt is in de plomp. Als tip
wilt hij iedere bouler meegeven; Blijven boulen… en neem je sport
vooral serieus.
Ruud Sakes
is 69 jaar en geboren en opgegroeid in Amsterdam. Als kleine jongen hield Ruud van voetballen. Ruud is getrouwd met Ans in 1968 en zij
vierden hun huwelijksfeest in de kantine van
DWV. Ruud heeft één zoon van 40 jaar, Raymond
genaamd. Ruud heeft geen idool want daar is
hij te nuchter voor. Zijn hobby`s zijn vissen, vakanties naar Frankrijk en petanque natuurlijk. Het is tijdens één van die vakanties
dat Ruud in aanraking kwam met petanque. Toen daarna de NJBB
werd opgericht is Ruud meteen lid geworden. Zijn licentienummer
is 7 !!! Ruud heeft heel lang op hoog niveau gespeeld en is twee
keer Nederlands kampioen geweest, in 1984 en 2004. In 1984 ook
Winnaar Beker, 2 keer Nederlands Kampioen Winter (indoor) en 2
maal Veteranenkampioen. Ook heeft Ruud het WK in Casablanca,
Marokko gespeeld en is hij twee keer als coach mee geweest naar
Andorra en Spanje. Op mijn vraag of hij een leuke anekdote wist
zei hij; “ daar kan ik een boek vol meeschrijven!” Daar wachten we
dan met zijn alle in spanning op, moet vast goed komen met een
boekenmaker bij je tijdens het EK (Meep Poel).
Maar hij zei; één zal ik nooit vergeten. Ik was begeleider coach van een
Nederlands team dat de WK in Spanje speelde. Toen gingen er nog 2
teams per land, dus beide coaches sliepen op 1 kamer. In de badkamer
stond een wc en een bidet. Midden in de nacht moest ik plassen, maar
wilde het licht niet aan doen, om mijn medeslaper niet te storen. Maar
ja, wat was ook alweer het bidet en wat was de wc, dacht toen nou ja
ik gok maar. Hoorde eigenlijk wel een raar geluid, toch maar even het
licht aan en kijken. Bleek dat ik in de toilettas van mijn kamergenoot
had geplast die in het bidet stond. Ben geloof ik een uur bezig geweest
om alles weer proper te maken. Hij heeft niets gemerkt, dus ik heb het
maar zo gelaten.
Zijn mooiste herinnering uit zijn leven was het moment dat hij met
zijn zoon door Brazilië trok, het enige minpuntje was toen dat zijn
vrouw Ans er niet bij was. Als Ruud tv kijkt ziet hij graag Engelse
detectives met op de achtergrond lekkere soulmuziek.
Italo Pialorsi
Is geboren in Biella, Italie. Als beroep heeft hij
van alles gedaan zoals stukadoor, glazenwasser
en ook in de bouw heeft hij nog een aantal jaren
gewerkt. Italo vindt dat wanneer je wilt werken
er altijd wel een baantje voor je is. Italo is getrouwd geweest, maar zijn vrouw is helaas veel
te vroeg overleden. Uit dit huwelijk heeft hij één zoon, Martin ook
geen onbekende in het boulewereldje. Na het overlijden van zijn
vrouw wist hij niet goed wat hij moest gaan doen en is zo actief
betrokken geraakt met jeu de boule. Italo Pialorsi is lid bij DGW
in Den Haag, waar hij regelmatig clubtoernooitjes op zijn naam
schrijft. Italo heeft samen met zijn zoon, Martin en Harry Qualm
ereklasse gespeeld in de NC. Ook vindt Italo het fijn om andere
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mensen kennis te laten maken met petanque, zo hield hij laatst
nog een clinic voor jeugdige korfbalspelers. Hij zei toen; “ dit vindt
ik het mooist om te doen, buiten zelf spelen natuurlijk!” Na het winnen van het NK veteranen in 2011 vindt Italo het helemaal top dat
hij nu echt voor Nederland mag uitkomen op het EK veteranen in
Denemarken. Op mijn vraag wat zijn streven in Denemarken is zei
hij; “Winnen natuurlijk!” Italo heeft verschillende hobby`s gehad
maar speelt nu het liefst petanque, en lachend gevolgd door “ en
achter de jonge meiden aan”. Verder kijkt Italo graag naar spannende actiefilms met Steven Siegal en Charles Bronsson erin en luister
hij graag naar muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Op mijn vraag of hij
nog tips had voor ons zei hij; “ Nee dat zijn mijn geheimen!”
Simon op den Kelder
Is 57 jaar en getrouwd met Tineke Besseling
uit Wadway. Samen hebben zij 2 dochters en 1
zoon en daarboven op 2 prachtige kleinzoons.
Als er iets stuk is of onderhoud nodig heeft bel
je Simon maar, want Simon is al jaren werkzaam als onderhoudsmonteur voor verschillende bedrijven. Simon is met petanque in aanraking gekomen
op vakantie in Frankrijk, hoe kan het ook anders. Hij is ongeveer
20 jaar actief petanquespeler en wordt steeds fanatieker. Hij
traint drie keer per week, 2 keer bij DGW en 1 keer bij MIDI. Als
het weer het toestaat dan gooit hij soms ook nog een uurtje alleen op een baan in Monster. Simon is twee keer 2e en twee keer
3e geworden tijdens de NC, afgelopen jaar na een zeer koude en
moeizame start alsnog een 3e plaats. Hij vindt het een grote eer
dat Italo, Ruud en Henk hem hebben uitgenodigd om met hen
mee te gaan naar Denemarken voor het EK veteranen. Buiten het
boulen houdt Simon van sciencefictionfilms en luistert hij graag
naar muziek, maar niet de muziek waar Kees Koogje naar luister
hoor zegt hij er lachend achteraan.
Ook Simon heb ik om een leuke anekdote gevraagd, en ook hij
had er wel één voor ons; Stond op een camping in de Ardèche, toen
daar een toernooi werd georganiseerd. Ik ingeschreven met een andere Hollander en wij wonnen dus. Direct werd er gemeld dat er over 2

dagen weer een toernooi was op de camping. Daar de Fransen niet zo
blij waren met het eerste resultaat werden de Franse equipes anders
samengesteld want hun eer stond op het spel. Dit maakte voor ons
niet uit want wij wonnen dit 2e campingtoernooi ook. Daarna werd ik
niet meer gevraagd om mee te spelen en als ze naar het boule terrein
gingen maakten ze een omweg om naar het terrein te gaan zodat ik
hen maar niet zag. De tip die Simon alle petanquespelers mee wilt
geven is; “ doe waar je plezier in hebt, en draag dit dan ook uit!” Hij
hoopt op het EK te kunnen pieken en op een mooie prestatie.
En als laatste de coach van deze 4 kanjers, Meep
Poel uit Naarden. Bij de meeste wel bekend van
de Laboule stand op de grotere toernooien en
tijdens de NC-dagen. Meep kwam voor het eerst
in aanraking met petanque op Ile de Oleron in
Frankrijk. Daarna in Laren toen daar in 1981 een
club opgericht werd (Boulaere). Meep is 19 jaar
voorzitter geweest en tevens ook 15 jaar voorzitter van afdeling 06.
Verder is Meep heel actief geweest als bondsbestuurder en daar
heeft hij veel goede dingen gedaan zoals het schrijven van de
cursus voor wedstrijdleider. Dit deed hij samen met Koos Louwes.
Het schrijven gaat Meep goed af want onlangs is er een mooi en
leerzaam petanqueboek van hem uitgekomen, Pétanque Trainer.
Meep heeft zelf 4 keer meegedaan bij de opzet naar een officieel
Europees kampioenschap. Hij werd 1e, 2 maal 2e en een keer 3e.
Op mijn vraag wat Meep van zijn mannen verwacht zei hij; “Een
grote mate van inzet en een podiumplaats is zeker ons streven!”
Naar mensen luisteren en motiveren is een prachtige opgave als
coach. Over andere hobby`s kon hij kort zijn. Zeevissen doet hij
graag maar ook een museum bezoeken. Als er ergens een wijnproeverij is slaat Meep als het enigszins kan ook niet over, maar dat
weten de meeste boulers wel denk ik. Meep en Joke hebben samen
twee zonen waar zij een warm contact mee hebben.
Ik weet zeker dat alle boulers uit het hele land deze vier kanjers veel
succes toewensen en dat we met spanning op alle uitslagen zitten
te wachten. Héél véél succes mannen, doe jullie best en ga ervoor.
Mary van der Voort

Vacatures in de NJBB
Binnen de NJBB staan nog een aantal vacatures open.
We zijn op zoek naar
een voorzitter voor het bondsbestuur,
een bestuurslid algemene zaken,
een voorzitter voor de sectie topsport,
een functionaris externe betrekkingen voor de sectie topsport, redactieleden en
correspondente petanQue
en leden voor de reglementencommissie.
Heeft u interesse of bent u gewoon nieuwsgierig kijk dan
op de website NJBB voor meer informatie.
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eerste europees kampioenschap veteranen

EK Veteranen 2012

V

an 17 t/m 19 augustus vond het eerste Europees Kampioenschap petanque veteranen plaats in Hivdovre Denemarken.
21 landen hadden zich ingeschreven en werden verdeeld
over zes poules.
Nederland zat met Oostenrijk (13-7), Ukraïne (13-9) en Bulgarije (13-6)
in poule A. De driemaal winst leverde een plaats op in het hoofdtoernooi, waarin Engeland en Tsjechië de tegenstanders waren. Van Engeland werd met 13-6 verloren en van Tsjechië gewonnen met 13-12.
Daar de Tsjechen met 13-2 van Engeland wonnen werd Nederland
terugverwezen naar de Coupe des Nations waarin zij meteen in de
kwartfinale geplaatst werden. Hier was hun tegenstander Slowakijië
en de teleurstelling van de uitschakeling in het hoofdtoernooi werd
duidelijk botgevierd op de Slowaken. Een 13-0 overwinning en dus
een plaats in de halve finale Coupe des Nations. Slovenië was de volgende tegenstander en ook die werd aan de zegekar gebonden via
een 13-2 overwinning. Op naar de strijd om de Coupe des Nations
tegen Noorwegen. Helaas kon de vorm van voorgaande wedstrijden
niet in de finale voortgezet worden. Noorwegen was deze partij onze
meerdere en won verdiend met 13-3.
In de halve finale kwam Duitsland uit tegen Finland en Spanje tegen Monaco. Beide partijen waren erg spannend en van hoog niveau. Duitsland versloeg Finland met 13-11. Spanje boog een 7-10
achterstand om door in de laatste mène met zes schoten ook zes
punten te scoren.
In de finale moesten Duitsland en Spanje dus uitmaken wie de eerste Europese kampioen veteranen zou worden. Het werd Spanje
dat door een 13-3 overwinning met de eer ging strijken.

Eindstand:
Europees kampioenschap
1. Spanje
2. Duitsland
3. Finland en Monaco
Coupe des Nations
1. Noorwegen
2. Nederland
3. Bulgarije en Slovenië
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PETANQUEKIDSURPLACE

OPEN JAC MACHIELSEN JEUGDMASTERS 2012
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Elly de Jongen)

V

rijdag 18 mei en zaterdag 19 mei vond in Nieuwegein
voor de zesde keer het internationale Open Jac Machielsen Jeugdmasters Petanque plaats. Dit is een verzameling
van twee jeugdtoernooien die tegelijkertijd plaatsvinden. Jac Machielsen kon er zelf helaas niet bij zijn wegens zijn slechte gezondheid, maar zijn hart ligt hier nog wel steeds. Na het nemen van een
groepsfoto die later bij Jac afgeleverd zou worden ging het toernooi dan van start.
Op de vrijdag en zaterdag was er voor de junioren ( 15 t/m 17
jaar) een invitatietoernooi, waarbij dit keer behalve Nederland ook
teams uit België, Duitsland, Frankrijk en Denemarken aan deelnamen. Er waren 12 teams aanwezig. Zij werden ingedeeld in 2 poules. Er werden per poule 5 wedstrijden gespeeld op tijd: 75 minuten
plus eventueel 2 mènes. De beste acht teams van de vrijdag gingen
door naar de zaterdag. In poule A speelden België 2, Nederland 2,
Frankrijk Noord 1, Denemarken, België 4 en Frankrijk. In poule B
speelden België 5, België 1, Duitsland, Nederland 1, Frankrijk Noord
2 en België 3. Nederland 1 werd gevormd door Lieke van der Voort
met haar teamgenoten Lisa Zwaal, Etienne Baks en Romulo van
Stockum. Het andere Nederlandse team bestond behalve uit Paul
Geertse uit RoseAn Gard, Milan
Saunier en Rick
van Lier.
Paul wist drie wedstrijden te winnen
(3; -1) en stroomde
daarom door naar
de wedstrijden op
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de zaterdag. Hier speelde hij in het B-toernooi en werd met één
gewonnen wedstrijd (1; 0) derde. Lieke won vrijdag helaas maar
één wedstrijd, zodat zij zaterdag niet meer aan het invitatietoernooi mee mocht doen. Het invitatiehoofdtoernooi werd uiteindelijk gewonnen door Frankrijk, gevolgd door Frankrijk Noord 1
en Frankrijk Noord 2. Op de zaterdag was er behalve het invitatie
toernooi voor junioren ook het Open Jac Machielsen Jeugdmasters
Petanque toernooi, maar dan voor iedereen die zich hiervoor aangemeld had. Er waren in totaal 18 teams, zowel uit Nederland als
uit België, aanwezig.
De zes juniorenteams (dit waren de teams die zich niet voor de zaterdag van het invitatietoernooi hadden weten te plaatsen) speelden
een competitie met elkaar. Lieke en haar teamgenoten wisten drie
van de vijf wedstrijden te winnen (3; 13) en bereikten hiermee een
mooie derde plaats. Duitsland werd in dit toernooi eerste, gevolgd
door België 4.
De overige twaalf pupillen en aspiranten teams werden verdeeld over
twee poules van zes teams.
Er werden vier wedstrijden in de voorrondes gespeeld, gevolgd door
de finalepartijen.
Ellen Walrave speelde dit toernooi met haar vaste teamleden Yannieke
Baks en Toby Rouwhorst (spelers uit de kweekvijver van de NJBB). In
de voorrondes wisten zij drie van de vier partijen te winnen en mochten daarom spelen om de derde of vierde plek. Hun tegenstanders
waren Mario Blom, Michiel Stoop en Mauro Saunier. Eigenlijk was
dit team eerste in de A-poule geworden, maar omdat ze net zoveel
gewonnen wedstrijden hadden als een Belgisch team in deze poule
moesten ze een barrage spelen. De pluspunten waren kennelijk deze
dag niet van belang! Een barrage speel je normaal tot 7 punten, maar
onze zuiderburen begonnen op 7 en gingen naar 13 (dat zijn maar 6
punten). De wedstrijdleiding die hierop aangesproken werd, deed

hier niets mee. Er was overleg geweest tussen de coaches van deze
teams, maar de Nederlandse jongens hadden die dag geen coach!
De Belgen wonnen uiteindelijk de barrage, en mochten toen de finale
spelen. In de wedstrijd om de 3e/4e plaats wisten Ellen en haar teamgenoten de winst te behalen (13- 9).Mario, Michiel en Mauro waren
behoorlijk teleurgesteld na afloop, één van hen zei; “denk je de finale
te spelen grijp je er alsnog naast!” Hoewel er wel degelijk om een derde en vierde plaats gespeeld werd, kregen alle zes spelers uiteindelijk
dezelfde beker met vermelding 3e/4e plaats.
Twee Belgische teams die de echte finale speelden in deze categorie
legden dus beslag op de eerste en tweede plaats.
De prijsuitreiking vond plaats in de kantine. Daar had men een mooi

promotiedoek van de NJBB opgehangen, met daarop de nummers 1,
2 en 3. Het doek werd hierdoor topzwaar en moest ondersteund worden met een stoel. Mooi promotiemateriaal maar geen erepodium
zoals we gewend zijn. De prijsuitreikingsfoto`s vielen dan ook een
beetje tegen, want je kon niet goed zien op welke plaats een team
geëindigd was. Niet meer als podium gebruiken zou ik aanraden.
Op wat kleine strubbelingen na werd het toch een geslaagd toernooi.
Ik weet zeker dat wanneer Jac Machielsen erbij geweest was hij ook
zou spreken van een geslaagd toernooi. Jac ik weet zeker dat er nog
genoeg mensen aan je denken, aan die personen zou ik zeggen stuur
Jac eens een berichtje of laat eens wat van je horen aan zijn adres.
Mary van der Voort

Nederlands jeugdkampioenschap
in den Haag op 26 mei 2012

O

p 26 mei gingen wij van Les Boulistes naar den Haag met 1
aspiranten team,wij waren allemaal erg slaperig, Joop had
zich zelfs verslapen,want we moesten al om 8 verzamelen
op de parkeerplaats bij ons jeu de boules -terrein, maar we kwamen toch ruim op tijd in Den Haag aan.
De eerste wedstrijd hadden we met 4-13 verloren,vorige week hadden we in het internationale toernooi in Nieuwegein met 1-13 van
het zelfde team verloren, dus we hadden ons record verbeterd.
Verleden week was ons team Marsha, Maira en Thomas nu Jobbi,
Maira en Thomas.
De tweede partij hebben we gewonnen met 13-8,dit bleken bij de
prijsuitreiking de Nederlandse kampioenen pupillen te zijn.
Daarna hadden we een vrijloting, dus met 13-6 gewonnen.
Van de poule die uit 5 teams bestond werden we 3e, van de twee
poules die totaal uit 9 teams bestonden werden we uiteindelijk 5e,
zodat we het 5e team van Nederland werden!!!!!!!
Het was geweldig!!!!!! Hilarische dag.

We zouden nog een aandenken krijgen, maar de doos was zoek
een zeer slechte beurt van de N.J.B.B. vonden wij.
Het was ook erg lekker weer,
Groetjes ook namens Jobbi,Thomas en ondergetekende Maira, en
uiteraard onze coach Joop en chauffeur Pierre.
Maira Nagel (jeugdlid. Les Boulistes)
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PETANGESKE viert feest!

Z

oals velen zullen weten vond de zaterdag van het Pinksterweekend het Nationaal Kampioenschap voor de
jeugd plaats bij “De Goede Worp” in Den Haag. Het was
een zonovergoten dag.
Van de Bergen op Zoomse jeu de boules vereniging Petangeske deden maar liefst zes van hun jeugdleden aan het toernooi mee, te weten Wessel Geertse (P), Duncan Tonneyck (A), Sebastiaan Broere (A),
Ellen Walrave (A), Paul Geertse (J) en Lieke van der Voort (J). Al deze
jeugdspelers verschenen deze dag in het lichtblauwe NJBB-shirt,
waardoor ze gemakkelijk herkenbaar waren tussen de vele veteranen- en damesteams.
Na een wat onduidelijke start van het evenement, bleek al snel dat
Wessel en zijn team kampioenen bij de pupillen zouden worden.
Niet veel later schreef Lieke dezelfde titel bij de junioren op haar
naam. Aan het einde van de middag voegde Ellen zich na haar finalepartij hieraan toe in de categorie aspiranten. Paul, Duncan en
Sebastiaan behaalden allen een gedeelde derde plaats in hun leeftijdscategorieën.
Alhoewel we bij Petangeske natuurlijk wel wat gewend zijn in verband met Tom van der Voort, was dit voor het eerst dat er in alle categorieën tegelijk een Petangeske jeugdlid kampioen werd. Ook voor
het eerst dat alle Petangeske deelnemers op het podium mochten
klimmen.
Nog voordat we bij de plaatselijke McDonald’s onze bestellingen
hadden kunnen doorgeven, kwam het eerste WhatsAppje al vanaf
het thuisfront bij ons binnen. Eddie Hollestelle feliciteerde alle deelnemers en ging vervolgens achter de schermen bij Petangeske aan
het werk. Zo kon het gebeuren dat de dinsdag na Pinksteren de felicitaties van het bestuur bij de leden binnen rolden en
dat zij tevens een uitnodiging voor een feestelijke
bijeenkomst voor de dag erna ontvingen.
Aan het begin van de gebruikelijke trainingsavond
op woensdag, verzocht Anneke Boksman namens het bestuur de jeugdleden, hun ouders
en hun trainers op het terras plaats te laten
nemen. Allereerst feliciteerde zij natuurlijk de
jeugd met hun behaalde resultaten. Daarna
was er een bedankje voor de immer aanwezige ouders
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en natuurlijk ook voor de trainers. Wim Stoop, Michael Saarloos en
Corné Geertse ontvingen elk uit handen van Anneke een grote fles
champagne voor hun tomeloze inzet voor onze jeugdleden. De ouders dachten hier hetzelfde over en gaven de trainers elk een doosje
heerlijke Bergse bonbons om thuis de overwinning nog eens smakelijk te kunnen herinneren. Toen werd het tijd voor de persoonlijke
felicitaties van de jeugdigen. Wessel werd gefeliciteerd met alweer
zijn derde kampioenstitel op rij bij de pupillen. Ellen had haar aspirantentitel weten te prolongeren en Lieke trad met haar overwinning bij de junioren nu echt in de voetsporen van haar beroemde
broer. Ook Duncan en Paul kwamen vervolgens aan de beurt om
de gelukwensen persoonlijk in ontvangst te nemen. Sebastiaan was
vanwege een vroege vakantie niet aanwezig. Allen ontvingen niet
alleen felicitaties, maar ook een cadeauenvelop met inhoud.
Anneke eindigde haar praatje met te zeggen dat Petangeske nu eigenlijk alles had waar ze vroeger alleen maar over konden dromen:
een mooi, groot boulodrome met een nieuwe kantine en de bijhorende keuken en daarbij sinds kort nog meer buitenbanen dan voorheen het geval was. En, misschien wel het belangrijkste van alles, een
actieve jeugdafdeling waar ze reuze trots op zijn!
Tijdens het restant van het trainingsuur werd er niet veel meer gedaan, want steeds als er clubleden binnen wandelen vlogen de felicitaties over en weer en werd het NK weer glunderend naverteld.
Als ouders boffen we toch maar ontzettend met zo’n club. Niet alleen hebben we een prachtige accommodatie voor zowel
buiten als binnen tot onze beschikking, maar ook hebben we maar liefst drie echte jeugdtrainers voor onze
kinderen, een enthousiast bestuur dat zodra het maar
even mogelijk is onze kinderen in het
zonnetje zet en tot slot, maar niet
onbelangrijk, heel veel clubleden
die enthousiast meeleven met de
belevenissen van hun jeugd.
Je kunt je als jeugdige jeu
de bouler toch geen betere plek wensen om groot
te worden …

Vier federatiestoernooi

H

et vier federatietoernooi is een jaarlijks terugkerende ontmoeting tussen, Noord Frankrijk, de Walen, de Vlamingen en Nederland. Eigenlijk was Vlaanderen aan de beurt om de ontmoeting
te organiseren,maar vanwege het EK jeugd dit jaar in Gent hadden ze
geruild met Noord Frankrijk. Het toernooi speelde zich daar dus af en
wel in Armentieres. Noord-Frankrijk betekende wel een heel vroege
start van de heenreis. Om 08.00 uur arriveerden de spelers, coaches en
supporters, 34 in totaal, in Armentieres. De accommodatie lag tegenover een school bij een park een beetje afgelegen van de bewoonde
wereld. Het terrein waar op werd gespeeld was zeer snel en bestond uit
een harde ondergrond met daarop een dun laagje gravel. Zelfbeheersing en ingetogen gooien was een must om de dag goed door te komen.
Het toernooi:
Zoals altijd begonnen de Nederlandse equipes (in alle categorieën) tegen de Walen, daarna tegen de Vlamingen en als laatste tegen Noord
Fransen. Na deze drie wedstrijden werd in elke poule de stand opgemaakt. beide nummers 1 speelde voor de 1e plaats, de nummers 2
voor de positie drie en vier enz.
Pupillen,
De twee teams hebben zich goed geweerd in dit toch sterk gezelschap. Als je bedenkt dat in Nederland het pupillengehalte (1 team
NK), zeer laag ligt t.o.v. Wallonië en Noord Frankrijk, hebben zij een
fraaie prestatie geleverd. Uitzonderlijk knap is het resultaat van NJBB
2 tegen onze Waalse buren. Tegen onze Vlaamse vrienden bleken we
ook goede kansen te hebben. NBB 1 is geëindigd op de 8e plaats en
NJBB 2 op de 7e

NJBB 1
NJBB 2

FBFP
7-13
13-12

PFV
13-9
9-13

FFPJP
1-13
9-13

eindronde
FBFP 2
PFV 1

Aspiranten.
Ook bij de aspiranten ging het
lekker. Beide teams wonnen hun
eerste en ook de tweede ronde.
Helaas werd de derde ronde verloren door beide teams. Helaas
wordt er niet gekeken naar onder-

ling resultaat anders had NJBB 2 in de finale gestaan en NJBB 1 had
gespeeld voor de derde en vierde plaats. Voor NJBB 2 ging deze wedstrijd verloren waardoor zij vierde werden in de rangschikking. Toch
een mooie prestatie. NJBB 1 is geëindigd op de 6e plaats en NJBB 2
op de 4e plaats.

NJBB 1
NJBB 2

FBFP
13-4
13-11

PFV
13-9
13-11

FFPJP
5-13
0-13

eindronde
FBFP 2
Com 1

Junioren
In de eerste ronde waren beide Waalse teams te sterk. Hoewel er wel
duidelijke mogelijkheden waren. Omspringen met kansen blijkt toch
lastiger dan men denkt.
De tweede en derde ronde ging een stuk beter. Soms weliswaar verlies, maar met beter spel. NJBB 1 is geëindigd op de 5e plaats en NJBB
2 op de 8e plaats.

NJBB 1
NJBB 2

FBFP
5-13
6-13

PFV
13-9
11-13

FFPJP
8-13
10-13

eindronde
PFV 2 13-9
PFV 1

Terugreis
De terugreis begon een half uurtje later dan gepland. ‘s Middags werden de wedstrijden onderbroken door hevige regenval. Het was in de
bus een stuk rustiger dan in de ochtend. Voor de nieuwere kinderen
een prachtige ervaring om mee gemaakt te hebben. Voor Breda hebben de buschauffeur bedankt voor zijn rijkunsten. De eerste groep
was bijna thuis. De overigen reden door naar Nieuwegein. Uiteindelijk
is iedereen goed thuisgekomen.
Fred Lagerwaard
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La Boule

Dé Boule specialist van Nederland
Naast een grote colletie boules leveren wij
ook een breed assortiment accessoires!

Officieel 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.

Bestel nu de Nederlandse
uitgave van:

Pétanque Trainer
Onmisbaar voor de
serieuze speler!

Wij leveren ook clubkleding inclusief bedrukking
van het clublogo en evt. sponsornaam.

Naast de opleidingscommisie van de NJBB
heeft nu ook de Vlaamse
Pétanque Federatie het
boek opgenomen in
hun opleiding!

La Boule is sponsor
van de NJBB.
Bondsleden genieten
10% korting bij
aankoop van Boules!

Stand La Boule op locatie
Wanneer u intresse heeft om deze stand op uw toernooi te plaatsen?
Kunt u contact met ons opnemen via www.la-boule.nl of telefonisch 035-6940677

Dobbestraat 15 • 1411 VW Naarden
Tel.: 035 - 694 06 47
Fax: 035 - 678 24 77
E-mail: info@la-boule.nl

Ga voor meer informatie naar:

www.la-boule.nl
Dé Boule specialist van Nederland

