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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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BIJ DE VOORPLAAT
?

E

erst even op mijn eerste licentie gekeken, ik speel pas 8 jaar, ik dacht al veel
langer. Lies, mijn vrouw, en ik meldden ons in september 2003 bij de Open Dag
van Les Cailloux in Zeist. We kregen boules in onze handen gedrukt en waren
direct verkocht. Daarna gaan spelen bij Boulamis in Bunschoten, de vereniging met
wellicht het mooiste boulodrome van Nederland. Omdat ik het echt belachelijk zou
vinden als petanQue zou verdwijnen heb ik me aangemeld om een poging te doen
ons bondsblad te behouden. Henk van Rekum heeft me alles laten zien wat van belang kan zijn bij het vervullen van mijn nieuwe taak, dank hiervoor. Natuurlijk kan ik
het niet alleen! Ik doe dan ook een beroep op iedereen die iets te melden heeft en het
hoeven absoluut geen journalistieke hoogstandjes te zijn. Bij het EK vrouwen en jeugd was het verheugend
te zien dat het petanque internationaal in de breedte groeit. Het niveau bij onze teams moet nog omhoog,
vooral mentaal, maar als de trend zich doorzet kunnen we in de toekomst genieten van prachtig effectief
petanque.
Hans Hover , Hoofdredacteur petanQue
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van de voorzitter

Van de (interim) voorzitter,

T

erugkijkend op een geslaagd jubileumcongres met als wel heel bijzonder moment de Koninklijke Onderscheiding van Jac Machielsen zitten we midden in
een heel drukke bestuurlijke periode. De geponeerde stellingen op het jubileumcongres maken inmiddels heel wat tongen los. Veel betrokken leden zijn nu elk op
hun eigen manier bezig met na te denken over de toekomst van de NJBB. Wordt het
een doorbraak of een acceptatie? Het bondsbestuur wil nog eens nadrukkelijk aangeven dat de (jeu de boules) bal bij u ligt. Samen bent u de bond en samen kunt u nu de
richting bepalen voor de komende jaren. Op het moment van schrijven zitten twee zonale bijeenkomsten
met enthousiaste inbreng erop en u hebt daar al laten zien dat de vraagstelling ook voor de aanwezigen
menens is. Het bondsbestuur zal in januari 2013 proberen het eindrapport voor u klaar te hebben, zodat het
in de eerste week van februari aan u verstuurd kan worden. Op de aangekondigde bondsraad (inmiddels
ledenraadpleging geworden op aangeven van de leden tijdens een zonale bijeenkomst) van 9 maart kunnen
we dan uitgebreid met elkaar van gedachten wisselen over de dan voorliggende uitkomsten. Het bondsbestuur zal vervolgens aan het rapport een plan van aanpak koppelen en daarna is er dan op 23 maart een extra
bondsraadvergadering om definitief de richting van de 40 jarige NJBB met elkaar te bepalen. Kijk nu even
niet de andere kant op, maar kijk met uw bestuur naar de toekomst van onze Bond. Wij rekenen op u!!
Arno Frankfort, Wnd.voorzitter.
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Bestuursrubriek

De Bondsvergadering

I

n de op 17 november gehouden bondsvergadering zijn de wijzigingen in het ToernooiReglement Petanque (TRP) aangenomen.
De wijzigingen in het reglement Verenigingskampioenschap
gaan 1 april 2013 in, met uitzondering van artikel 2.4. Deze wijziging gaat in 1 januari. Dit betekent dat de verenigingen ’t Zwijntje,
PV Tilburg en Midi zich geplaatst hebben voor de eindronde. Dit
houdt dan weer in dat de nummer 2 van de afdelingen 4, 10 en 14
zich ook plaatsen voor de eindronde mits dit andere verenigingen
zijn. Dit is besloten om in 2013 toch met 16 equipes de eindronde

Erkenning

Z

o af en toe wordt iemand onderscheiden voor zijn of haar
verdienste voor het petanque.
Zelden gebeurt het dat drie markante figuren in iets meer
dan een maand een onderscheiding krijgen. Drie verschillende
onderscheidingen vanuit drie verschillende organisaties. Tijdens
het jubileumcongres van de NJBB heeft de burgemeester van Zaltbommel, de heer Albert van den Bosch, namens de koningin Jac
Machielsen benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau.
Jac heeft zich bijzonder verdienstelijk gemaakt voor de sport. In het
bijzonder voor de wielersport en het petanque. Jac is bondscoach
van België geweest en heeft in Nederland jarenlang de topsport
ondersteund als topsportcoördinator en trainer/coach. Hij is altijd
zeer betrokken geweest bij de jeugd en nog groeperen de jongeren zich om hem heen als hij binnenkomt.
Tijdens het EK in Gent was Jac de gast van de Pétanque Federatie
Vlaanderen. Hij heeft daar zijn hart op kunnen halen met het ontmoeten van vele oudevrienden. Het leek wel of 90% van de daar aanwezige Belgen hem kenden en kwamen begroeten. Jac is zo trots als
een pauw op de Koninklijke
onderscheiding en terecht.
In Gent werd ook een onderscheiding uitgereikt. Voormalig voorzitter van de NJBB,
Loek van Tiggelen, nam na
ruim acht jaar afscheid als bestuurslid en secretaris van de
Confédération Européenne
de Pétanque. Op zijn afscheid
ridder Jac Machielsen
werd hem door de voorzitter van de CEP, Flemming
Jensin, de erespeld van de
CEP opgespeld. Loek is de
derde ontvanger van deze
erespeld. Hem gingen voor
de tweede voorzitter van de
CEP, Gerard Schneider, en de
scheidende penningmeester Klaus Eschbach.
Tijdens de BondsvergaLoek van Tiggelen, Gerard Schneider
dering van 17 november
en Klaus Eschbach
2012 werd Ben Kuipers de
gouden speld van de NJBB
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te kunnen spelen. In 2014 is dit niet meer aan de orde, want per 1
april 2013 mag er ook aan de afdelingsvoorronde maar één team
per vereniging deelnemen.
Het Reglementenreglement (reglement reglementencommissie)
en het tuchtregelement zijn aangehouden in afwachting van de
uitkomsten van het onderzoek naar de toekomst van de NJBB.
De aangepaste begroting 2013 is aangenomen.
De interim-voorzitter Arno Frankfort is herbenoemd als bestuurslid
en interim-voorzitter tot en met de volgende bondsvergadering.

opgespeld door interim-voorzitter
Arno Frankfort. Ben is een veelal
onzichtbare kracht geweest in
het wedstrijd- en opleidingsgebeuren van de NJBB. Jaren als lid
van de wedstrijdcommissie, leercoach, wedstrijdleider, scheidsrechter en tot voor kort secretaris
van de Opleidingscommissie. In
deze laatste functie was Ben één
Ben Kuipers
van de drijvende krachten in het
en Arno Frankfort.
nieuw opzetten van de opleiding
tot scheidsrechter, wedstrijdleider
en petanquetrainer. Deze opleidingen werden in lijn gebracht met de NOC*NSF richtlijnen en zijn
inmiddels erkend als gecertificeerde opleidingen. Als leercoach zal
Ben voorlopig nog zijn invloed hebben op de vorming van de Nederlandse scheidsrechters en wedstrijdleiders petanque.

Marian van Rooyen
Het jaar 2011, ik had er helemaal zin in, de ledenadministratie
was geautomatiseerd zodat er nu tijd was om dieper en op
meer zaken in te gaan. Het liep helaas anders. Het jaar begon
met moeheid en veel pijn er volgde therapie en later nadere onderzoeken. In september kreeg ik op mijn verjaardag te horen,
u heeft uitgezaaide borstkanker, het zit in uw botten en een bijnier. Wij kunnen u niet genezen alleen proberen het zo dragelijk
mogelijk te maken.
In het begin heb ik nog geprobeerd gewoon door te gaan, maar
helaas ging dit niet. Soms is er niets te kiezen en loopt het leven
anders dan je gepland had. Werken gaat niet meer, zoals meer
dingen niet meer gaan. Het heeft me veel moeite gekost om dit
te accepteren en een plek te geven. De lieve reacties van dierbaren, vrijwilligers en collega’s sterken mij.
Wat kan ik vandaag? Dit is elke dag weer anders. Voor nu ga ik
door en kijk naar de dingen die nog wel kunnen en probeer te
genieten van elke dag en kijk niet te ver vooruit.
De jaren bij de NJBB heb ik als een leuke tijd ervaren. De hectiek,
de contacten en samenwerking met leden, vrijwilligers en collega’s zal ik zeker blijven missen. Ik wil jullie allemaal bedanken
en misschien komen we elkaar nog eens tegen.
Tot ziens,
Marian van Rooyen
EX officemanager NJBB

Vacatures bij de NJBB
De NJBB zoekt:
• 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 correspondenten petanQue en
• leden voor de reglementencommissie.
Het is hartstikke leuk werken in het bestuur of een commissie. Natuurlijk kost het tijd, maar je krijgt er ook wat voor terug. Vaak is dat
waardering, zeker is het een goed gevoel samen met anderen onze
sport weer een stap vooruit geholpen te hebben.
Interesse?
Lees de korte functieomschrijvingen.
Meer weten?
Neem contact op met directeur van de NJBB, Bert Lammerts, en
hij zal u in contact brengen met een van de leden van het bondsbestuur.

• Communiceren over het wel en wee van de sectie, zowel intern
als extern.

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. Wat verwachten we van de voorzitter Bondsbestuur?
Bestuurlijke ervaring bij voorkeur in non-profitorganisaties;
Goed analytisch vermogen;
Leiding geven aan het bondsbestuur en de bondsvergaderingen;
Coördineren van bestuurstaken;
Evalueren van ingang gezette en afgeronde projecten;
Oog voor de vrijwilligers binnen de organisatie,
Het voeren van evaluatiegesprekken met bestuursleden;
Goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
Goede spreekvaardigheid, bij voorkeur ook in de Franse en Engelse taal.

2. Wat verwachten we van het bestuurslid algemene zaken?
Bestuurlijke ervaring bij voorkeur in non-profitorganisaties;
Enthousiasme voor de petanquesport in al haar facetten
Goed analytisch vermogen;
Affiniteit en ervaring met het werken met vrijwilligers;
Een duidelijke visie op één van de volgende gebieden:
- Breedtesport;
- Wedstrijdzaken;
- Topsport;
- Promotie en propaganda.
• Goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

3. Wat verwachten we van de voorzitter sectie topsport?
Affiniteit met petanque als topsport;
Affiniteit en ervaring met het werken met vrijwilligers;
Nauwgezet, zakelijk en besluitvaardig;
Nauwe contacten onderhouden met het bestuurslid portefeuille
topsport
Kunnen en willen werken met de sectie topsport waarbij de
meerjarenagenda van het bondsbestuur van de NJBB uitgangspunt is;
Samen met de trainers en functionarissen jaarlijks een activiteitenkalender opstellen die de sectie topsport gaat uitvoeren;
Het leidinggeven aan sectie- en trainersoverleg;
Het houden van periodieke werkbesprekingen met verantwoordelijke trainers en medewerkers;
Het houden van functioneringsgesprekken;

•

•
•
•
•
•

4. Wat verwachten we van de functionaris externe betrekkingen voor de sectie topsport?
Het onderhouden en uitbouwen van contacten met organisatoren van internationale wedstrijden. Dit vraagt bereidheid om
incidenteel internationale toernooien te bezoeken.
Het verzorgen van interne communicatie met selecties en vertegenwoordigende teams over uitnodigingen voor internationale
wedstrijden.
Het ondersteunen van coaches van selecties bij het actualiseren
van informatie over spelers en reisdocumenten
Het organiseren van reizen naar het buitenland voor de petanqueteams;
Contacten onderhouden met de voorzitter sectie topsport en
met het bondsbureau;
U kunt uit de voeten met de Franse, de Engelse en de Duitse
taal;
Enig begrip van de Spaanse taal is een aanbeveling.
5. Wat verwachten we van leden van de redactiecommissie
petanQue?
Affiniteit met petanque als topsport en breedtesport;
Goede schriftelijke vaardigheid met zo mogelijk journalistieke
ervaring;
Bereidheid belangrijke wedstrijden/toernooien in het land te bezoeken en daarvan verslag te doen in het bondsblad;
Samen met de hoofdredacteur de inhoud van het bondsblad samenstellen;
De werkzaamheden uitvoeren conform het reglement redactiecommissie.

6. Wat verwachten we van de correspondenten petanQue?
• Affiniteit met petanque als topsport en breedtesport;
• Goede schriftelijk vaardigheid met zo mogelijk journalistieke ervaring;
• Het voor elke uitgave van petanQue bijdragen leveren over bijzondere evenementen en activiteiten van verenigingen in zijn of
haar afdeling of zone.

•
•
•
•
•
•
•
•

7. Wat verwachten we van leden van de reglementencommissie?
Affiniteit met petanque;
Goed analytisch vermogen, met name voor het beoordelen van
teksten;
Goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse
taal;
Bij voorkeur enige bestuurlijke ervaring;
Juridische kennis is erg nuttig, maar niet noodzakelijk;
Kennis van de bestuurlijke structuur van de NJBB;
Zo mogelijk een achtergrond als scheidsrechter of wedstrijdleider binnen de NJBB;
Bereidheid om maandelijks te vergaderen.

Wij komen graag in contact met u.
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OPLEIDINGSCOMMISSIE

Terugkomdagen WL2 en SR2.

O

p diverse locaties in het land zijn de terugkomdagen
voor functionarissen WL2 en SR2 van start gegaan. Met
het van start gaan is het stuk voorbereiding afgerond,
een voorbereiding, die voor het eerst administratief is uitgevoerd
door het bondsbureau en het cursusdeel vanzelfsprekend door
de opleidingscommissie.
Dit alles is uiteindelijk samengevoegd tot het cursuspakket, dat
nu op diverse plaatsen in het land gegeven wordt.
Een compliment verdienen de leden van de opleidingscommissie
en de betrokken medewerkers van het bondsbureau, die in relatief korte, wellicht te korte tijd, het gezamenlijke project “handen
en voeten” hebben moeten geven.
Met een blikje achter de schermen wil ik u een indruk geven wat
er zoal dient te gebeuren, voordat een dergelijke cursus van start
kan gaan.
Allereerst het screenen van de lijsten met de namen van alle WL2
en SR2 functionarissen en het doorvoeren van mutaties op basis
van de op dat moment beschikbare gegevens.
Vervolgens zijn 276 uitnodigingen om in te schrijven de deur uit
gegaan. Uit diverse reacties hierop werd het vermoeden bevestigd, dat ondanks het screenen sommige gegevens in de administratie niet (meer) klopten. Hierdoor viel o.a. bij sommigen onterecht een uitnodiging op de deurmat.
Excuses aan betrokkenen is op zijn plaats, als ook een “dank je
wel” voor het reageren, wat ons weer in staat stelde de administratie verder op orde te brengen.
Voor uiteindelijk 75 aangemelde deelnemers dienen geschikte
locaties gevonden te worden, bij voorkeur zo dicht mogelijk in
de buurt van de cursist. Wat dit laatste punt betreft, het is grotendeels gelukt met dank aan de meedenkende verenigingsbesturen.
Het cursusmateriaal is door de opleidingscommissie geactualiseerd en de betrokken leercoaches geïnstrueerd en dan blijkt
toch dat sommige zaken in de praktijk anders uitpakken.
Zo zijn opleidingsplaatsen verrast met wel genodigde, maar vooraf niet aangemelde cursisten, waardoor er geïmproviseerd moest

worden en zijn enkele vooraf gemaakte afspraken toch niet helder genoeg gebleken.
Na afloop van dit cursustraject gaan we met alle betrokken medewerkers het in gang gezette traject evalueren, zeg maar een tweede
oplevering doen om gesignaleerde bouwfouten om te zetten in
verbeterpunten, waarbij suggesties van u uit het veld van harte
welkom zijn.
Frans Krol – portefeuillehouder opleidingen

1e terugkomdag SR 2 in Boxtel afgerond
In een perfecte ambiance bij JBV de Walnoot in Boxtel is op 12 november 2012 de eerste opleiding in het kader van SR2 terugkomdagen afgerond. Deze opleiding was bedoeld om te toetsen of deze
scheidsrechters, die vier of meer jaren geleden hun diploma haalden,
nog over voldoende kennis en vaardigheden beschikken. Dit bleek
voor alle deelnemers het geval. Hun licentie is tot 2016 verlengd.
De geslaagden en leercoaches zijn (van links naar rechts op de
foto): Rob Hulst (leercoach), Jan Lamers, Ad Janssen, Piet Kersten,
Fons Gijselhart, Ab Busser, George Diets, Daan Hak, Toon van den
Oord, Jan Berends, Ben Thonen, Jan van Brussen, Anton Biemans,
Cees Kalis (leercoach) en Henri Goedhart.

Opleiding Petanquetrainer
PT-2 te Heerlen

Zaterdag 6 oktober hebben 5 deelnemers aan de opleiding PT-2 2012A
examen afgelegd en zijn hiervoor geslaagd. Eén deelnemer kon wegens ziekte helaas niet
deelnemen en zal later
dit examen afleggen.
De opleiding zou
aanvankelijk starten met 13 deelnemers, maar
door
diverse
oorzaken is er
gestart met 8
deelnemers.
De geslaagden
zijn: Jan Lamers,
Roger Jaspers, Rico
Natale, Ton Lejeune,
René Albert, Ton
Rouwhorst ontbreekt
Op de foto van links naar rechts: Peter Heuveling (LC), Ton Kolvoort (LIO), Jan Lamers, Roger Jaspers,
op de foto wegens
Rico Natale, Ton Lejeune, René Albert, Henk Smits (LIO), Jan Donker (PVB Beoordelaar).
ziekte.
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SECTIE TOPSPORT

NJBB Masters

H

et WK-mannen is achter de rug, maar de spelers richten alweer hun blik op het EK, dat in oktober 2013 in Rome zal
plaatsvinden. In het laatste kwartaal van dit jaar maken acht
tripletten in 42 partijen onderling uit wie Nederland volgend jaar op
het EK mag vertegenwoordigen. Dit gebeurt via een partijencyclus,
de NJBB Masters, van drie weekeinden, waarin zowel op de zaterdag als op de zondag zeven partijen op tijd gespeeld worden. Dit
betekent dat er in banen met verlieslijnen wordt gespeeld. Een partij
duurt een uur plus 2 mènes als dan de 13 punten nog niet bereikt
zijn. Om tempo in de partij te houden hebben de spelers 45 seconden de tijd om but of boule te werpen. De equipe, die het but mag
uitwerpen heeft twee kansen om dat reglementair te doen. Na de
tweede kans mag de tegenstander het but neerleggen op een door
hun gewenste reglementaire plek. Indien na de twee extra mènes
de stand gelijk is volgt een beslissende extra mène. Om aan de NJBB
Masters deel te mogen nemen moesten de equipes zich plaatsen via
de ereklasse NC of via een aparte kwalificatiecyclus van bestaande

toernooien. Er was maar één equipe,
die zich helemaal op die kwalificatiecyclus richtte. Jammer was dat er
equipes waren, die zich door éénmaal
hoog te eindigen op zo’n kwalificatietoernooi kwalificeerden voor de NJBB
Masters. Dat zegt overigens niets over
de kwaliteiten van die equipes. Het
eerste weekeinde speelde zich af bij
PU Kennemerland en gaf een mooi
toernooi te zien. Het grote voordeel
van op tijd spelen is dat de eindtijd van de
speeldag voorspelbaar is. In de planning was
dat 19.45 uur. In werkelijkheid was de eindtijd
op zaterdag om 19.30 uur en op de zondag
om 19.00 uur. Dat is voor deelnemers en toeschouwers in ieder geval een winstpunt en
kan vast ook bij andere toernooien (gedeeltelijk) gaan worden toegepast. Als u dit leest, is
de NJBB Masters al afgerond en is de winnaar
bekend. Daarover meer in petanQue nr. 77.

TOERNOOICOMMISSIE

TOERNOOIKALENDER
Rond deze tijd worden de toernooikalenders voor 2013 in de afdelingen weer gevuld. Deze Categorie 3 Toernooien worden dan weergegeven in de landelijke toernooikalender. Hierbij een oproep aan
de verenigingen. Controleer of uw toernooi goed is weergegeven in

CATEGORIE 1 TOERNOOIEN
van 1 oktober 2013 t/m 30 september 2014
Zaterdag 2 november 2013 NJBB Masters
Zondag 3 november 2013 NJBB Masters
Zaterdag 23 november 2013 NJBB Masters
Zondag 24 november 2013 NJBB Masters
Zaterdag 14 december 2013 NJBB Masters
Zondag 15 december 2013 NJBB Masters
Zaterdag 1 maart 2014
1e landelijke dag Nationaal
		
Verenigingskampioenschap
Zondag 2 maart 2014
Finale Nationaal Verenigings		
kampioenschap
Zondag 13 april 2014
1e dag Nationale Competitie
Zaterdag 19 april 2014
Finale Precisieschieten (tireren)
Zondag 27 april 2014
2e dag Nationale Competitie
Zondag 18 mei 2014
3e dag Nationale Competitie
Zondag 25 mei 2014
Nationaal Kampioenschap
		
Tête-à-tête
Zondag 1 juni 2014
4e dag Nationale Competitie
Zaterdag 7 juni 2014
Nationaal Kampioenschap
		
Vrouwen, Jeugd, Veteranen 55+
Zondag 15 juni 2014
Reservedag Nationale Competitie
Zondag 22 juni 2014
Nationaal Kampioenschap
		
Tripletten

de toernooikalender. Dit geldt voor alle onderdelen (adres locatie,
speelsysteem, inschrijfgeld, telefoon en email voor aanmelding).
Vergelijk dit met uw goedgekeurde toernooiaanvraag. Als voorbereiding op 2014 hier alvast de data van de Categorie 1 Toernooien.

Zondag 6 juli 2014
Zondag 13 juli 2014
Zondag 14 september 2014
		

Vier Federatietoernooi Jeugd
Nationaal Kampioenschap MIX
Nationaal Doubletten
Kampioenschap

INTERNATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2013
23/24 maart
Voorronde EK-beloften mannen, Nieuwegein,
Nederland.
23/24 maart
Voorronde EK-beloften vrouwen, Spanje
(plaats nog niet bekend).
Augustus
WK Jeugd, Montauban, Frankrijk
(precieze data nog niet bekend).
2-6 oktober
WK Vrouwen, Monastir, Tunesië
10-13 oktober EK Mannen, Rome, Italië
18-20 oktober Finale EK beloften mannen en vrouwen,
Dusseldorf, Duitsland.
29 nov. – 1 dec. Finale EK verenigingen, Nieuwegein, Nederland.
EK verenigingen 2013
Landskampioen ’t Zwijntje uit Apeldoorn heeft helaas de eerste
ronde van het EK verenigingen niet overleefd.
Met 2 uit 4 eindigde ’t Zwijntje op een derde plaats en zal zich nu
dus weer moeten richten op het NK verenigingen
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BONDSBUREAU

Veelgestelde vragen
Licentiepassen
Tot wanneer is mijn huidige licentiepas geldig? Uw huidige licentiepas is geldig tot 01 maart 2013. Medio februari worden de
nieuwe licentiepassen door het bondsbureau verstuurd naar alle
secretariaten van de verenigingen.
Wat moet ik met mijn oude licentiepas doen na 01 maart? U
mag uw oude licentiepas bewaren of weggooien. U hoeft uw oude
licentiepas niet terug te sturen naar het bondsbureau van de NJBB.
Echter als u voor 01 maart 2013 overgeschreven wilt worden naar
een buitenlandse vereniging dan moet u uw oude licentiepas niet
weggooien. Informatie over de procedure omtrent buitenlandse
overschrijvingen kunt u inwinnen bij de ledenadministrateur van
uw eigen vereniging.
Hoeveel bedraagt de bondscontributie voor 2013? Voor 2013 is
de contributie vastgesteld op: Clublicentie: € 11,75 per jaar, Jeugdlicentie: € 16,50 per jaar, Wedstrijdlicentie: € 30,50 per jaar

ENTIE
C
I
L
B
U licentie laten upgraden? U kunt uw ClubliLmijn
Wanneer kanCik

centie op elk moment door de ledenadministrateur van uw vereniging laten upgraden naar een Wedstrijdlicentie. Als de ledenadministrateur uw upgrade (van C naar W) vóór 31 januari 2013 doorvoert, zijn hier geen extra administratiekosten aan verbonden. De
vereniging wordt dan gefactureerd voor het tarief van een nieuwe
Wedstrijdlicentie (€ 30,50). Als u nà 31 januari uw Clublicentie wilt
laten upgraden, wordt het verschil tussen een Clublicentie en Wedstrijdlicentie gefactureerd + € 2,25 aan productiekosten voor een
nieuwe licentiepas. Dit betekent dat uw vereniging een factuur
ontvangt van € 21,00 voor het upgraden van een Clublicentie naar
een Wedstrijdlicentie. De administratiekosten voor een upgrade
worden in 2013 teruggebracht van € 7,50 naar € 2,25. Dit zijn kosten die gemaakt worden voor het produceren en verzenden van
een nieuwe licentiepas.

W E D S T R IJ D -L

IC E N T IE

Wat is een overschrijving? Binnen de NJBB kunt u slechts over
één Wedstrijdlicentie beschikken. Als u over een Wedstrijdlicentie
beschikt binnen Club A, maar in september wilt overstappen naar
Club B en voor Club B met een Wedstrijdlicentie wilt uitkomen, dan
betreft dit een overschrijving. Voor een overschrijving in september wordt € 7,50 in rekening gebracht.
Wanneer kan ik overschrijven? Officieel is het alleen mogelijk
om in de maand september over te schrijven. Hierbij geldt dat
u uw huidige Wedstrijdlicentie moet inleveren bij de secretaris
van de vereniging waar u op dat moment voor uitkomt met een
Wedstrijdlicentie (uw oude vereniging). Zodra het bondsbureau
de Wedstrijdlicentie met de akkoordverklaring van uw oude club
heeft ontvangen, wordt uw nieuwe Wedstrijdlicentie aangemaakt
en verstuurd naar het secretariaat van uw nieuwe vereniging. Dit
geldt dus alleen in de maand september. In januari wordt ook van
een overschrijving gesproken, maar dit is meer een administratieve
overschrijving. Als een lid bijvoorbeeld een betalingsachterstand
heeft, kan de huidige vereniging een wisseling van club tegenhouden totdat het lid aan alle afgesproken (financiële) verplichtingen
voldaan heeft. In januari hoeft u ook geen licentiepas in te leveren
en worden er ook geen extra kosten in rekening gebracht.
8
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Kan ik na 31 januari ook buiten de overschrijvingsperiode van
vereniging wisselen? Het is mogelijk om na 31 januari ook buiten de
overschrijvingsperiode van vereniging te wisselen. Als u na 31 januari
of buiten de maand september van club wilt wisselen dan wordt u afgemeld door uw huidige vereniging en aangemeld door uw nieuwe
vereniging. De consequentie is dat u bij uw nieuwe vereniging het
volledige contributiebedrag opnieuw moet betalen. Daarnaast kunt
u voor uw oude vereniging (indien u over een Wedstrijdlicentie beschikte) niet meer uitkomen in competitie- of toernooiverband.

Licentiepasjes 2013
De licentiepasjes voor het nieuwe seizoen worden uiterlijk in
week 7 (18 t/m 22 februari 2013) door het bondsbureau naar de
verenigingssecretariaten verstuurd. Uw huidige licentie is geldig tot
01 maart 2013.

Bondsblad Petanque
Krijgt iedereen een bondsblad? In principe ontvangt ieder lid een
bondsblad PetanQue. Wanneer twee leden op hetzelfde adres wonen, wordt er slechts één bondsblad verstuurd.
Wat moet ik doen als ik geen bondsblad heb ontvangen? Controleer op de website van de NJBB of uw adresgegevens correct zijn. Als
u op de website bent ingelogd, kunt u uw “persoonlijke gegevens”
controleren. Als uw adresgegevens correct zijn, kunt u contact opnemen met het bondsbureau van de NJBB. Als uw adresgegevens niet
correct zijn, neem dan contact op met de ledenadministrateur van
uw vereniging zodat uw gegevens aangepast kunnen worden.
Hoe kan ik een adreswijziging doorgeven? Het bondsbureau ontvangt nog regelmatig mails of verhuisberichten van verenigingsleden
die een adreswijziging willen doorgeven. Dit is niet nodig. Als u een
adreswijziging doorgeeft aan uw vereniging dan wordt deze automatisch in alle adresbestanden op het bondsbureau doorgevoerd.

Website
Ik kan niet meer inloggen op de website, wat moet ik doen? Klik
op “wachtwoord vergeten” en vul uw e-mailadres in waarmee u zich
bij het aanmelden op www.njbb.nl geregistreerd heeft. U ontvangt
op uw e-mailadres een automatisch gegenereerde mail met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Mijn e-mailadres bestaat niet meer waardoor ik het wachtwoord
niet kan opvragen? Als u uw wachtwoord niet meer weet en uw emailadres niet meer bestaat, stuur dan een e-mail naar webmaster@
njbb.nl met uw licentienummer en uw oude e-mailadres. Wij verwijderen uw oude e-mailadres uit de database zodat u zich opnieuw
kunt registreren met uw nieuwe gegevens.
Kan ik mijn huidige e-mailadres zelf wijzigen? Ja, als u bent ingelogd op de website van de NJBB kunt u in het menu “inloggegevens
wijzigen” uw e-mailadres wijzigen. Uw e-mailadres is tevens uw gebruikersnaam. Als u uw e-mailadres wijzigt, dient u de eerstvolgende
keer met het nieuwe e-mailadres in te loggen.

GOED VOOR DE CLUBKAS
Gooi kleding en textiel niet weg!
Ieder jaar verdwijnt er maar liefst 134 miljoen kilo kleding en textiel in de verbrandingsoven. Dat zijn tienduizend vrachtauto’s vol
bruikbare goederen! Bruikbare goederen die het Leger des Heils
ReShare inzamelt om goede doelen van het Leger des Heils in binnen- en buitenland te financieren. Veel mensen weten niet dat kleding die ze bij het huishoudelijk afval weggooien, via de verbrandingsoven vernietigd wordt. Zowel de milieuvervuiling door deze
ovens als het verloren gaan van een product dat door hergebruik
een nieuwe bestemming kan krijgen, motiveert het Leger des Heils
om mensen te vragen hun kleding en textiel te doneren en niet
weg te gooien.
Samenwerking tussen Leger des Heils ReShare en de NJBB
Om voldoende middelen beschikbaar te houden, zoekt Leger des
Heils ReShare de samenwerking op met sportverenigingen. De Nederlandse Jeu de Boules Bond wil dit project graag ondersteunen
en gaat graag de samenwerking aan met Leger des Heils ReShare.
Een jeu de boules vereniging ontvangt per kg ingezamelde kleding
een vergoeding van € 0,20 cent.

Wat wordt wel ingezameld?
Kleding en textiel, schoenen (aan elkaar gebonden), dekbedden,
zachte knuffels, andere textielresten.
Wat wordt niet ingezameld?
Vloerbedekking & tapijten, - hard speelgoed
Hoe moet de kleding verpakt worden?
Alles dient verpakt te zijn in een dichte plastic zak (s.v.p. niet in dozen). Een plastic zak biedt de beste bescherming tegen het vuil en
nat worden van de kleding en textiel.
Informeer bij uw vereniging
Bij het uitkomen van dit bondsblad zijn de verenigingen geïnformeerd over het project Leger des Heils ReShare. Informeer bij uw
eigen jeu de boules vereniging of zij aan het project deelnemen en
hoe u de kleding bij de vereniging kunt inleveren. Een win-win situatie: naast het steunen van een goed doel, ondersteunt u ook de
kas van uw eigen jeu de boules vereniging! Wilt u meer informatie?
Bezoek de website: www.reshare.nl

NIEUWS UIT DE ZONES

Jeu de Boulesvereniging Hardenberg
zonE A

T

ijdens een bijzondere ledenvergadering eind augustus werd
door bestuur en leden van Jeu de Boulesvereniging Hardenberg vol trots het aanzienlijk uitgebreide verenigingsgebouw ‘t Kluphuus officieel in gebruikgenomen. De openingshandeling die bestond uit de onthulling van twee fraaie fotocollages
werd verricht door Jan Schouten, oud-voorzitter en erelid van de
bloeiende vereniging die zo’n tachtig leden telt en haar thuishaven heeft gevonden op sportpark de Boshoek in het Overijsselse
Hardenberg. Met de uitbreiding ging een langgekoesterde wens
van het bestuur in vervulling want het zo bescheiden begonnen
clubje was in de loop der tijd danig uit haar jasje gegroeid. Dit
kwam vooral tot uiting tijdens de ledenvergaderingen waar lang
niet meer iedereen een volwaardige zitplaats geboden kon worden. Begin dit jaar ging de kogel door de kerk en werd besloten
het clubhuis flink onder handen te nemen. Allereerst werd een
bouwcommissie samengesteld die voortvarend aan de slag ging.
Helaas bleek al snel dat het financieel niet haalbaar was de bouw in
zijn geheel uit te besteden maar door die tegenslag liet men zich
bepaald niet afschrikken. Integendeel, gemotiveerd besloot men
dan maar zelf de schouders eronder te zetten. Geen sinecure, mede
gezien de gemiddelde leeftijd van de leden. ‘Als vereniging hadden we niet voor alle werkzaamheden de expertise in huis, het was

dus onvermijdelijk enkele vakmensen in te huren. Maar heel veel
werk deden de leden zelf’, aldus penningmeester Bert Lensen die
als lid van de bouwcommissie ook een behoorlijk steentje aan de
uitbreiding heeft bijgedragen. Lensen is vol lof over de grote betrokkenheid van de leden bij de vereniging. Zo beschikte men elke
dag over voldoende mensen die de handen uit de mouwen wilden
steken terwijl anderen dit op andere wijze lieten blijken. Als voorbeeldje schetst Lensen de gang van zaken rond de aanschaf van
een noodzakelijke cementmolen. Toen we via internet een dergelijk
attribuut op de kop hadden getikt had ik het benodigde geld niet
bij me. Heel spontaan bood één van onze leden toen het totale bedrag voor zijn rekening te nemen. Na afloop konden we de molen
voor hetzelfde bedrag weer verkopen zodat die ons per saldo niets
heeft gekost. Met dank aan de gulle gever hielden wij er zelfs een
aardig bedrag aan over. Verder was onze voorzitter, die praktisch
dagelijks bij de bouw aanwezig was, een meester in het voordelig
bijeensprokkelen van alles wat we nodig hadden. Daar moest hij
wel zowat het halve land voor afreizen, lacht de penningmeester
die aangeeft dat één en ander aardig wat geld heeft bespaard maar
niet genoeg voor de zo vurig gewenste nieuwe toiletunit. Besloten
werd het probleem aan de leden voor te leggen. En opnieuw bleek
de betrokkenheid van de leden zodat dankzij hun gulle gaven
schuldenvrij een toiletgebouw kon worden gerealiseerd dat ruimschoots voldoet aan alle gestelde eisen van deze tijd. Dat ook hierbij een aantal leden zich niet onbetuigd heeft gelaten is van grote
klasse! Nu de voltooiing van de tweede fase van de uitbreiding een
feit is komt weliswaar een eind aan de bouwactiviteiten maar naP
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tuurlijk niet aan de vele activiteiten van de vereniging. Zo wordt
als vanouds zowel op de dinsdagmiddag als de donderdagavond
in wedstrijdverband gespeeld
terwijl op de woensdag en zaterdagmiddag tegen elkaar geoefend kan worden. Daarnaast
vindt er bijna elke maand wel
een toernooi plaats, dit betreft
zowel onderlinge toernooien
waaraan men zonder wedstrijdlicentie kan deelnemen,
als ook landelijke en regionale
bondstoernooien zoals de Zuidoost Drenthecup. Een aantal leden neemt regelmatig met wisselend succes deel aan wedstrijden
die door andere verenigingen worden georganiseerd terwijl sommigen er voor kiezen alleen voor de gezelligheid zo nu en dan een
balletje te komen gooien. Dat kan allemaal. Bovendien beschikt de
vereniging over drie bevoegde wedstrijdleiders/scheidsrechters
die hiervoor regelmatig een opfriscursus volgen. Maar hoe het ook
zij, over één ding is iedereen het meer dan eens: dankzij de vernieuwde accommodatie en de al eerder opgeknapte en uitgebreide speelvelden ziet Jeu de Boulesclub Hardenberg de toekomst
met vertrouwen tegemoet!
Ineke van Lutterveld

D

BC KARRO DEUX uit Deventer, opgericht op 1 augustus
1980, heeft sinds 2001 zijn huidige locatie op Sportpark
Borgele. De gemeente gaf toestemming tijdelijk in een
paar containers ons onderkomen te maken. Wel met de bindende
afspraak dat op termijn een nieuw clubhuis zou worden gebouwd.
Vanaf dat moment waren drie zaken aan de orde:
• in ledental groeien van circa 38 leden naar minimaal 100 leden
• nadenken over verdere inrichting van de speelvelden, inclusief
het bouwen van een overdekt speelveld
• bouwen van een nieuw clubhuis
In 2006, inmiddels gegroeid naar 68 leden, trokken we de stoute
schoenen aan. We zouden een Romneyhal als bouwpakket kopen
van 25 meter als overdekte speelgelegenheid. In samenspraak
met Waarborgfonds Sport zijn we uiteindelijk gegaan voor 40 x
15 meter; 25 meter speelveld, 5 meter Natte groep (D/H/Miva)
en 10 meter clubhuis. Ook is daarbij voorzien in een wedstrijd-
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kamer en een bovenverdieping van 15x 15 meter. Kan dat dan
allemaal bekostigd worden? Subsidies, giften, oud papier en
oud ijzer inzamelen, rommelmarkten organiseren, adverteerders
en bordsponsoren aantrekken, hypotheek nemen èn Zelfwerkzaamheid van de leden/vrijwilligers. Dat waren de ingrediënten
waarop het financieel plan berustte. In de ALV van voorjaar 2008
kreeg het bestuur unaniem groen licht en werd het zelf bouwen
door voldoende mensen omarmd. Laat het bouwpakket maar komen! Een heuse bouwcommissie coördineerde het geheel. Nadat
de bouwvergunning en aankoop bouwpakket waren geregeld
ging de eerste spade de grond in. Nu zijn we ruim drie jaar verder.
Op zondag 21 oktober heeft wethouder Margriet de Jager samen met ondergetekende het Boulodrome geopend. Een plaatje
mensen! En dat geldt ook voor de kleurvolle muurschildering van
de hand van Marijke Benders- de Kort. Maar oh, wat hebben de
leden er een energie in gestoken, wat een uren, wat een doorzettingsvermogen getoond. Samen met veel bestuurders van andere
bouleclubs en overige genodigden (sponsoren en hulp biedende
bedrijven bleken onmisbaar) hebben de leden, de donateurs en
partners een prachtige dag beleefd. Het door het bestuur aangeboden Stamppotbuffet ging er in als (Deventer) koek! O.a. de
heer Frans Krol, lid van het bondsbestuur, sprak in zijn woordje
de bewondering uit over wat vrijwilligers van DBC KARRO DEUX,
op welke wijze dan ook, samen hadden gerealiseerd. Ook Meep
Poel van La Boule, die naast de presentatie van zijn assortiment
ook een echte Fanny aanbood, zwaaide de leden veel lof toe. Het
bestuur heeft via een mooi ontworpen bord alle betrokkenen bedankt voor hun geweldige prestatie. Het bord siert de hal zodat in
lengte van jaren die dank in het middelpunt blijft. Op naar nieuwe
uitdagingen; met deze club mensen zijn we ook in sportief opzicht klaar voor een mooie toekomst. In de ALV van november is
het honderdste lid gefêteerd.
André de Kort, trotse voorzitter van DBC KARRO DEUX

BIJZONDERE TOERNOOIEN

Herstaco Pétanque Masters 2012

A

lle ingrediënten voor een geweldig petanquegerecht waren
aanwezig tijdens deze 7e editie van het Herstaco Pétanque
Masters 2012: de buienradar waardeerde het weer in Breda
die dag met het cijfer tien, 32 topteams uit Nederland, België, Noorwegen en Frankrijk gaven acte de présence, de organisatie stond als een
huis en mede dankzij een zeer wervend artikel vooraf in BN de Stem
was de publieke belangstelling groot. Er waren ’s middags tussen de
150 en 200 bezoekers op het terrein aanwezig. Dan sta je als organisatie toch dik te genieten! En de toeschouwers kregen waar voor hun
spreekwoordelijke geld. Met bewondering werden de verrichtingen
van de Belgische WK-gangers André Lozano, Jean-François Hémon en
Michel van Campenhout gevolgd. Maar ook het team van de Franse
kampioen Stephan Lebourgois (herkenbaar aan het shirt met de nationale driekleur) was een trekpleister. De finale van het A-toernooi werd
gewonnen door Lozano, Hémon en Van Campenhout. Zij versloegen
William van der Biest, Jeremy Pardoen en Benoit Hardenne met 13-3.
De 3e plaats ging naar de Fransen Philippe Santini, François Muraccioli
en Stephane Lebourgois. De 4e plaats werd ingenomen door René van
der Biest, Frederic Knockaert en Wesley Cami. Winnaar van het B-toernooi: Patrick Bosch, Ferry Kamps en Sjaak Spruijt. Winnaar van het Ctoernooi: Harry De Groof, Tony de Groof en Peter Thijs. Winnaar van het
D-toernooi: Didier Fifi, Dennie Verkerke en Sven Bayens. Met dank aan

sponsor Paul Hermsen van Herstaco BV, Ingrid Schoonenberg voor de
samenstelling van het mooie deelnemersveld en alle vrijwilligers van
Va-Tout voor hun geweldige inzet. Gezamenlijk gaan we er volgend
jaar weer iets moois van maken. De datum ligt al vast: zaterdag 14 september 2013.Thea van Nieuwenhuizen
Va-Tout Breda.
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2e Haarlem petanque weekend, 8 en 9 september 2012

N

a één enkele afmelding begon men in Haarlem met 42
triplettenteams aan de tweede editie van dit toernooi.
Meteen in de 1e ronde waren er verrassende uitschakelingen van bijvoorbeeld twee teams van ’t Zwijntje, maar
ook het geselecteerde WK-team (Joey van Doorn, Tom van der
Voort en Edward Vinke) werd meteen in deze ronde uitgeschakeld. Na de 2e ronde moesten de cadrages gespeeld worden, als
winnaars kwamen hier uit; Mim Tchang, Junior de Jong en Teus
van de Tonnekreek, het team van Mark Norder, Martin Bakker en
Mustapha Mazzouz en als laatste naar de kwartfinales gingen
Menno en Tim van Drunen-Littel en Kees Koogje. Deze kwartfinales werden gewonnen door: Johan Mol, Simon op den Kelder
en Martin Pialorsi, het team van René Vreeswijk, Arjen Limonard
en Jelle Venema, het team van de broertjes van Drunen-Littel en
Kees Koogje en als verrassende vierde team was er winst voor
het NVS team met daarin Katja van de Wouw, Elke van der Linde
en Lieke van der Voort. Helaas ging hun halve finale verloren
tegen Simon op den Kelder, Martin Pialorsi en Johan Mol. De
andere finale werd gespeeld tussen de teams Vreeswijk/ Limonard/ Venema en het team van Drunen-Littel/ Koogje. De winst
ging hier naar de drie jonge boulers Menno, Tim, (die jarig was)
en Kees. Rond de klok van 19.00 uur kon de finale van start. Er
werd gespeeld met gekleurde boules en een rood en een blauw
team. (zo werd het wat duidelijker voor de opnames) Kees, Menno en Tim lieten zien dat zij de boulers van de toekomst zijn en
wonnen overtuigend na precies één uur spelen, met 13-3 van
het team Op den Kelder/ Mol/ Pialorsi.
Winnaars A-poule
1. Tim & Menno van Drunen-Littel/ Kees Koogje
2. Simon op den Kelder/ Johan Mol/ Martin Pialorsi
3. Katja van de Wouw/ Elke van der Linde/ Lieke van der Voort
Winnaars B-poule: Teun van Oijen/ Michael v.d. Ark/ Carl Romijn
Winnaars C-poule: Marwin van Diermen/ Bauke Bokhorst/ Pascal
Wijnstekers. Winnaars D-poule: Fabian Biesheuvel/ Wim Boluijt/
Bernard Boluijt
Buiten dit hoofdtoernooi was er ook nog een recreantentoernooi.
De eerste drie plaatsen gingen hier allemaal naar teams van PUK.
De winnaars hier waren: Ria de Boer en Louck Konst. Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd.
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Op zondag werd het doublettentoernooi gespeeld. Nu ging men
met 64 teams van start, dat is lekker want dan hoeven er geen
cadrages gespeeld te worden. Zo hoeft niemand extreem lang te
wachten op de volgende ronde, heerlijk. Er waren vandaag verschillende buitenlandse team zoals, Franse, Duitse, Engelse, Noorse
en Belgische teams. Dus een mooi en gevarieerd deelnemers veld
met een behoorlijk hoog niveau.
De kwartfinales gingen tussen de teams:
- Mark Norder/ Martin Bakker,
13
Charl Bok/ Ben Postma
0
- Mustapha Mazzouz/ Edward Vinke,
2
Tim van Drunen-Littel/ Kees Koogje 13
- Bas Velthuijsen/ Cas Schellekens,
6
Bob de vroom/ Pascal Wijnstekers
13
- Ole Hågensen / Jack Schillemans,
13
Essa Agzoul/ Erik Telkamp
6

Op naar de halve finales die gingen tussen: Mark Norder/ Martin
Bakker tegen Tim van Drunen-Littel/ Kees Koogje 2 - 13. En de
andere halve finale, zeker een mooie om naar te kijken ging tussen Ole Hågensen met Jack Schillemans tegen Bob de Vroom
en Pascal Wijnstekers. Hij werd gewonnen door het team de
Vroom/ Wijnstekers met 13-12. Bob en Pascal lieten zien dat zij
na hun spannende halve finale nog genoeg focus en concentratie in huis hadden om een goede finale te spelen. Zij speelde
hun finale tegen de finalisten van gisteren Tim en Kees. Bob en
Pascal kwamen op ruime voorsprong, 10-1. Maar Tim en Kees
vochten zich terug in de wedstrijd en het werd, 5-10, 8-10, 10-10
en ze kwamen weer op voorsprong met 11-10. Bob en Pascal
wisten nog een mène twee punten te maken en zo stond het
11-12 maar in de laatste mène pakten Tim en Kees wederom de
winst met 13-12. Kees en Tim van harte gefeliciteerd met jullie
tweede overwinning dit weekend, top gespeeld.
Ook nu weer willen wij alle vrijwilligers bedanken voor hun tijd en
inzet, want zonder jullie kunnen wij het niet. In het bijzonder nog
even een bedankje aan Paul Koogje. Zonder Paul weten de thuisblijvers immers niet hoe het toernooi verloopt, (en heb ik ook niet
alle uitslagen!) dus Paul ook voor jou een dikke CHAPEAU.
Mary van der Voort

INTERNATIONALE KAMpIOENSCHAPPEN

Belevenissen op het EK Veteranen 2012

V

rijdag vertrokken naar Kopenhagen met de KLM vanaf Schiphol. Aan het eerste EK Veteranen namen deel; Henk van Boeschoten, Ruud Sakes, Italo Pialorsi en Simon op den Kelder. Als
coach ging mee Meep poel. Na een ruim uur te hebben gevlogen aangekomen in Kopenhagen, waar wij werden op gehaald door één van de
25 vrijwilligers van de vereniging Hvidorve Petanque Club. Die bracht
ons naar ons hotel en dat duurde ongeveer 15 minuten. De club waar
het EK wordt gehouden is 5 minuten rijden vanaf het hotel, heel prettig
dus. Na een goede maaltijd in het hotel de baan opgezocht en 2 uurtjes
getraind op alle banen. Daarna `s avonds een gezellig samenzijn met de
teams en een woordje van heel veel notabelen. Tevens de tirage voor
de poules gedaan door Meep. Na een zeer goede nachtrust mochten
wij om 8.30 uur beginnen met de openingsceremonie en om 9 uur aantreden tegen de eerste tegenstander Oostenrijk.
Goed gespeeld duidelijk gewonnen (13-7), daarna
hebben wij Bulgarije aan de kant gezet (13-6). Toen
een lunch in het Boulodrome van de club en daarna
Oekraïne uitgeschakeld met duidelijk spel, volgens
mij 13-2. Onze volgende tegenstander Engeland
was een obstakel die met goed spel gewonnen
kon worden, maar helaas deze verloren we (6-13)
en dus moest het tegen Tsjechië gebeuren. Deze
partij wonnen wij na een achterstand te hebben
opgelopen van 12 -5 met 12-13. Niet verkeerd,

maar de rekenmeester van Engeland die ook coach was, heeft zijn team
verteld dat 1 punt tegen Tsjechië voldoende was voor de tweede plaats
in de poule en dat zij dus verzekerd waren om naar de laatste 8 van het
hoofdtoernooi te gaan. Hierdoor lagen wij eruit, maar mochten evengoed toch nog ‘s avonds meedoen met de barbecue. Na weer een fantastisch nachtrust, ik lag samen met Italo op een kamer, de volgende
dag weer vol goede moed aan de slag. Wij waren vast besloten om de
“Coup des Nations” naar Nederland te brengen. Om 9 uur aanvang van
de partijen. Na een overtuigende partij tegen Slowakije met een 6 punter er in, winnen we met 13-0. Hierna kwam de volgende tegenstander,
Slovenië, in beeld. We hebben duidelijk gespeeld en maar 2 punten
weggegeven, 13-2. De finale dus tegen Noorwegen op een ander terrein dan de 2 voorgaande partijen. Dit had duidelijk invloed op ons spel
en we kwamen snel achter met 7-0, omdat zij sterk pointeerden. Daarna
besloten om meer aanvallend te spelen. We konden nog wat redden,
maar zij bleven druk houden en de finale ging verloren met 13-3. Slikken
en volgende keer met frisse moed opnieuw beginnen. Hierna hebben
we de finale van het EK bekeken. Na een goede partij van Spanje tegen
Duitsland te hebben gezien was de eerste kampioen EK Veteranen bekend; Spanje won met 13-3 van Duitsland. Na een afsluitende avond,
wederom in het Boulodrome, zijn we de volgende dag naar Nederland
vertrokken, na afscheid te hebben genomen van diverse teams en vrijwilligers die een diepe indruk op ons hebben gemaakt
Simon op de Kelder

Het WK mannen in Marseille: Nederland stelt teleur

D

e selectie verwisselde het koele Nederland voor het warme Zuid-Frankrijk. De temperatuur was daar steeds zo
rond 26º C en dus goed vertoeven. De accommodatie was
mooi. Er waren twee speelhallen met elk 12 banen.
Er was een spelershome, waar gratis koffie en thee verkrijgbaar
was, en een groot restaurant waar de maaltijden plaatsvonden. Het
eten was goed verzorgd, hoewel natuurlijk niet naar ieders smaak.
Ook het hotel was goed met een goed ontbijt, maar een mindere
avondmaaltijd. Gelukkig hebben we die daar maar eenmaal moeten gebruiken. Het transport tussen hotel en speelaccommodatie
was prima geregeld. De spelers en coaches kregen een kaart voor
de metro. Twee minuten lopen naar het station en twee minuten
lopen naar de sporthal.
Op de woensdag werd nog wat getraind bij een club midden in
de stad. Een mooi voorbeeld van de vriendschap en verbroedering
eigen aan het petanque. De voorzitter van deze locale club kwam
ons tijdens het toernooi ook aanmoedigen gekleed in een Nederlandshirt, dat hij gekregen had.
Op de donderdag werd het toernooi gestart met de voorronde van
het precisieschieten. Onze deelnemer, Edward Vinke, startte prima
en scoorde 39 punten. Daarmee plaatste hij zich als vijfde net niet
rechtstreeks voor de kwart finales. De schutter van Ivoorkust had
ook 39 punten maar meer scores van 5 punten dan Edward en
plaatste zich daardoor wel rechtstreeks. Ook regerend kampioen
Bruno Le Boursicaud moest zich via de herkansing plaatsen voor
de laatste acht. Hij deed dat wel. Edward helaas niet. Zijn 27 punten
zetten hem op de vijftiende plaats. Zo’n WK is toch anders, zeker als

je ook nog in de baan speelt waar de TV
camera’s op gericht zijn. De spanning
speelt zeker een grote rol. Zo scoorde
Diego Rizzi (Italië) in de kwalificatie 56
punten en werd hij in de kwartfinale
met 27 punten uitgeschakeld. In de
halve finale versloeg Bruno Le Boursicaud met 44-33 Timizi (Maleisië), terwijl in de andere halve finale
Kouande (Ivoorkust) met 21-13 Sieng (Cambodja) versloeg. De finale werd rechtstreeks op TV uitgezonden en werd een spannende
tweestrijd. Uiteindelijk trok Le Boursicaud met 33-32 aan het langste eind en prolongeerde hij zijn wereldtitel.
De officiële opening van het toernooi vond plaats bij het Hotel de
13

Ville in de oude haven van Marseille. Nadat
alle teams opgekomen waren volgden de gebruikelijke toespraken.
Vrijdag was het een vroege start. Om 8.00 uur de
eerste partij. Er werd volgens het Zwitsers systeem gespeeld op tijd en onze tegenstander was China. We liepen al snel
uit naar een 9-0 voorsprong, maar daarna sloeg de wanhoop toe.
China ging beter spelen en wij zakten af. Met elke mène werden
de chinezen enthousiaster en zo pakten zij de overwinning met
12-11. In de tweede ronde was Mali (met 13-0 verloren van Bulgarije) onze tegenstander. Ook nu kwamen we al snel op weer een 9-0
voorsprong. Ook nu stokte de productie. Gelukkig werd
het geen herhaling van de eerste partij, maar de 1310 winst was eigenlijk een nipte overwinning. Wat
was er mis. Het leek wel of in de vijfde versnelling
zand tussen de tandwielen kwam. Het publiek
zag dan ook de derde partij tegen Andorra met
enige angst tegemoet. Hier liep de partij echter op rolletjes en Andorra presteerde slecht
en moest de overwinning met 13-0 aan onze
jongens laten. Dat gaf moed voor de partij tegen Slovenië. Die moed zakte echter snel weg.
We kregen geen grip op de partij en Slovenië won
verdiend met 13-3.
Alles moest nu op de vijfde en laatste partij van de voorronde gezet worden. Deze moest gewonnen worden om in
het hoofdtoernooi te komen. Dat gold echter ook voor onze tegenstander, Nieuw-Zeeland.
Dit team had al een aantal goede partijen neergelegd en ook nu
waren ze goed op dreef. Het werd een partij waarin we zeker kansen hadden, maar Nieuw-Zeeland trok met 13-8 toch aan het langste eind.
Natuurlijk teleurgesteld, maar het lag aan onszelf. We konden niemand de schuld geven. Ook niet de broeken waarin we gedwongen werden te spelen (spijkerbroeken mocht ineens niet meer en
we kregen witte sportbroeken, of waren het pyjamabroeken?).
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Na de teleurstelling moesten we dezelfde
avond nog de eerste partij in de Coupe des
Nations spelen. Daarin werden Franse poules gespeeld, met drie equipes in de poule en de nummers
1 en 2 naar de volgende ronde. Onze tegenstander werd
Estland, dat al van Vanuatu had gewonnen. In deze partij lieten
onze jongen hun echte niveau zien en versloegen de Esten duidelijk met 13-3. Daarmee waren we door naar de volgende ronde.
Vanaf deze ronde werd er gespeeld volgens directe eliminatie. Er
mochten dus geen misstappen meer voorkomen. Gestart werd tegen Tsjaad. In een moeizame strijd werd er nipt gewonnen met 9-8.
Ja, ook nu werd er op tijd gespeeld! Portugal werd onze
volgende tegenstander en nu lieten we weer ons
normale niveau zien. De overwinning was met
13-4 duidelijk voor onze jongens. In de kwartfinale kwamen we, net als twee jaar geleden in
Turkije, Benin tegen. Helaas was Benin, net als
twee jaar geleden, ons te slim af en ging door
naar de halve finale om later de finale van de
Coupe des Nations te winnen.
Voor ons was het toernooi over. We waren nu
gedegradeerd tot toeschouwer en zagen België op vreemde wijze na een 5-2 voorsprong in
twee mènes met 13-5 de halve finale verliezen. Het
is nog steeds onbegrijpelijk dat er zesmaal op de eerste boule van Frankrijk werd geschoten. De andere halve
finale werd door Thailand van Italië gewonnen, hoewel het er lang
naar uitzag dat Italië de sterkste zou zijn.
Zoals zo vaak werd de finale een anticlimax. Frankrijk speelde Thailand min of meer van de baan. Met Dylan Rocher hebben ze er echt
een wereldster bij. Het publiek heeft hem zelden zien missen als
er geschoten moest worden. Wanneer kan Frankrijk verslagen worden? Natuurlijk hebben ze een gigantisch potentieel. De volgende
generatie toppers staat alweer te trappelen. Meer daarover bij het
Europees kampioenschap junioren in Gent.
Henk v. R.

Het Europees Kampioenschap Petanque in België

Twee kampioenschappen in je achtertuin

D

e Vlaamse stad Gent was de plaats waar het zesde EK voor
vrouwen en het zevende EK voor junioren zich afspeelde.
De Nederlandse vrouwenequipe bestond uit: Marina Blom,
Frances van Donge, Katy Kamps-Bosch en Ilse Smits met Janny van
Aggelen als coach. Het jeugdteam was samengesteld uit Rick van
Lier, Milan Saunier, Romulo van Stockum en Lieke van der Voort met
Fred Lagerwaard als coach en bondscoach Toon van Alebeek als
equipeleider.
Het was duidelijk te merken dat het Europees Kampioenschap voor
vrouwen en jeugd in ons buurland België plaatsvond. Het kampioenschap werd druk bezocht door Nederlandse supporters.
De speelaccommodatie in de Topsporthal Vlaanderen was ronduit
prachtig. Het terrein was misschien wat onvoorspelbaar, maar dat
maakte de uitdaging alleen maar groter.
Ook de hotelaccommodatie was prima. De spelers en speelsters komen soms wel wat anders tegen.
De omstandigheden waren dus goed voor een mooi toernooi. Onze
Vlaamse vrienden hadden er alles aan gedaan om er een geslaagd
toernooi van te maken. Dat kan niet helemaal gezegd worden van
de Confédération Européenne de Pétanque. Het speelsysteem voor
de jeugd werd drie dagen voor aanvang van het kampioenschap
nog veranderd en het was duidelijk dat dat tot tijdsproblemen zou
leiden. Dat was uiteindelijk ook zo en noodgedwongen werden de
kwartfinales van de jeugd naar de zondagochtend verplaatst. Gelukkig heeft het de sfeer en enthousiasme niet negatief beïnvloed.
Het kampioenschap begon met de voorronde precisieschieten. De
vrouwen beten de spits af. Voor Nederland was het Marina Blom.

Bij de laatste training op donderdagavond was zij goed in vorm,
maar tijdens de kwalificatie kon ze de richting en lengte niet goed
vinden en bleef op een score van 18 steken. Opmerkelijk is dat de
CEP geen reglement voor het precisieschieten heeft en dus zou je
verwachten dat het reglement van de FIPJP aangehouden zou worden. Qua puntentelling was dat wel zo, maar de herkansing werd
anders ingedeeld. Bij de FIPJP gaan de nummers 5 t/m 20 naar de
herkansing, waarvan de beste vier doorgaan naar de kwartfinale. Bij
de CEP gaan echter de nummers 5 t/m 12 naar de herkansing. Jammer, want Marina eindigde op plaats 13 in de voorronde.
Wat ook opviel was dat de arbitrage ronduit zwak was. Zo plaatste
de Finse speelster zich met 33 punten rechtstreeks voor de kwartfinale, maar had 13 punten cadeau gekregen van de scheidsrechter.
Deze scheidsrechter kreeg zelfs na deze ronde nog instructie over
de puntentoekenning. Goed, het was voorbij voor Marina. Na de
kwartfinales bleven de speelsters van Frankrijk, Denemarken, Duitsland en Spanje over. Het waren Angelique Papon (F) en Yolande
Mattaranza (SP) die om het goud gingen strijden. Die Papon is toch
echt een klasse apart. Hoewel ze geen topprestatie neerzette haalde ze toch de Europese titel weer binnen. Dit was haar derde.
Bij de jeugd werden we bij het precisieschieten vertegenwoordigd
door Rick van Lier. Hij deed het geweldig en scoorde 36 punten
en plaatste zich daarmee rechtstreeks voor de kwartfinale. Daarin
moest hij het rechtstreekse duel aangaan met de Spanjaard Miguel
Trujillo. Het werd een uitermate spannende strijd. Miguel schoot de
eerste ronde maar liefst 18 punten tegen Rick 8 punten. Rick bleef
de koele noorderling en deed gewoon zijn ding: geconcentreerd
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schieten en langzaam dichterbij komen. Het kwam uiteindelijk op
het schieten van de but aan. Door zes punten te scoren trok hij met
één punt verschil de overwinning naar zich toe. Hebt u wel eens
iemand dansend zien lopen. Nou Rick deed dat. Een medaille was
binnen. In de halve finale trof hij de Zwitser Gaetan Amman. Hier
toonde Rick zich duidelijk de sterkere tireur. Met een score van 39
tegen 31 veroverde hij een verdiende plaats in de finale. Daarin was
Pawel Pieprzyck (Polen) zijn tegenstander. Pavel had in de halve finale de Fransman Guillaume Magier verslagen (45-29), dus Rick was
gewaarschuwd. Tien minuten na de halve finale moesten zij al aantreden. De scores van beide spelers waren niet echt hoog. De euforie van de winst zat nog tussen de oren, maar het was Pawel, die de
precisie het meest terugvond en met 33-27 de Europese titel pakte.
Het scoreverloop van de twee schutters was:
Rick Score: boule 6, boule achter but 5, boule tussen boules 7, boule
achter boule 1, but 5.
Pawel Score: boule 5, boule achter but 6, boule tussen
boules 12, boule achter boule 1, but 10.
Stond het Nederlandse publiek na de kwartfinale en
de halve finale op de banken, na de finale was dat niet
anders ondanks het verlies. Rick had een topprestatie
geleverd.
Dit gebeurde allemaal nadat zowel de vrouwen als de
jeugd uitgeschakeld waren in het EK.
Bij het kampioenschap voor de vrouwen namen 30 landen deel.
Daar België als gastland met twee equipes mocht deelnemen waren het dus 31 equipes.
De voorronde werd gespeeld in acht poules. Nederland moest het
opnemen tegen Estland, Wit-Rusland en Finland. Van Estland werd
vrij eenvoudig met 13-6 gewonnen. Tegen Wit-Rusland leek het ook
een eenvoudige overwinning te worden, maar het werd een spannende inhaalstrijd van WitRusland. De winst ging met 13-12
uiteindelijk toch naar onze
dames. Met dit resultaat waren de
dames al gekwalificeerd
voor het hoofdtoernooi, daar de
Finse dames ook beide
partijen gewonnen hadden. De
onderlinge confrontatie
kon dus onbevangen gespeeld
worden en dat deden
beide equipes, waardoor het
toch nog een beetje
spannend werd wie er zou winnen. Het was Nederland die als eerste over
de finish ging
(13-10). De nummers 1 en
2 van elke poule
gingen door in de Coupe du
Monde. Er werd nu verder
gespeeld in vier poules
van vier,
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waarvan de nummers 1 en 2 naar de kwartfinales zouden gaan.
Nederland werd gekoppeld aan België 1, Denemarken en Spanje.
Tegen België speelden onze dames een puike partij en versloegen
onze zuiderburen met 13-2. Intussen had Denemarken met 13-8
van Spanje gewonnen. Denemarken was de volgende tegenstander. Het werd een spannende partij, maar net als twee jaar geleden
ging de winst naar Denemarken (13-10). Dan moest het maar tegen Spanje gebeuren. Winst zou voldoende zijn voor een plaats bij
de laatste acht. Helaas konden we in deze partij geen vuist maken.
Spanje gooide ons met een 13-3 overwinning uit het toernooi.
In de kwartfinales verloren Polen, Italië, België 2 en Duitsland respectievelijk uitgeschakeld door Denemarken, Frankrijk, Spanje en
Zweden. In de halve finale was Frankrijk met een Fanny duidelijk te
sterk voor Denemarken. Spanje had wat meer moeite met Zweden,
maar kwam toch tot een 13-7 overwinning. In de finale kon Spanje
geen enkele vuist maken en met een 13-1 overwinning prolongeerde Frankrijk haar Europese titel.
Na het uitschakelen van de Nederlandse vrouwen
equipe ging de aandacht van de Nederlandse supporters geheel uit naar onze jeugd. De jeugd ging goed
uit de startblokken en namen tegen België 2 snel een
ruime afstand. Op een stand van 11-4 stokte de machine eigenlijk en kwam de Belgische jeugd sterk terug
en stoomde door naar een 13-11 overwinning. Je ziet
zo’n partijverloop natuurlijk wel meer. Het gebeurt en dat kan niet
iedereen even makkelijk verwerken! Door het verlies kwamen we
in de volgende ronde ook een equipe met een verliespartij tegen.
Het werd Ierland, dat totaal geen antwoord had op de gretigheid
van onze equipe. Het werd een snelle 13-0 overwinning. In de derde
ronde was Tsjechië onze tegenstander. Ook in deze partij maakten
onze jongens korte metten met de tegenstander. Het werd een
13-2 overwinning. In de vierde ronde moesten we aantreden tegen
Israël, dat er toch al twee verloren had. Dat klopte dus niet helemaal in het Zwitsers systeem, maar zal wel het gevolg zijn geweest
van het aantal deelnemers. Ook Israël kon ons niet tegenhouden.
Na een 1-0 achterstand werd het in vijf mènes snel een 10-1 voorsprong. Israël dreigde terug te komen door in twee mènes vier punten te scoren. Maar na deze kleine opleving maakten onze spelers
kordaat een einde aan de partij. Met een één- en een tweepunter
werd het 13-5 en was een plaats bij de laatste twaalf een feit. In de
vijfde ronde mochten we nog even sparren met Frankrijk, dat nog
ongeslagen was. Dat bleef ook zo, want ondanks goed spel van
onze equipe werd het een 13-3 nederlaag.
De twaalf overgebleven equipes
werden over vier poules
verdeeld, waarin volgens het systeem van Franse
poules werd gespeeld. Nederland
werd ingedeeld met
Spanje en Polen. Polen
werd onze eerste
tegenstander. In het
begin gingen de
teams gelijk op.

In het tweede deel van de wedstrijd maakte Nederland het verschil en
kwam op een voorsprong. In de zevende werpronde propte de Poolse spelers vijf boules over een afstand van negen meter in een kleine
ruimte van ongeveer 20 cm. Het eind van de wedstrijd werd bepaald
door de hoeveelheid aan spanning bij de spelers. Hierin was Polen
iets sterker dan Nederland en verloren wij, na een voorsprong, nipt de
partij. (10-13). Omdat Polen vervolgens van Spanje verloor, werden zij
weer onze tegenstander. De winnaar van deze partij zou zich naast
Spanje plaatsen voor de kwartfinales. Het begin van de partij was
voor ons. Zeer sterk, geconcentreerd en vooral goed omgaan met de
kansen bracht het Nederlandse team naar een 10-4 voorsprong. Zoals al vaker gebleken is, is het vasthouden van een voorsprong zeer
lastig gebleken. Ook nu werd dit een probleem. Proberen slimmer
te spelen dan je de tegenstander moest het verschil brengen. Het
werd een lange slepende wedstrijd waarin, met behulp van onze
supporters, tot het einde toe werd gestreden. De Polen kwamen
terug tot 10-10, namen vervolgens een puntje voorsprong,
maar wij maakten weer gelijk. Heel slim werd het but
op 9½ meter uitgegooid. Lieke plaatste een boule
strak op het but. Polen wist hier geen winst meer
uit te halen en miste vier keer, de vijfde was goed
om een beetje ruimte te maken. Rick schoot een
dubbele boule en door er een boule bij te plaatsen was de winst binnen. Nu was Nederland mentaal de sterkste, op het terrein ontstond een klein
feestje. Voordat we van het speelterrein afgingen
werd het publiek bedankt voor hun aandeel in de
winst. Het was inmiddels 22.30 uur.
Zondags moesten we aantreden tegen, ja, wederom België 2.

Nederland begon goed aan de partij en legde de druk bij onze Belgische vrienden. Er werd door beide teams goed en met overtuiging
gespeeld, hoewel Nederland minder scherp speelde als de dag ervoor.
België speelde zeer gedreven en had ook hier een grote schare publiek
achter zich. Het werd een enerverende partij die tot op het scherpst
van de snede werd gespeeld. Wij brachten de stand op een 8-4 voorsprong. Vervolgens kwam België terug tot 8-5 en een mène later tot
8-7. Misschien was dit wel het moment geweest om te wisselen, maar
dat is achteraf gezien. We wisselden nog niet en de Belgen scoorden
4 punten. Nu werd Milan gewisseld voor Romulo, maar de Belgische
equipe was daar niet van onder de indruk. Onder luid gejuich van het
publiek werd het een 13-8 overwinning voor het thuisland.
Voor ons was het toernooi voorbij. Rick kon zich nu concentreren op
het schieten.
In de halve finale won België nipt van Spanje (13-12) en Frankrijk
won iets minder nipt van Italië (11-13).
Frankrijk heeft een nieuw fenomeen bij de jeugd. De veertienjarige Dylan Djoukitch heeft het Franse team in verschillende partijen
moeten redden. Telkens als hij werd ingezet produceerde hij goede
schoten en vaak carreaus, waardoor het team in de strijd bleef en
uiteindelijk de partij naar de hand zette. De finale werd dus een strijd
tussen België en Frankrijk. Het tweede team van België had boven
verwachtingen gepresteerd door de finale te halen. Of het de spanning van een finale voor eigen publiek was of misschien wel de vermoeidheid van drie zware dagen. De Belgen konden de Fransen niet
onder druk zetten. Het werd een reguliere 13-4 overwinning voor de
Fransen, waardoor de titel van Spanje naar Frankrijk verhuisde.
Het was een mooi kampioenschap, goed geregeld door de Pétanque
Federatie Vlaanderen met hopelijk een leermoment voor de CEP.
Henk
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ACTUEEL

De nieuwe Drank- en Horecawet & de sportvereniging

E

lke vereniging die alcohol wil verkopen aan leden en bezoekers heeft hiervoor een Drank- en Horecavergunning van de
gemeente nodig. Op 1 januari 2013 gaat de nieuwe Dranken Horecawet in. De komst van deze nieuwe wet brengt een aantal
wijzigingen met zich mee en deze kan per gemeente anders zijn.
Minder rompslomp
De nieuwe wet betekent minder onnodige administratieve lasten.
Een belangrijke wijziging is een eenvoudiger vergunningstelsel
voor horeca en slijterijen. Nu moet iedere nieuwe leidinggevende
een vergunning aanvragen. In de nieuwe wet kan deze persoon
simpelweg worden gemeld. Ook kunnen gemeenten kiezen voor
een gedigitaliseerd vergunningsysteem. De nieuwe Drank- en Horecawet kan per gemeente anders zijn, dus neem bij vragen contact
op met de gemeente waar de vereniging gevestigd is.
Belangrijke regels
Alle belangrijke regels van de Drank- en Horecawet leest u bij het
thema ‘bar & kantine’.
Nieuwe Drank- en Horecawet strenger
De regels voor de verkoop van alcohol aan jongeren onder de 16
jaar worden strenger. Jongeren onder de 16 jaar zijn straks strafbaar
als ze alcohol in bezit hebben, zowel in de kroeg als op de openbare

weg. De nieuwe wet maakt geen onderscheid meer tussen zwak alcoholische drank en sterke drank. Verkopers
van alcohol die in 12 maanden tijd 3 keer worden betrapt
op verboden verkoop, verliezen (tijdelijk) hun vergunning.
Controle op naleving regels Drank- en Horecawet
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert of de vereniging de regels van de Drank- en Horecawet naleeft.
Als een vereniging zich niet houdt aan de regels kan het bestuur van
de vereniging een boete krijgen. De drankvergunning kan ook worden ingetrokken. Gemeenten controleren vanaf 1 januari 2013 verenigingen op naleving van de nieuwe Drank- en Horecawet.

PETANQUEKIDSURPLACE

Kennismaking met jeugdpetanque
Een sfeerimpressie van het EK Petanque voor de jeugd door Laila
van Lier, 2 – 4 november 2012, Topsporthal Gent, België

D

it weekend ben ik ondergedompeld in de wereld van
de petanque. Een wereld waarvan ik het bestaan niet af
wist. Want petanque of jeu de boules ken ik uit mijn kindertijd, van de dagen die wij op de Franse camping doorbrachten als een spel wat je speelde met plastic gekleurde ballen met
water erin. De echte, glimmende ballen werden gebruikt door
de kortgebouwde, meer professionele, Franse monsieurs waar ik
maar niet al te dicht in de buurt durfde te komen niet alleen
omdat ze een andere taal spraken, maar ook omdat ik niet de
kans wou lopen geraakt te worden door de ballen die daar in
het rond vlogen.
Het EK petanque was dus een hele openbaring voor mij. In plaats
van de Franse monsieurs zag ik hier jongelingen uit allerlei verschillende landen. Zelfs de Scandinavische landen waren vertegenwoordigd, iets waarvan ik nooit vermoed heb dat petanque
daar ook een gangbare sport is. Petanque associeer ik meer met
de wat warmere landen omdat het meestal toch buiten in de
zon wordt gespeeld. Van Finland weet ik toevallig dat sporten
zoals het ‘mobiele telefoon gooien’ en het ‘vrouw dragen’, zo
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snel mogelijk met je vrouw op de rug een parcours afleggen,
algemeen geaccepteerde sporten zijn, dus ik kijk er niet meer zo
van op als een sport daar wat anders dan anders is.
Hoewel het dus even wennen voor mij was, vooral met de gebruikelijke termen en de regels, heb ik me uitstekend vermaakt
en was dit weekend boven verwachting. De hele sfeer om het
EK heen was prachtig en ook de oranjesupporters mochten niet
ontbreken. De oranjekoorts is niet alleen iets wat bij voetbal of
wielrennen leeft, maar is ook bij de petanque niet te missen.
Ook de ongewone ervaring om te verblijven in trekkershutten
gaf mij weer een beetje het aloude gevoel terug van kamperen en dat mocht de pret en gezelligheid niet drukken. En als
klap op de vuurpijl heeft mijn broer Rick een zilveren medaille
in de wacht gesleept op het onderdeel precisieschieten, wat een
ontlading na een hele spannende finale tegen Polen. Maar Rick
hield zich als een rots in de branding op het veld en mag zich
nu de tweede beste van Europa noemen, wat een geweldige
prestatie.
Ik kan zeker stellen dat mijn enthousiasme voor petanque na
dit EK is gegroeid. Ik moet eerlijk bekennen dat ik afgezien van
de gekleurde ballen op de camping nog nooit een bal heb gegooid. Tijdens deze drie dagen heb ik meer inzicht gekregen in
de regels, en misschien nog belangrijker de bijbehorende span-

ning en ambiance, van het spel. Dus misschien moet ik me binnenkort toch maar eens wagen aan een spelletje jeu de boules
bij ons in de achtertuin.

Rick van Lier bijna de beste!

D

aar sta je dan op je eerste EK precisieschieten. Je start
met de voorronde. Je hebt dan al gezien dat bij de dames de scheidsrechters niet top waren. Je moet je daar
voor afsluiten wil je goed presteren. Daar sta je dan met zeven
anderen tegelijk om een goede score neer te zetten. Je moet
minstens bij de beste 12 eindigen om een ronde verder te komen. Rick houdt, als een echte noordeling, het hoofd koel en
de blik gericht op de boules en but, die geschoten moeten worden. De junioren schieten goed. Het gemiddelde is hoger dan
bij de vrouwen. Ook Rick is goed bezig en met een score van 36
plaatst hij zich als vierde rechtstreeks voor de kwartfinales.
Score: boule 11, boule achter but 6, boule tussen boules 11,
boule achter boule 0, but 8.
De kwartfinale is een hele spannende. De Spaanse tegenstander, Miguel Trujilo, is drie turven hoog, maar maakt een bliksemstart door 18 punten in de eerste oefening (boule schieten) te scoren. Maar deze bliksemstart maakt Rick niet
nerveus. Hij gaat rustig door met scoren en wint
deze rechtstreekse ontmoeting nipt met 3433.
Een bronzen medaille is binnen, want
er wordt niet om de derde en vierde
plaats gespeeld.
In de halve finale werd de Zwitser
Geatan Amman verslagen door een
score van 39 neer te zetten.
Nu was zilver zeker binnen.
Dan moet hij slechts tien minuten na de
halve finale spelen tegen de Pool Pawel
Pieprzyck. De strijd gaat gelijk op via 5-6,
11-11, 18-23 en 19-24 naar de laatste ronde
het schieten van het but. Nu begint het besef te

komen dat er een Europese titel mogelijk is. Dat vertaalt zich in een
lichte verkramping in het schieten. Rick schiet “maar” tweemaal het
but. Pawel doet dat driemaal en brengt de eindscore op 27-33 en
neemt de titel mee naar Polen.
Even is er het gevoel van “het is maar zilver”,
dan komt al gauw het besef “het is zilver!”
Het Nederlandse publiek is laaiend enthousiast en juicht de beide spelers,
maar vooral Rick toe.
En Rick? Hij is alweer de koele noordeling, die alles rustig in zich op neemt. Kijk
maar naar de foto.
Rick, klasse, je hebt ons allemaal een mooi
weekend bezorgd!
Henk v. R.
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Advertentie La Boule,
wordt nog toegestuurd

