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Alweer 25 jaar het
vertrouwde adres voor al
uw Jeu de Boules materiaal!

De Nederlandse Jeu de Boules Bond organiseert
De Nederlandse Jeu de Boules Bond organiseert
Nederlands Kampioenschap voor verenigingen
Nederlands Kampioenschap voor verenigingen
Locatie: Petanquecentrum Nieuwegein (SPNN)
Locatie: Galecopperzoom
Petanquecentrum1Nieuwegein (SPNN)
3437
PW Nieuwegein
Galecopperzoom
1
3437 PW Nieuwegein
Zaterdag 2 maart en zondag 3 maart 2013
Aanvang
dagen
Zaterdag beide
2 maart
en zondag 3 maart 2013
eerste
partij
omdagen
10.00 uur
Aanvang
beide
eerste partij om 10.00 uur

Naast de zeer grote collectie boules,
alle merken, leveren wij ook een breed
assortiment accessoires en clubkleding,
al dan niet bedrukt of geborduurd.

website
Bezoek onze le.nl

www.la-bou

La Boule
www.la-boule.nl

Wie houdt ‘t Zwijntje van titelprolongatie af?
Wie houdt ‘t Zwijntje van titelprolongatie af?

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

LA FÊTE PETANQUE
Dinsdag 30 april 2013  Aanvang 10:00 uur

Voor teams die in de landelijke competitie spelen
& voor teams die afdelingscompetitie spelen
organiseren wij respectievelijk een A en een B toernooi!
Datum
Aanvang
Inschrijfgeld

Dinsdag 30 april
10:00 uur
Rabobank 16.04.93.110
€ 22,50

Spelvorm
Systeem
Prijzen
Licentie
Sluitingsdatum
Melden
Opgave

triplettes
voorronden + poules
als basis het inleggeld
W
23 april
vanaf 9:00 uur
Bij Richard de Jong bij voorkeur
via de website www.lesmilleiles.nl of per mail
UÀGHMRQJ#TXLFNQHWQORIHYWWHO

onder vermelding van A-toernooi of B-toernooi + namen teamleden


Let op!

3DVQDEHWDOLQJRQWYDQJWXYLDPDLOHHQGH¿QLWLHYH
bevestiging anders een afwijzing.

Les Mille Îles  Potjesdam 12  1722 XN Zuid Scharwoude 7HO www.lesmilleiles.nl
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van de redactie

petan
Que
xxx
petanQue is een uitgave van de
Nederlandse Jeu de Boules Bond
en verschijnt viermaal per jaar
BEZOEKADRES:
Bondsbureau NJBB,
Wattbaan 31-49,
3439 ML Nieuwegein
Postadres: Postbus 2655,
3439 GB Nieuwegein
Telefoon: 030-7513800
Fax: 030-7513801
E-mail: info@njbb.nl
Website: www.njbb.nl
ING-bank 4089931

Breaking news!!

H

et concept eindrapport met daarin de bevindingen van het onderzoeksbureau zijn voor iedereen beschikbaar. Vraag in ieder geval eens binnen uw vereniging wat het bestuur en andere leden er van vinden. Praat erover, wissel
ideeën uit, discuteer met teamgenoten en zorg dat de afgevaardigden van uw vereniging ook UW mening naar voren brengen! Speciale aandacht voor het Jubileumkatern in het hart van deze petanQue. Henk van Rekum heeft er voor gezorgd dat
er een mooi overzicht van 40 jaar NJBB in ons Bondsblad tot stand is gekomen.
Hans Hover, Hoofdredacteur
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van de voorzitter

Een nieuw jaar, een nieuw begin

A

llereerst wil ik u namens het bondbestuur een heel voorspoedig 2013 toewensen . Deze toewensen zijn misschien wel wat laat, maar dat heeft meer te
maken met de verschijningsdatum van Petanque dan met de gemeendheid
van onze wensen. 2013 Wordt een bijzonder jaar voor onze bond. Het afgelopen jaar
hebben we ons 40 jarig bestaan gevierd en heeft het bondbestuur de aanzet gegeven om in het najaar van 2012 middels zonale overleggen met u na te denken over
de toekomst van de NJBB. Het resultaat hiervan is inmiddels bekend geworden in een
lijvig rapport, dat mede richting moet geven aan de toekomst van boulend Nederland. Het bondsbestuur
heeft inmiddels voorzichtige contacten gelegd met het Petanqueforum. Een directe link op onze website is
daar een eerste zichtbaar resultaat van. Wij zijn als bestuur van mening dat we alle krachten moeten bundelen
voor die toekomst en willen nadrukkelijk laten zien dat bevlogenheid bij de boules-/petanquesport meerdere
uitingen kan hebben zonder ons daarvoor af te sluiten. U vindt in het blad Petanque ook een aantal oproepen
om actief deel te nemen aan het vernieuwen van de website van de NJBB en het toegankelijk maken van de
bondsarchieven. We hopen dat er in de projectgroepen een aantal mensen wat tijd beschikbaar willen stellen,
zodat we binnen korte tijd u met de resultaten kennis kunnen laten maken. Vaak zeg ik in landelijke bijeenkomsten dat ik altijd weer aangenaam verrast ben door de kwaliteiten en de betrokkenheid van onze leden.
Laten we dit voor deze twee projecten bundelen tot een prachtig eindresultaat. De maand maart wordt een
richtinggevende maand als het gaat om de toekomst van de NJBB. De ledenraadpleging van 9 maart en de
extra bondsvergadering van 23 maart zullen duidelijk moeten maken welke richting we met elkaar op gaan.
En het bondsbestuur? Binnen dit proces willen ook zij zichzelf in hun werkwijze op de korrel nemen. Meer naar
besturen op afstand is het uitgangspunt van denken . In de volgende PetanQue kom ik daar op terug. Afsluiten met een cliffhanger is tegenwoordig een must in communicatief Nederland nietwaar? Ik hoop u in groten
getale te zien op 9 en/of 23 maart.
Arno Frankfort, Wnd. voorzitter
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Bestuursrubriek

De toekomst van de NJBB
Organisatiescan
De NJBB verenigingen staan voor een belangrijke keuze. Hoe gaan we er als bond uitzien? Wat wordt onze doelgroep, of omarmen we verschillende doelgroepen? Of zoals de waarnemend voorzitter, Arno Frankfort, het tijdens
het jubileumcongres verwoordde: “Gaan we voor MAX of BNN?”

H

et bureau Tien organisatieadvies kreeg de opdracht
om binnen de NJBB een organisatiescan uit te voeren en daarbij ook de niet aangesloten verenigingen
te betrekken. Er werden ook functionarissen binnen de NJBB
en NOC*NSF en een aantal niet-aangesloten verenigingen
geïnterviewd. In de vier zones zijn informatie bijeenkomsten
georganiseerd, waarvoor alle aangesloten verenigingen een
uitnodiging kregen. Tijdens deze bijeenkomsten werden vier
vragen aan de orde gesteld, waar in groepjes antwoorden op
gegeven konden worden. Dit alles in combinatie met een literatuurstudie door het onderzoeksbureau heeft geleid tot
conclusies en aanbevelingen ter verbetering van de NJBB op
vele fronten. De aanbevelingen hebben betrekking op beleid,
zoals een duidelijke koers naar de toekomst, transparant zijn,
SMART (meetbaar) handelen. En op de
organisatie: zorg voor eenduidige
taken, duidelijke bevoegdheden
en benodigde competenties.
Pas op alle werkzaamheden
een PDCA-cyclus, Plan-DoCheck-Act, toe. Versterk
samenspel tussen de
verschillende organen

Beleidsscenario´s

in de bond. Versterk de rol van de afdelingen en verenigingen.
Verhoog de slagkracht van de organisatie door de afdelingenen commissiestructuur te vereenvoudigen en/of te saneren.
Versterk de communicatie- en PR-functie binnen de bond. Dit
alles is slechts een bloemlezing van de aanbevelingen. Het
bureau Tien heeft voor de duidelijkheid en een nadere invulling van deze aanbevelingen een viertal mogelijke beleidsrichtingen uitgewerkt in scenario’s. Tijdens het ledenberaad van
9 maart 2013 zullen deze scenario’s besproken kunnen worden en de meningen van de verenigingen en afdelingen zullen richtinggevend zijn voor de keuzes. Op 23 maart zal dan
tijdens een extra algemene Bondsvergadering het draagvlak
voor het nieuw te voeren beleid duidelijk moeten worden. De
vier scenario’s die voortkomen uit het onderzoeksrapport zijn
weergegeven in de onderstaande
tabel. Wilt u meer informatie
en achtergronden, dan kunt u
het volledige rapport downloaden van de website van
de NJBB. Het bondsbestuur
nodigt U nogmaals van harte
uit om mee te denken over onze
sportieve toekomst.

Scenario beleidsrichting

Scenario 1: Doorgaan op
huidige weg

Scenario 2: Jeu de Boules als
recreatieve bezigheid

Scenario 3: Petanque als
competitiesport

Scenario 4: Petanque als
topsport

Beleidsdoel

Een beetje van alles: recreatieve beoefening, wedstrijdpetanque, Petanque als topsport.

Jeu de Boules positioneren als
bezigheid:
• waarbij gezelligheid en het
maken van sociale contacten
voorop staat.
• voor laagdrempelig bewegen
voor ouderen.

Het opzetten van een sterke
clubcompetitie voor spelers op
alle niveaus.

Nederland doet zichtbaar mee
in de wereldtop.

Motto

We doen van alles wat.

De gezelligheid staat voorop.

Uitdagende en leuke wedstrijden voor elk spelersniveau.

Wij gaan voor het wereldkampioenschap Petanque.

Focus

Iedereen zo veel mogelijk ter
wille zijn.

Projecten ontwikkelen en
uitveren gericht op inactieve
ouderen.

Organisatie en begeleiding
van goede clubcompetitie.

Organisatie en ontwikkeling
van individueel toptalent.

Primaire doelgroep

Iedereen in Nederland.

Inactieve 65-plussers in (dreigend) sociaal isolement voor
wie sociale en fysieke activering nodig is.

45-plus, ex-sporters uit high
impact sporten zoals voetbal,
hockey, volleybal, handbal, etc.

Talent van 4 tot 35 jaar.

Primaire taken NJBB
1. Wedstrijdorganisatie

• Organisatie van nationale
competitie en het Nederlands
Kampioenschap.
• Opleiding van sporttechnisch
kader.

• Organiseren van landelijke
toernooidagen (bijvoorbeeld
in samenwerking met grote
verzekeraars of zorginstellingen) waarbij potentiële
boulers kennis kunnen maken
met een vereniging.

• Opzetten goed georganiseerde en helder gestructureerde
clubcompetitie waaraan alle
leden op eigen niveau kunnen
meedoen. Opleiden van goed
sporttechnisch kader.
• Instellen van licentiestructuur
met één soort licentie, namelijk een wedstrijdlicentie.

• Toptoernooien naar Nederland halen.
• Opzetten van een helder en
goed functionerend rankingsysteem.
• Intensieve ondersteuning bij
de organisatie van toptoernooien.
• Het naar Nederland halen van
toptrainers en topcoaches.
• Ontwikkeling en organisatie
van opleidingen voor toptrainers en topwedstrijdleiders en
topscheidsrechters.
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Scenario beleidsrichting

Scenario 1: Doorgaan op
huidige weg

Scenario 2: Jeu de Boules als
recreatieve bezigheid

Scenario 3: Petanque als
competitiesport

Scenario 4: Petanque als
topsport

2. Verenigingsondersteu-ning

• Collectieve verzekering voor
de leden.
• Teruggave van de Ecotax.
• Ondersteuning bij realisatie
van accommodatie.
• Helpdesk voor verenigingen.
• Ondersteuning van oprichting nieuwe verenigingen
met modelstatuten.
• Ondersteuning van werving
nieuwe leden met promotiemateriaal en BoulLes.

• Ontwikkelen en aanbieden
van spelvormen voor inactieve ouderen.
• Ontwikkelen en aanbieden
van opleidingen van vrijwilligers voor begeleiding van
ouderen.
• Draaiboeken voor het leggen van contacten met lokale
welzijns- en zorgorganisaties.
• Ondersteuning bij verwerven van nationale en lokale
subsidies beschikbaar voor
het activeren van deze doelgroep.

• Beschikbaar stellen van
goed sporttechnisch kader
en opleidingen voor sporttechnisch kader.
• Administratieve ondersteuning van competities.
• Ondersteunen bij het realiseren van goede wedstrijdaccommodatie
• Ondersteunen van regionale
trainingsfaciliteiten.
• Mentorprogramma voor
kleine clubs die zich willen
ontwikkelen in de competitie.

• Intensieve ondersteuning
bij het werven en ontwikkelen van jeugdtalent.
• Werving van grote sponsors
voor toptoernooien en topteams.
• Ontwikkelen van optimale
trainingsfaciliteiten voor
talent.
• Ontwikkelen van een transparant topsportprogramma
dat kan rekenen op draagvlak
grote clubs.

3. Promotie en PR van de sport

Ad-hoc promotie.

• Ontwikkelen van promotiemateriaal gericht op de
doelgroep.
• Ontwikkelen van landelijke
pr-campagne gericht op de
doelgroep en sleutelorganisaties zoals verzekeraars en
zorginstellingen.
• Ontwikkelen van relatienetwerk met zorgkoepels,
welzijnskoepels en belangenorganisaties voor ouderen.

• Promotie en PR gericht op
de grote sportbonden en
bedrijfsleven.
• Landelijke campagne gericht op 45-plus, ex-sporters.
• Ontwikkelen van draaiboek
en promotiemateriaal voor
lokale werving onder exsporters en in het bedrijfsleven.
• Draaiboek voor lokale sponsorwerving en aansluitend
promotiemateriaal.

• Promotie gericht op jeugd:
het ’cool’ maken van petanque.
• Promotie van grote toernooien in binnen- en buitenland.
• Landelijke ‘exposure’ in oude
en nieuwe media.

Kansen van scenario

• Iedere doelgroep wordt een
beetje bediend.
• Ontmoet weinig weerstand
in besluitvorming.

• Grote en groeiende potentiële doelgroep van ouderen.
• Activering van deze doelgroep sluit aan bij beleidsprioriteit bij overheid en zorgverzekeraars.
• Sluit aan bij de natuurlijke
ontwikkeling van het ledenbestand van de NJBB. Vraagt
daarom een relatief kleine
inspanning van de NJBB
ten opzichte van de andere
scenario’s.
• Sluit aan bij het overheersende imago van Jeu de
Boules.

• Grote potentiële doelgroep.
• Positioneert Petanque als
sportieve, competitieve bezigheid. Dit is aantrekkelijker
voor jongere doelgroepen.
• Jongere doelgroepen zijn
doorgaans meer kapitaalkrachtig dan ouderen. Dit
betekent dat zij ook bereid
zijn meer uit te geven voor
hun sport.
• Jongere doelgroepen beschikken vaak over grotere
netwerken dan ouders. Dit is
positief voor de werving van
nieuwe leden en het uitvoeren van bestuurlijke taken.
• Kloof tussen leden en jeugd/
jongeren wordt kleiner.
• Onderscheid tussen NJBBverenigingen en niet-aangesloten verenigingen wordt
helder: als je Petanque in
competitie wilt spelen moet
je bij de NJBB aangesloten
zijn.
• Meer clubs kunnen meedoen op hoger niveau omdat
maar één team per club op
het hoogste niveau mag
meedoen.
• Beter begrijpelijke wedstrijdstructuur voor buitenstaanders zodat ook voor hen
sneller duidelijk is waar de
topteams spelen.

• Sport wordt zichtbaar voor
veel grotere groep Nederlanders.
• Sport wordt aantrekkelijk
voor een veel
• Grotere doelgroep.
• Sport wordt aantrekkelijk
voor grotere sponsors.
• Sport verjongt waardoor de
werving en inzet van sporttechnisch kader op de lange
termijn zeker wordt gesteld.

Bedreigingen van scenario

• Voortzetting van de vergrijzing van leden.
• Voortzetting ledenkrimp.
• Voortdurende onzichtbaarheid van Jeu de Boules in
Nederland.
• Verlies van bronnen van
inkomsten zoals contributie
en subsidies

• Vergrijzing van ledenbestand
met gevolgen voor bestuurskracht van verenigingen.
• Ledenverlies door vertrek
van verenigingen en leden die
wel geïnteresseerd zijn in de
wedstrijdsport.
• Verdere teloorgang van wedstrijdstructuur voor petanque.
• Minder financiële continuïteit door afhankelijkheid van
projectsubsidies en afname
W-contributies.

• Ledenverlies omdat leden
afhaken die geen interesse
hebben in competitie.
• Verlies van verenigingen
met leden die niet deel willen
nemen aan de competitie.
• Is een relatief grote verandering in de structuur en
positionering van Jeu de Boules. Stelt daarom hoge eisen
aan het leiderschap en het
organisatorisch vermogen
van de NJBB.

• Slagingskansen op korte
en middenlange termijn
beperkt door grote afstand
tot huidige positionering van
de sport en
• Financieel risico door:
- kostbaarheid toernooien en
promotieactiviteiten;
- afname contributies;
- afname werving breedtesportsubsidies
• Vervreemding en verlies van
grote groep leden en verenigingen
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commisie topsport

Topsport RPC
Op verschillende plaatsen in Nederland zijn de Regionale
PetanqueCentra (RPC’s) van start gegaan.
Wat is een RPC?
Het is bekend dat het ledenaantal in de categorie jeugd niet indrukwekkend is. Bij veel verenigingen zijn jeugdleden eenlingen
of met z’n tweeën. De jeugd wordt dan gedwongen om met ouderen te spelen. Daar is op zich niets mis mee, maar jeugd moet met
jeugd spelen. Zij leren daardoor het spel veel sneller en kunnen
makkelijker dat doen wat zij erg leuk vinden.
Een veel gehoorde opmerking op de boulebanen tegen jeugd
is: “Ga jij maar plaatsen”. Voor de jeugd is het schieten natuurlijk
veel spectaculairder. Zij verdienen die kans ook. Om het jeugdpetanque op een hoger plan te brengen zijn in de afgelopen jaren
veel plannen gemaakt, soms ook uitgevoerd, maar vrijwel allemaal
weer weggezakt. Een centrale jeugdtraining was ook geen echte
oplossing. De reisafstanden waren voor veel ouders een belasting
en deelname aan andere sporten maakten deelname aan die trainingen ook niet mogelijk of zeer ongeregeld.

dels gestart en zullen binnenkort nog twee verenigingen volgen.
Een witte vlek is nog het gebied van zone A. Daar wordt nog naarstig gezocht naar een kandidaat.
De vereniging, die een RPC beheert, zorgt voor een trainer, tenminste acht trainingen en uitnodigingen/publiciteit in de regio.
De NJBB ondersteunt die verenigingen met een tegemoetkoming
in de kosten en een handleiding voor de jeugdtrainers in de vorm
van een toolkit waarin onder meer opgenomen jaarplannen, trainingsprogramma’s en oefeningen. Op 10 februari is er een introductiedag geweest met uitleg en instructie over de toolkit.
We hopen dat veel jeugd de weg naar een RPC zullen vinden. Deelnemers hoeven geen licentie te hebben. Gewoon eerst lekker trainen, oefenen en spelen. Lid worden komt dan vanzelf.
Een belangrijk vervolg op dit initiatief zijn natuurlijk jeugdtoernooien. Het plan is dat elke RPC op een trainingsdag een toernooi
organiseert, waaraan de andere RPC’s deelnemen. Ook dan is een
licentie niet vereist.
De thans operationele RPC’s zijn:
• Les Cailloux, Zeist;
• Les Pointeurs , Alphen aan den Rijn;
• Nijmegen e.o. (afdeling 05);
• Bergen op Zoom.
Binnenkort starten of inmiddels ook al gestart:
• PUK, Haarlem;
• Heerlen.
De toolkit is geschreven door Jaap Smits en Joop Pols, auteurs van
verschillende boekwerken op het gebied van trainingen.
Het voorwoord van het boekje start met de volgende tekst:

De oplossing?
De trainingen dichter naar de woonplaats van de spelertjes en
speelstertjes brengen.
Vanuit de sectie topsport is het idee om regionale petanquecentra op te richten. Daar bij is o.a. gekeken naar de verdeling over
Nederland van de jeugdspelers. Daarna is er gekeken naar verenigingen met een overdekte accommodatie, die ook een aantal
jeugdleden hadden. Gestreefd werd naar zo mogelijk in elke afdeling een RPC, maar in ieder geval te starten met zeven of acht
RPC’s. Er zijn verenigingen aangezocht om zo’n RPC op te starten.
Dit heeft geresulteerd in interesse van zeven verenigingen en een
afdeling. Daarvan zijn drie verenigingen en een afdeling inmid6

PR-COMMISSIE
De Petanque School Trainers Kit
Dit boek bevat een simpele maar effectieve methode waar petanquetrainers onmiddellijk met jeugdspelers mee aan de slag
kunnen. Door het ‘gemak’ van deze kit hoeven ze minder tijd te
besteden aan het voorbereiden en nadenken over de oefeningen, agenda of aanpak maar kunnen zij hun aandacht volledig
richten op het geven van de trainingen zelf.
Het gaat in dit boek vooral om het proces van trainen en veel
minder om de resultaten van de training. Je zult in dit boek dan
ook meerdere trainingsvormen aantreffen. Het verschil tussen
de traditionele training en deze manier van training geven zit
niet alleen in de verschillende trainingsvormen maar ook in de
manier waarop je als trainer een training gaat benaderen.
De belangrijkste taak wordt om de kinderen te “binden en te
boeien” en dat moet van jou als trainer komen. Door spannende oefeningen te gebruiken die ze kunnen herkennen in het
“echt”, door er veel bij te vertellen, door goed uitleg te geven
van het “waarom”, etc. Het zal dus voor veel trainers nieuw zijn
om op deze (andere) manier te aan het werk te gaan.
Ook dit is weer een stap voorwaarts in het (jeugd)petanque.

PR-commissie
• 2013 begint goed; petanQue heeft nieuwe redacteur.
• Binnenkort staan we voor de keuze: Hoe verder met de NJBB. De
mening van de leden/verenigingen is daarbij zeer belangrijk.
• Verder is het een jaar van bezuinigingen; ook voor de NJBB. Voor
onze commissie betekent dat we niet meer aanwezig zijn op beurzen. 50+ - en Vakantiebeurs vervallen dus. Met de 50+ beurs onderhandelen we nog over gratis deelname.
• E.e.a zal ook zijn invloed hebben op overige activiteiten. We zullen
ons programma voor aanwezigheid bij toernooien moeten beperken. Activiteiten waarbij we veel “ niet boulers” kunnen verwachten
zullen dan voorrang krijgen.
• Er wordt verder bekeken of/hoe prijsuitreikingen bij NK’s wat
representatiever gemaakt kunnen worden.
• Tot slot: wist u dat verenigingen gratis 50 folders kunnen bestellen bij
het bondsbureau ? Goed te gebruiken bij uw promotie-activiteiten !

TOERNOOICOMMISSIE/SECTIE TOPSPORT

NJBB Masters 2013

W

ie er in 2014 het WK petanque senioren mannen Nederland zal vertegenwoordigen zal weer worden bepaald
via de NJBB Masters.
Ook dit jaar zullen acht equipes zich kunnen kwalificeren via
de eindstand van de NC ereklasse en via een kwalificatiecyclus
van acht toernooien.
Om via zich via de cyclus te kwalificeren moet het triplette in
dezelfde samenstelling aan tenminste 50%, met een minimum
van vier, van de kwalificatietoernooien hebben deelgenomen.
Voorlopig zijn de onderstaande toernooien aangewezen als
kwalificatietoernooi.

De speeldata van de NJBB Masters 2013 zijn:
2 en 3 november 2013
23 en 24 november 2013
14 en 15 december 2013.
De speellocaties zullen op een later tijdstip bekend gemaakt
worden.

Datum

Naam toernooi

Vereniging

Plaats

Soort

Systeem

ma 01 apr
zo 07 apr
zo 23 jun
za 29 jun
za 17 aug
za 24 aug
za 21 sep

Voorjaarstoernooi
De Generale
Nationaal kampioenschap Triplettes
Batavia Petanque Open weekend
Martini Masters triplettes
NJBB International Kiek in de Pot
3e Haarlemse Petanque Weekend

Grand Cru’82
Midi
JBC Vlaardingen
CdP Les Cailloux
Pres le but
Petangeske
P.U.Kennemerland

Leidschendam
Delft
Vlaardingen
Zeist
Groningen
Bergen op Zoom
Haarlem

Triplettes
Triplettes
Triplettes
Triplettes
Triplettes
Triplettes
Triplettes

Directe eliminatie + poules
Directe eliminatie + poules
Directe eliminatie + troost
Directe eliminatie + poules
Voorronden + poules
Directe eliminatie + poules
Voorronden + poules

P

E

T

A

N

Q

U

E

7

7

7

NIEUWS UIT DE ZONES

zonE A
Boul’Animo 2 sportploeg 2012
gemeente Rheden

D

e jury vind het ontzettend knap dat dit team heeft weten te promoveren naar de landelijke hoofdklasse. De
jury was vooral onder de indruk van de wijze waarop de
teamprestatie geleverd is. Ook het feit dat dit team niet alleen
oog heeft voor het eigen spel, maar ook voor de promotie van
de sport is noemenswaardig. Team 2 Boul’Animo, een voorbeeld
voor alle sportploegen.
Het team werd voorgedragen door Mart van Tol (lid Boul’Animo)
met de volgende motivatie:
“Dit team leverde een ongekende en buitengewone prestatie
door kampioen te worden in de 1ste klasse zone A van de NJBB
en daarmee te promoveren naar de landelijke hoofdklasse. Er werd
een competitie gespeeld van 19 partijen, gespreid over 4 dagen. Zij
mochten ook nog spreken van een valse start. In de eerste ronde
werd verloren van Boul’Animo 3.
Hierna werden de mouwen opgestroopt en werd in de resterende
partijen gevochten voor elk punt. Hierdoor werden meerdere partijen met het kleinst mogelijke verschil (13-12) gewonnen. Op basis
van inzet en teamspirit knokten zij zich uiteindelijk naar de titel.
Saamhorigheid, respect voor elkaars mogelijkheden, spelinzicht en

zonE C
Petangeske pakt weer titel
afdeling 13 verenigingskampioenschap

O

p zondag 20 januari werd in afdeling 13 de voorronde gespeeld voor het verenigingskampioenschap.
Hieraan deden vier teams mee, te weten Le Bastion uit
Goes, CJBM uit Middelburg, Va-Tout uit Breda en Petangeske uit
Bergen op zoom. Vorig jaar moest Petangeske de titel afstaan aan
Middelburg en er was hen alles aan gelegen om de titel weer mee
terug naar Bergen op zoom te brengen. De coach Wim Stoop koos
daarom voor verjonging van het verenigingsteam. Het team bestaat nu uit Ricardo en Michael Saarloos, Tom en Lieke van der Voort,
Ellen Walrave, Stefan Scheltema, Eddie Hollestelle en Leo Kruf. Paul
Geertse stond als reserve op de lijst. Maar door het slechte weer
strandden Michael en Ricardo Saarloos al bij de Wouwse Tol. Gekozen werd dat Ricardo opgepikt werd door Wim en Michael zijn auto
terug naar huis zou zien te krijgen. Dus voor Michael hield het daar
voor vandaag al op. Omdat er vier teams hadden ingeschreven zou
men een halve competitie spelen. Twee tripletten gevolgd door
drie doubletten.
De 1e ronde speelden tegen elkaar: Va-Tout - Le Bastion 4-1 en
Petangeske - CJBM Middelburg 4-1. In alle eerlijkheid
8
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de gezamenlijke focus op het uiteindelijke resultaat vormden de
basis van deze ploeg. Het team bestond uit Theo van der Meer, Cor
Nootenboom en Wim van Ree. Deze heren laten overigens ook buiten de competitie regelmatig van zich horen. Allen zetten zij zich
in, jeu de boules, voor iedereen, waar mogelijk te promoten. Elk
op zijn eigen wijze, zowel in verenigingsverband als via de website
petanqueforum (www.petanqueforum.nl)
Zij vormen dus op meerdere terreinen een Team! Op grond van bovenstaande ben ik van mening dat Boul’Animo 2 serieus kandidaat
is voor de titel “Sportploeg van het jaar 2012” in de gemeente Rheden. Ik hoop dat de jury deze mening deelt.

moet ik zeggen dat Ada Wouters in het begin reuze scherp stond
te plaatsen maar dat later in de wedstrijd een beetje kwijt raakte.
Jammer want ze was echt superscherp!
De 2e ronde speelden Petangeske tegen Le Bastion en Va-Tout tegen Middelburg. De strijd bij het Petangeske duurde iets langer
als bij Va-Tout en daarom kwam de wedstrijdleider Leo Wouters
vragen of we akkoord gingen op het moment dat wij één doublet
gewonnen hadden, dat we deze speelronde dan zouden staken in
verband met het slechte weer (wij hadden beide tripletten gewonnen). Zo gezegd zo gedaan, Tom en Ricardo wonnen in vier mènes
hun doublet 0-1, 5-1, 11-1, 13-1. Dat was jammer voor Ellen Walrave die net lekker in de wedstrijd kwam en nog sneuer was dat
dit voor haar pas haar tweede wedstrijd was. Toen ik haar er naar
vroeg wat zij hiervan vond zei zij: “Ja het is wel jammer, maar alles
voor het team hè, en het belangrijkste is toch de overwinning op
een tegenstander.” Omdat zowel Le Bastion als JBC Middelburg er
twee verloren hadden konden zij al naar huis. Wat zij graag deden
in verband met de vele sneeuw die er gevallen was, ik geloof dat zij
er een half uur langer dan normaal over gedaan hebben om thuis
te komen. Uitslagen deze dag: Va-Tout - Middelburg 4-1 en Petangeske - Le Bastion 3-0.
De 3e en beslissende ronde werd dus door Va-Tout en het Petangeske gespeeld. Zo sterk als Eddie, Ricardo en Tom de twee vorige tripletten hadden gespeeld, zo matig waren zij nu tegen Lars, Boy en
Marco. Door een schot werd de but verplaatst en konden de mannen van Va-Tout 6 punten maken, 0-6. Ook in de volgende mène
kreeg het Petangeske de kans om er vier terug te maken, maar Eddie miste en het bleef bij 2 punten, 2-6. Wat bij ons niet lukte ging bij
Lars, Boy en Marko wel goed en in de mène erna maakten zij weer 4
punten. En dan sta je achter met 2-10, en het team van Va-Tout strafte hun tegenstanders af met 2-13. De andere tripletten werden gespeeld door voor Va-Tout Marianne, Dick en Berry
en voor Petangeske Lieke, Leo en Stefan. De laatsten gingen gelijk op, 4-4, 4-5, 4-6, 5-6, 5-7. Daarna kreeg
Lieke de kans om een storende boule weg te
schieten en dat deed zij met een mooi schot
en kon er haar laatste boule nog op punt bij
brengen, 8-7. Maar Va-Tout liet dit niet op
zich zitten en pakte de volgende mène vier
punten, 8-11. Zij liepen zelfs nog verder uit
naar 8-12. Maar ook de spelers van het Petangeske lieten zien dat de strijd pas op
13 gestreden is en kwamen
terug naar 11-12 en wisten
alsnog de partij te winnen met 13-12. Dan staat
het 1-1 en ga je toch
met een lekkerder
gevoel de doubletten in.

Het doublet met Lieke van der Voort en Leo Kruf kwamen even
op een ruime voorsprong en zakten een beetje in. Het team van
Va-Tout (Marian en Dick) pakte hun kans en kwamen nog redelijk
sterk terug maar de 1e winstpartij was voor het Petangeske, 13-11.
Ook Stefan Scheltema en Eddie Hollestelle stonden op een ruime
voorsprong maar ook hier vocht Va-Tout (Marko en Berry) zich aardig terug. Maar ook deze winst ging naar het Petangeske, 13-9. De
wedstrijd tussen Tom en Ricardo en Lars en Boy stond trouwens
op dat moment 10-10, maar werd gestaakt want Petangeske was
door de twee winnende doubletten opnieuw afdelingskampioen.
Einduitslag: Va-Tout - Petangeske 2-3.
Wij feliciteren onze spelers en hun coach met het behaalde resultaat en wensen hen veel succes op 2 en 3 maart in Nieuwegein
waar zij het landelijk verenigingskampioenschap gaan spelen.
Mary van der Voort
Nieuws: Verenigingsteam Petangeske afdelingskampioen (21-1-2013)
We waren er zo dicht bij!
Na de overwinning van ons verenigingsteam op Le Bastion met 4-1 en
de overwinning op Middelburg met
4-1, moest de laatste wedstrijd tegen Petangeske gespeeld worden. Er werd gestart met 2 tripletpartijen. Stand 1-1. Nog niets aan
de hand dus. Voor beide teams gold dat er van de 3 te spelen doubletpartijen twee gewonnen moesten worden. Hoewel er goed gespeeld werd door onze teams, lukte het net niet om de partijen in
ons voordeel te beslissen. Na twee winstpartijen voor Petangeske
was de einduitslag duidelijk en deed de uitslag van de derde partij
er niet meer toe. Petangeske dus kampioen van afdeling 13 , maar
we waren er wel verschrikkelijk dicht bij.
Wij feliciteren Petangeske met de behaalde kampioenstitel en wensen het team veel succes op 2 maart bij de landelijke wedstrijden
in Nieuwegein.

zonE D
Jan Donker

J

an Donker (67) is benoemd tot lid
in de Orde van Oranje-Nassau. Hij
heeft de onderscheiding ontvangen voor zijn jarenlange inzet voor de
jeu-de-boulessport en Club de Petanque Heerlen in het bijzonder. Donker
is niet alleen al twintig jaar een gepassioneerd en fervent beoefenaar van de
jeu-de-boulessport, hij heeft zich vanaf
(Foto: Luc Lodder)
1994 ook ingezet voor de bevordering
en de verdere ontwikkeling van de sport.
Zowel op lokaal, provinciaal als landelijk niveau. Hij is penningmeester van Club de Petanque in Heerlen en is als gediplomeerd
scheidsrechter alom gerespecteerd als vooraanstaand opleidingsfunctionaris in de districten Linburg en Noord-Brabant.
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BIJZONDERE TOERNOOIEN

PETANQUE MASTERS

D

e aanvoerders van de ranglijst, Erik Telkamp, Noël Kempeneers en Essa Agzoul van Les Cailloux, hoefden in het laatste weekend nog maar 6 punten te halen om de Masters te
winnen. Zaterdags lukte dat al bij SPNN in Nieuwegein. Zij zullen
in 2013 Nederland vertegenwoordigen tijdens het Europees Kampioenschap in Rome. Met nog vier partijen te gaan was het alleen
nog spannend wie de derde plaats ging bemachtigen. Evenals de
tweede plaats geeft dit recht op een inschrijving bij een internationaal toernooi. Tweede werd de equipe met Geofrey van Koppenhagen, Simon op den Kelder en Kees Koogje, derde de equipe
met Edward Vinke, Mark Norder en Martin Bakker. Overigens was
er heel veel verschil tussen de nummer één (66 punten), twee (46
punten) en drie (36 punten).
De afwijkende spelopzet lijkt me goed, het sluit aan bij de vervolgwedstrijden. Wellicht dat het beter is om nog meer de tijdslimiet te
handhaven, want hier werd wel van afgeweken. Voor het publiek
tenslotte, helaas waren er maar enkelen, is het misschien leuker om
de tijd die overblijft voor de partij in beeld te zien, eventueel met
een klok die steeds 45 seconden aftelt die een team mag gebruiken
voor de volgende actie. Dit wordt bijvoorbeeld ook bij het biljarten
(ereklasse driebanden) gedaan. Na deze eerste editie zal een evaluatie volgen en zullen er mogelijk wat aanpassingen in het systeem
aangebracht worden om in 2013 een nog spannender verloop te
krijgen.De winnaars gaan nu een voorbereidingsprogramma vol-
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gen in de aanloop naar het EK, waar ze voor Nederland kwalificatie
voor het WK in 2014 moeten afdwingen.
Nöel, Essa en Erik van harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat.
Tekst en foto’s: Hans Hover en Henk van Rekum
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24 uur op de jeu de boulesbaan

A

chttien teams doen mee aan de derde marathon in Heerlen. Niet slapen, maar jeu-de-boulen. Liefhebbers en toppers uit heel Nederland speelden afgelopen weekend een
24-uursmarathon in Heerlen.
Zaterdag, 13.30 uur Richard Zuidland eet twee broodjes frikadel en
spoelt ze weg met een flesje Heineken. „Dat”, zegt hij wijzend naar
het flesje bier, “is het geheim van de marathon. “Zuidland speelt in
de hoogste afdeling van de Nederlandse Jeu de Boules Bond, de
landelijke ereklasse. Maar dit weekend tijdens de marathon staat
plezier voorop. „Alle deelnemers kennen elkaar. Het is één groot
feest.”
14.45 uur Burgemeester Paul Depla opent de derde marathon in
Heerlen. Zuidland speelt de komende 24 uur samen met Wiel Gerrits en Sjaak Spruit. Al is de kans aanwezig dat Gerits vannacht een
paar uurtjes afhaakt. Tussen 24.00 uur en 06.00 uur mag een van de
teamleden rusten. En aangezien Gerrit om de hoek van het Boulodrome woont, wil hij nog wel eens even gaan liggen thuis.
20.22 uur Wiel Gerits meldt dat het trio ongeslagen richting nacht
gaat. Na vijf partijen van drie kwartier (met een kwartier pauze tussendoor) is het nu tijd voor de grote dinerpauze: er wordt rijst met
goulash geserveerd. „Het gaat nog makkelijk.”
24.00 uur De bar in de kantine van Club de Petanque in Heerlen
gaat dicht. Niet getreurd, de meeste deelnemers zijn daar op voorbereid en hebben eigen drank meegenomen voor de nachtelijke
uurtjes die komen gaan. Vorig jaar had Zuidland drie kratten bier
achter in de auto staan. Deze editie doen ze het met twee flessen
Schrobbelèr. „We drinken alleen tussen de wedstrijden door hè. In
de hal mag je niet drinken.”
Zondag, 08.40 uur De tweede grote pauze, dit maal om te ontbij12
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ten, zit er bijna op. Zuidland drinkt na iedere partij nog steeds een
flesje bier. Maar betaalt daar wel tol voor: hij is inmiddels kapot.
„Na het ontbijt krijgt iedereen een dipje. Dan heb je gegeten en
even gezeten, dat is altijd zwaar.” Speltechnisch gezien gaat het
nog steeds prima met Zuidland en zijn kornuiten. Ze plaatsen
zich als enige team ongeslagen voor de laatste ronde.
14.59 uur Met de finish in zicht, gaat het mis. Zuidland, Gerrits en Spruit verliezen nipt (9-11) van een topteam met daarin
de meervoudig Nederlands kampioen uit Delft. Daarna gaat het
licht uit. „We kregen en tikkie en verloren drie wedstrijden op
rij”, vertelt Gerrits van thuis uit. Het Heerlense team eindigt uiteindelijk op een verdienstelijke derde plek. „Nu even lekker douchen en dan zien we wel hoe lang ik nog wakker kan blijven.”
Michiel Goertzen

Camping

Camping Les Charmilles

I

n de maand juni 2012 zijn we, evenals vorig jaar, weer naar
Camping les Charmilles geweest in de Ardèche, en het is weer
goed bevallen. De sfeer was er prima! Dit jaar was er van de vereniging Bre-da-Boules een groep van 28 personen. Naar aanleiding
van het artikel in de petanQue van vorig jaar, wilden zij weten of
het er inderdaad zo leuk was. De camping beschikt over meerdere
verhuuraccommodaties, zoals mobilhomes, waardoor het ook mogelijk is om groepen te ontvangen die geen eigen kampeermiddelen hebben.
Ik denk dat het een geslaagde proef was, er werd veel gebould en
aan het eind van deze week werd er een wedstrijd georganiseerd
van 13 teams van hun club tegen 13 teams van de campingboulers.
Er werden drie partijen gespeeld en het was een sportieve strijd die
gewonnen werd door de campingboulers. Met op de eerste plaats
een gelegenheidskoppel Hettie Hom (van petanque Les Francophilles) en Ria (van Boule Union Thamen).
Ook werd er in het Darbres nog een klein toernooi georganiseerd
ten bate van het dorpsschooltje. Daar zijn we met vijf teams van de
camping naar toe geweest, maar daar liep het wat moeizamer. De
eerste wedstrijd werd wel gewonnen door Ria en Gunther
maar daarna kwamen de
sterkere Fransen en konden
we nog wel zorgen dat het
een wedstrijd was, maar winnen zat er niet in.
Ook de maand september
zijn we er geweest, er werden
ook weer wedstrijdjes georganiseerd met de bewoners
uit het dorp, zowel op de camping als in het dorp zelf.
Martin, de eigenaar van de camping heeft er zelfs voor gezorgd dat
er een middag les werd gegeven in het tireren en pointeren. JeanMarie Georges, een Franse buurtgenoot die enkele jaren geleden
tot de top behoorde in de Ardèche, kwam les geven. Een beetje
in de trant zoals wij het bij BUT ook doen, maar dat gebeurt niet
overal. De deelname was zeer goed en iedereen genoot ervan.
Kortom een succes, dat voor herhaling vatbaar is.

De jeu de boule-avonden op de camping worden geleid door Jon van Rossum, die normaliter speelt bij C.J.B.M.
(Middelburg). Veelal spelen we “à-lamelée”, waardoor je verrassende partijen krijgt en leuke contacten opdoet.
De sfeer is sportief en ontspannen.
Daardoor zie je veel spelers op de
camping meespelen, die (nog) geen
van een club lid zijn.
Vaak zie je dat ze na een seizoen zo
enthousiast zijn geworden door het
pétanque-en, dat ze zich bij thuiskomst direct aansluiten bij een club.
Wilt u meer informatie over de camping, groepsarrangementen, of
het jeu de boulen in de Ardèche? Neem dan een kijkje op de site
van de camping: www.campinglescharmilles.fr
Ria van Beek

Noot van de redactie:
Op zaterdag 26 januari hield Les Charmilles een reunie voor de
Nederlandse gasten. Het boulodrome van Les Cailloux in Zeist was
daarvoor afgehuurd en natuurlijk werd er gebould. De 39 deelnemers speelden drie partijen en de winnaar was de echtgenoot
van bovenstaande schrijfster, die de hoofdprijs, twee weken gratis
staanplaats, komend jaar
zeker gaat verzilveren.
Naast het boulen was er
een buffet met stampotten en muziek tot middernacht. Dat is klantenbinding.

A D V E R T E N T I E

Ardèche

Zuid Frankrijk

www.campinglescharmilles.fr

Activiteiten Gezelligheid
Sfeervol Rust Ruimte
NEDERLANDSE LEIDING s KORTING IN VOOR- EN NASEIZOEN s VERHUUR MOBILHOMES
INFO@CAMPINGLESCHARMILLES.FR s
0033-(0)475-885627
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EK BELOFTEN

Voorronde EK beloften
De Nederlandse Jeu de Boules Bond
organiseert onder auspiciën van de
Confédération Européenne de Pétanque

Voorronde
Europees Kampioenschap
Beloften-mannen

22 t/m 24 maart 2013

Deelnemers:
België
Israël
Italië

Slovenië
Tsjechië
Nederland

Locatie: Petanquecentrum Nederland (SPNN)
Galecopperzoom 1
3437 PJ Nieuwegein

I

n de oneven jaren vindt altijd het Europees Kampioenschap voor
beloften (espoirs) plaats. Dit is een kampioenschap voor spelers
van 18 t/m 22 jaar met een editie voor vrouwen en een editie voor
mannen. Bij de vrouwen hebben dertien landen ingeschreven en bij
de mannen achttien. Nederland zal in beide categorieën vertegenwoordigd zijn.
Er wordt een voorronde gespeeld op 23 en 24 maart 2013. De deelnemers zijn in drie groepen verdeeld. Elke groep speelt in een ander
land. Zo spelen de vrouwen in Hongarije (groep A), Spanje (groep B) en
Zwitserland (groep C). De Nederlandse dames komen uit in groep B en
spelen in Santander. In groepen A, B en C kwalificeren de nummers 1en
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2 zich voor de eindronde. Voorts gaat als zevende team de nummer 3
van groep B of de nummer 3 van groep C (bepaald door het resultaat)
door naar de finaleronde op 19 en 20 oktober in Dusseldorf. Daar komt
dan als achtste team het organiserende land en tevens regerend kampioen Duitsland bij. Onze beloftenselectie vrouwen bestaat uit Denise
van Arnhem, Elke van der Linden, Lieke van der Voort en Lisa Zwaal met
als coach Janny van Aggelen en chef de mission Toon van Alebeek.
Ook de voorronde voor mannen wordt in drie groepen gespeeld.
Groep A speelt in Luxemburg, groep B in Nederland en groep C
in Denemarken. Groep B bestaande uit Nederland, Slovenië, Israël, Italië, België en Tsjechië speelt op 23 en 24 maart 2013 in
de accommodatie van SPNN in Nieuwegein. Dit is natuurlijk een
bezoek waard. Het Nederlandse team bestaat uit Leroy van Arnhem, Joey van Doorn, Tim van Drunen Littel en Tom van der Voort.
De mannen worden gecoacht door Rajen Koebeer. De nummers
1 en 2 van elke groep kwalificeren
zich voor de finaleronde op 19 en
20 oktober in Dusseldorf waar het
organiserende land (Duitsland) en
de kampioen 2011 (Frankrijk) de
acht vol maken. PetanQue wenst
onze meiden en jongens heel veel
succes toe. Geniet er van en we komen kijken in Dusseldorf!

Speelprogramma mannen
Zaterdag 23 maart
09.00 uur begroeting
09.10 uur Nederland – Slovenië triplette;
11.50 uur Nederland – Slovenië tête-à-tête en doublette;
12.30 uur Lunch
13.30 uur Nederland – Israel triplette;
15.30 uur Nederland – Israel tête-à-tête en doublette;
17.15 uur Voorstellen van de teams;
17.40 uur Nederland – Italië triplette;

19.25 uur Nederland – Italië tête-à-tête en doublette;
20.30 uur Avondeten.
Zondag 24 maart
09.10 uur Nederland – België triplette;
11.50 uur Nederland – België tête-à-tête en doublette;
12.30 uur Lunch
13.30 uur Nederland – Tsjechië triplette;
15.30 uur Nederland – Tsjechië tête-à-tête en doublette
17.00 uur Prijsuitreiking;
19.00 uur Slotdiner.

schilderij

Spectaculaire onthulling
grootste schilderij van Noord Holland

P

etanqueclub Ça Roule zet een nieuwe mijlpaal in haar bijna
30-jarig bestaan. Na de verhuizing naar het terrein op sportpark de Vork en het plaatsen van een prachtige hal, was het
nu de beurt aan de aankleding van diezelfde hal. De buitenkant
was al jaren heel markant, al van ver is onze boule-o-drome met
zijn zwart gele strepen te zien. Nu is de binnenkant aan de beurt.
Een leverancier stelde houtwerk en verf beschikbaar, het kunstenaarscollectief ‘Pieces of work’ heeft belangeloos gewerkt en alle
vrijwilligers van Ça Roule deden de rest. Het resultaat is een prachtig schilderij van enorme afmetingen.
Op zondag 25 november hebben eerst diverse sprekers iets verteld
over de totstandkoming van dit bijzondere schilderij. Daarna heeft
de wethouder van Sport & Cultuur de heer Leo Dickhoff, naast markante leden van Ça Roule zelf, het schilderij op bijzonder originele
wijze onthuld. Door het raak schieten van de boule werd er een
mechanisme in werking gesteld dat een deel van het ballonnengordijn voor het schilderij opgelaten. Na 5 rake boules was het hele
schilderij onthuld.
Ter informatie van onze mooie sport heeft er vervolgens een demonstratiepartij plaats gevonden tussen een team van de top van
Nederland en een afvaardiging van Ça Roule zelf. Hoewel alle aanwezigen een ouderwetse ‘veegpartij’ verwachtten, won tot ieders
verbazing Ça Roule. Daarna was het tijd voor ontspanning en werden er twee partijen mix boule gespeeld . Iedereen mocht deelne-

men en voor de drie beste boulers was er een fraaie beker.
Het was een memorabele dag voor onze vereniging. Zowel de
enorme belangstelling als de positieve reacties op de ludieke onthulling waren hartverwarmend.
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PETANQUEKIDSURPLACE

Franse training 2013

S

inds een aantal jaren komt er, om diverse redenen, een
Franse delegatie van trainers naar Nederland. Ten eerste om
de kennis van het petanque te delen met de Nederlandse
trainers. Frankrijk dat in 2012 alle EK- en WK kampioenschappen,
behalve het precisieschieten bij de jeugd, omzette in winst, moet
een bepaald systeem hebben waardoor zij telkens weer de boventoon voeren. Ten tweede, hoe trainen zij de spelers die Frankrijk
gaan vertegenwoordigen, waar liggen de mogelijkheden en hoe
hoog ligt de lat. Ten derde, hoe kiezen zij hun talenten en teams
voor de aankomende periode. Om voor de juiste communicatiemogelijkheden te zorgen was Henk Spanjers gevraagd om het een
en ander te vertalen.
In het weekend van 11 tot en met 13 januari proberen de trainers
van de nationale selecties antwoorden te krijgen op velen vragen.
Om te zorgen dat de kennis voor iedere trainer beschikbaar is, heeft
de sectie topsport de trainers van de regionale petanquecentra en
overige landelijke trainers uitgenodigd om deelgenoot te zijn van
de trainingen die worden gehouden in Frankrijk. De Franse trainers
die dit jaar de weg naar Nederland hebben gevonden zijn: technisch directeur Jean Yves Perronet, jeugdtrainer Françoise Grange
en Jean Françoise Gas.
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Op vrijdagavond 11 januari stond er een uitleg op het programma
over het samenstellen van teams. Hoe gaan zij te werk, waar moeten spelers aan voldoen, met welk doel en hoe komen zij tot de
laatste vier spelers. Vorig jaar kregen we inzicht in de keuken van
het traject m.b.t. de Franse jeugdselectie, waarbij opgemerkt kan
worden dat zij met de jeugd vijf jaar vooruit plannen. De talentvolle jeugdspelers worden continu bekeken en begeleid, hetzij in
de regio of in een zone.
De Franse herenselectie, relatief groot, waar veel bekende namen
op de lijst staan, zoals Radnik, Loy, Suchuad, La Groxe, Puccelini,
Leboursicou, Rocher en zo kunnen we er nog wel een paar noemen. Het eerste deel van de selectie bestaat uit wedstrijden waarbij telkens gekozen wordt voor een andere combinatie. Van deze
wedstrijden worden registraties bijgehouden waarbij duidelijk
wordt hoe hoog de score van de spelers zijn op de positie waarop
zij spelen. Elke boule wordt beoordeeld en over het aantal ge-

gooide boules ontstaat dan een percentage. Spelers worden ook
op een andere positie in een team geplaatst. Zo kan het gebeuren
dat Dylan Rocher op de pointeurpositie komt te spelen, zodat men
kan zien hoe hoog zijn plaatspercentage is. Uiteindelijk ontstaat
er dan een ranglijst. De spelers één tot en met tien worden in diverse grote evenementen ingezet, met als doel: de samenstelling
van het beste team. Ook hier is registratie belangrijk. Er hangt ook
een persoonlijke score aan het resultaat van de speler. Win je een
evenement krijgen die spelers tien punten, verlies acht punten, ½
finale zes punten en ga zo door. Op een soort plattegrond worden
dan alle namen in de posities geplaatst waarin zij kunnen spelen
met de daarbij behaalde punten. De laatste fase is de samenstelling van de op dat moment beste spelers, waarbij de technische
staf ervan uit gaat dat een speler op meerdere posities kan spelen.
Er wordt dus niet gezocht naar de beste pointeur of de beste tireur,
maar naar een beste milieu die een hoog schotpercentage heeft of
een milieu met een hoog plaatsgemiddelde. Daarnaast is het ook
een pré dat men met elkaar wil en kan spelen. Het resultaat is belangrijk, willen winnen een noodzaak.
Zaterdagochtend werd er door de jeugdselecties, aspiranten en ju-

nioren, en de vrouwenselecties zwaar getraind. Er zijn ontzettend
veel boules gegooid met een hoge intentie. Boulegebruik is zeer
belangrijk in wedstrijden. Wat wil je dat je boule oplevert en waar
moet de boule dan komen te liggen. Het levert verschillende resultaten op. Soms geweldig en soms iets minder goed. Het is dan ook
beslist niet iets wat je zomaar even doet. Hier is training voor nodig.
Een hoog boulegebruik, hoe doe je dat dan. Uiteindelijk gaat het
erom dat je nadenkt over de mogelijkheden in het veld en deze
dan optimaal benut.
De junioren kregen pointeer- en tireeroefeningen van de beide
Françoises. Oefeningen, altijd in competitievorm, lagen uitgetekend in het grind. Van deze oefeningen worden de resultaten
genoteerd. Het noteren van resultaten is voor de selecties niets
nieuws. Tijdens wedstrijden en oefeningen wordt daar al langer gebruik van gemaakt. De trainingen die werden beoefend waren gebaseerd op een hoog boulegebruik. Voor de oefeningen kon maar
één boule worden gespeeld. Een hoog boulegebruik is essentieel
in het petanque. Hoe meer boules je gebruikt des te hoger is het
resultaat. Winnen komt daardoor dichterbij.
Voor de ontspanning werd er tussendoor een estafettespel gespeeld, waarbij ook de coaches werden betrokken. Een spel als dit
is goed voor de teambuilding en heeft ook hier de competitie een
grote rol. De middag stond in het teken van een wedstrijd met een
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opdracht, ook hier was het boulegebruik een belangrijk punt.
Jean Yves nam de vrouwenselectie onder handen met een donnéetraining en een technisch training, waarbij de push, ondersteuning
vanuit de onderbenen, herhaaldelijk hoorbaar was.
Op zondagochtend gingen de vrouwen en junioren vrolijk verder.
De junioren kregen vaardigheidstraining in pointeren en tireren.
Moeilijke oefeningen met een uitdaging, ook hier weer in competitievorm. Met als slotstuk het spelen van laatste fase van wedstrijden, waarbij de stand werd bepaald, bijvoorbeeld 10-12. De motivatie was heel simpel, wil je winnen of wil je niet verliezen. Er
moest tactisch sterk worden gespeeld, waarbij overleg binnen een
team zeer belangrijk was.
Na de lunch werd er afgesloten met een applaus voor de Franse
leermeesters. Al met al is het een lang maar zeer leerzaam weekend
geweest. Misschien volgend jaar weer!
Fred lagerwaard
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van de redactie

Medewerkers gezocht!!!!

I

n deze petanQue staan verschillende verslagen van toernooien
en competities. Ook is er aandacht voor andere zaken rondom
het petanque. Natuurlijk zijn ook de advertenties niet onbelangrijk. Alles bij elkaar is het een mooie uitgave van ons Bondsblad. PetanQue is ook de spreekbuis voor het bestuur van de NJBB
als alle leden aangesproken moeten worden.
Omdat we ook in de toekomst een lezenswaardig blad willen maken, met zoveel mogelijk diversiteit aangaande de redactionele
inhoud, ben ik op zoek naar mensen die willen helpen petanQue
nog beter te maken.
Dat kan op incidentele basis, maar het zou ook fijn als er enkele
vaste redactiemedewerkes zouden zijn.
Met z’n allen kunnen we altijd meer mooie uitgaven maken, met
voor de lezers interessante informatie.
Dus…….iedereen die wil meehelpen, neem contact op met ondergetekende. En, ik heb het al eens geschreven in mijn voorwoord,
het hoeven dus beslist geen journalistieke hoogstandjes te zijn!

in petanQue. Als u foto’s voor petanQue heeft, verklein ze dan niet.
De drukker heeft het liefst foto’s met een zo hoog mogelijke resolutie. Het minimum is toch wel 1 Mb, maar liever 2, 3 of 4 Mb.
Om een aantal foto’s te kunnen versturen kunt u het artikel en de
foto’s het beste versturen via de internetsite www.wetransfer.nl.
Adresseer dit naar redactie.petanque@gmail.com en het komt allemaal dik voor mekaar.

Foto’s voor petanQue
Het is geweldig dat we vaak kopij krijgen met foto’s erbij.
Daar alles per mail gestuurd wordt, worden de foto’s vaak verkleind
om ze in één mailbericht te kunnen sturen.
Helaas worden dan de foto’s onbruikbaar voor een grote weergave

Gezocht

A D V E R T E N T I E
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Jeu de Boulers
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 de NJBB, sportverenigingen en topsporters ondersteund, talent ontwikkeld en lokale sportcomplexen
verbeterd. Dus als je van Jeu de Boules houdt, speel je Lotto!
Jeu de Boulers winnen met Lotto!

lotto.nl

Stan Polman

40 jaar NJBB
Natuurlijk werd het petanque al veel eerder in
Nederland gespeeld. Er waren zelfs al verenigingen
voor de geboorte van de Nederlandse Jeu de Boules
Bond. Uiteraard zult u zeggen, want om een bond
op te richten heb je een aantal verenigingen nodig.
We praten over 1972. Wat wist u van petanque?
Waarschijnlijk niets. U had wel van jeu de boules
gehoord, het spel dat met gekleurde plastic ballen
gespeeld werd in de recreatiegebieden.
Het was ook een spelletje dat je met slecht weer
goed met de kinderen in de gang van de woning
kon spelen. Voor slechts weinigen was het een
sport. Een sport die je niet met gekleurde plastic
ballen, gevuld met water, speelde, maar met echte
boules. Stalen kogels, die aan regels moesten voldoen, maar als je regels noodzakelijk vindt, heb je
ook een orgaan nodig die ze vaststelt. Een orgaan

de eerste voorzitter

dat de sport organiseert, uitdraagt en groter maakt.
Hoe zou het er nu uitzien als die paar enthousiastelingen niet tot de oprichting van een overkoepelende bond zouden zijn overgegaan? We zullen het
nooit weten. We kunnen er alleen maar naar gissen
en dat is verspilde moeite. We moeten blij zijn dat
die paar enthousiastelingen het gedaan hebben,
want wij zijn er beter van geworden. Wij zijn de
NJBB en wij bestaan 40 jaar!
In dit speciale jubileumkatern zullen we aandacht
besteden aan een aantal mensen, dat een rol hebben gespeeld in de 40-jarige historie van de NJBB.
Tot die groep behoren ook mensen, die niet aan het
woord komen in dit overzicht, omdat ze niet meer
leven of omdat we niet met hen in contact zijn
gekomen.
De mensen die we hebben kunnen bereiken hebben
we een tiental vragen voorgelegd en van de meesten hierop ook antwoord gekregen.
De tien vragen waren:
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1. in welke periode was u het meest betrokken bij
de NJBB ?
2. wat was uw belangrijkste aandeel voor de NJBB
in die periode?
3. wat vond u een hoogtepunt in die periode?
4. kende deze periode ook dieptepunten?
5. wat hebt u geprobeerd door te geven aan uw
opvolgers en is dat wel of niet gerealiseerd?
6. heeft petanque de plaats die het verdient in de
Nederlandse sport?
7. wat mist u nu in de NJBB?
8. wat zou u anders gedaan hebben als u nu weer
op dezelfde plek zat in de NJBB?
9. welke wijze raad zou u meegeven aan de huidige
bond en haar leden?
10. wie of wat was voor u de mooiste carreau in de
periode?
11. hebt u een wens voor de komende 10 jaar voor
de NJBB?

xxx

De bestuurders
De oprichter en eerste voorzitter van de NJBB was
Stan Polman.
Zijn reactie op de eerste vraag was:
“Vanaf het allereerste begin. Met Franse vrienden had ik
in Frankrijk kennis gemaakt met petanque. We zijn het
in Amsterdam gaan spelen en richtten een club op, Aas
van Bokalen. Ook namen we contact op met de internationale federatie in Frankrijk voor meer informatie over
de sport. Dat contact resulteerde in de oprichting van de
NJBB. Tot 1984 ben ik zeer actief geweest met het opzetten en verder uitbouwen van de organisatie, maar ook
met communicatie”.
Stan kon niet aangeven wat zijn belangrijkste aandeel was in die periode.
“Ik was met heel veel zaken tegelijkertijd bezig. Het
vraagt nogal wat tijd om een sportbond van de grond te
tillen en belangstelling ervoor te wekken. Dat betekende
bijvoorbeeld contact zoeken met mensen die petanque
speelden, soms al in verenigingsverband. Met een kleine
groep mensen hebben we door het hele land, door middel
van promotietoernooien, laten zien hoe interessant en
leuk petanque is. Iedere zaterdag en zondag trokken we
met een vrachtauto van Renault, gevuld met speel- en
promotiemateriaal, het land in. Vaak gebeurde dat in
samenwerking met verenigingen. Ook was het belangrijk
sponsors te vinden, de administratie op te zetten, posters
te maken, er moest een bondsblad komen en de perscontacten moesten worden georganiseerd. Eigenlijk heb ik
wel vrij veel gedaan…”
In zijn periode kende Stan een aantal hoogtepunten. Het oprichten van de Bond was er één, maar
ook het eerste Nederlandse Kampioenschap in
1977 hoort daar thuis evenals het bezoek aan het
WK in Luxemburg in datzelfde jaar om kennis te
II
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Equipe Alebeel, Alebeek, Wagenaar

maken met het internationale evenement en het
bestuur van de FIPJP.
Voor Stan kende zijn periode geen dieptepunten.
Zijn bestuursinbreng eindigde echter, omdat hij het
organiseren van het WK in Nederland niet verantwoord achtte. “Dat was jammer, maar zo is het leven”
zegt hij nu, bijna dertig jaar later.
In 1984 vond in Rotterdam het 20e WK van de
FIPJP plaats. Nederland werd vertegenwoordigd
door drie tripletten. Toon en Hans van Alebeek met
Ad Wagenaar, Domenique Frisone en Selim Artun
met Antonio Ruffin en Bert van Dijk met Krijn
Ooms en Fernand Dicale. Voor Bert van Dijk was
dit zijn tweede WK en het zou 20 jaar duren voor
hij weer op een WK aantrad en het meteen tweemaal achter elkaar deed. Voor Toon van Alebeek
was het zijn debuut, dat in 1989, 1995, 1996 en
2002 een vervolg kreeg. Ook Ad Wagenaar maakte
zijn debuut in 1984 op het WK. Hij moest echter
tot 2010 wachten voordat hij weer in deze internationale arena stond.
Het WK in Rotterdam viel in de zittingsperiode
van Frans van Voorst als voorzitter, die hierop
uiteraard als een hoogtepunt terugkijkt. Maar
er was voor Frans meer in die periode. Zo kijkt

hij met tevredenheid terug op het in het sportinformatiecircuit brengen van de NJBB, het
financieel versterken van de NJBB en niet in de
laatste plaats het realiseren van een vast bondsbureau dat ondergebracht werd in het pand van de
Provinciale Sportraad Zuid-Holland in Poeldijk.
Daardoor kon de dienstverlening aan de leden
van de NJBB sterk verbeterd worden. In 1985
zette Frans zijn werk in de NJBB voort als voorzitter van de Reglementencommissie.
In 1990 wordt Jan Zant voorzitter van de NJBB.
Jan was daarvoor voorzitter van afdeling 7. In die
hoedanigheid heeft hij de groei van het petanque
in Noord-Holland meegemaakt. In 1986 werden
de afdelingen 7 en 9 zelfstandig door een toename
van het aantal verenigingen in de kop van NoordHolland met ruim 300%. Voor het bondsbestuur
waren het echter roerige tijden en in 1993 kwam er
een eind aan het voorzitterschap van Jan.
Medebestuurslid Gerrit Buitenhuis volgde hem
op als voorzitter. Tegelijkertijd zag het bondsblad
petanQue het licht. In zijn voorwoord in het eerste
nummer citeerde hij een spreuk uit de hal van de
Verbindingsschool van de Koninklijke Marine.
“Hoe nodig ook de mitrailleurs, torpedo’s en granaten;
Waar radio of seinlamp faalt, kan niets de vloot meer
baten”
Met andere woorden, waar geen of een gebrek aan
communicatie is, kan er geen vooruitgang geboekt
worden. De spreuk is ouder dan de NJBB, maar
gaat nog steeds op. Communicatie is de navelstreng
van onze bond en zal zeker verder in het verhaal
nog naar voren komen.
In de zittingsperiode van Gerrit kwam zijn militaire achtergrond duidelijk naar voren. Alles gaat
in marstempo. De opleidingen kregen binnen de
NJBB meer aandacht en Gerrit was altijd aanwezig bij de start en het einde van een opleiding. In
deze periode wilde de NJBB ook internationaal
meer op de voorgrond treden. Helaas moest het
plan om de organisatie van het WK in 1997 naar
Nederland te halen teruggegeven worden aan de
FIPJP. Ook nu bleek het financiële risico te groot.
In 2002 gaat het WK weer aan de neus van Nederland voorbij, doordat Marokko de organisatie
opeiste. Op Europees niveau trad Gerrit op de
voorgrond. Hij werd lid van het eerste bestuur van
de Confédération Européenne de Pétanque. We
schrijven dan 1999. Gerrit hanteerde acht jaar de
voorzittershamer en werd opgevolgd door Jan Bijnen. Ook al een doorgewinterd bestuurslid. Houder van de portefeuille wedstrijdzaken en voorzitter van de scheidsrechterscommissie. Na drie jaar
ruilde hij het voorzitterschap van de NJBB in voor
het voorzitterschap van de reglementencommissie,
waarvan hij thans nog lid is met het einde van zijn
zittingstermijn in zicht.
In 2004 kregen we een nieuwe voorzitter. Loek van
Tiggelen uit het Limburgse Cadier en Keer. In zijn
zittingsperiode had Loek naast de herziening van
een aantal interne opleidingen veel te maken met
de discussies over bezuinigingen in de sport. Ook
nu weer een actueel onderwerp. Niet alleen in de
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sportwereld, maar in de hele maatschappij. Uit die
discussie volgde een moeizaam proces van mogelijke samenwerking met andere sportbonden en uiteindelijk de verhuizing van het bondsbureau naar
het Huis van de Sport in Nieuwegein. De afstand
van Limburg naar eerst Poeldijk en later Nieuwegein werd toch een zware belasting naast een reguliere baan. In 2004 verruilde Loek de NJBB voor
de CEP, waar hij tot november van 2012 de functie
van algemeen secretaris vervulde. De opvolger van
Loek in het NJBB-bestuur werd Elly de Jonge. Zij
was niet de eerste vrouw in het bestuur. Een aantal
ging haar voor, waarvan Dody Henze en wijlen
Erika Lak wel de bekendste zijn. Elly werd wel de
eerste vrouwelijke voorzitter.
Deze periode kent een andere invalshoek. Elly
verwoordt dat als volgt:
“Van november 2006 tot juni 2012 mocht ik voorzitter
zijn van de NJBB. In die periode hebben we de organisatie verstevigd. De interne organisatie, zodat de dienstverlening aan de verenigingen verbeterd is. Extern, zodat
de NJBB naar buiten bekend is als een organisatie die
haar zaken op orde heeft zoals bij het NOC*NSF, andere
bonden, gemeenten en andere partners. De laatste twee
jaar hebben we hard gewerkt aan de verenigingsondersteuning in brede zin door het verbeteren van de website,

Elly de Jonge

het gezamenlijk voeren van een ledenadministratie, onze
producten beter etaleren, de wedstrijdsport aantrekkelijker
maken en de topsport professionaliseren. Een hoogtepunt
in die periode is de samenwerking geweest in alle geledingen van onze bond. Een dieptepunt is geweest dat we de
organisatie van het wereldkampioenschap hebben moeten
teruggeven vanwege financiële onhaalbaarheid. Overigens
was het weer een hoogtepunt dat we dit besluit hebben
durven nemen. Petanque is een bijzondere sport, omdat
jong en oud onze sport kunnen beoefenen en ook nog eens
met elkaar. En onze sport komt samen met een aantal
doelstellingen van gemeenten en Rijk. Zoals het gezondheidsbeleid, meer bewegen voor ouderen en jongeren laten
sporten”.
Ook in deze periode van het bestaan werd de
organisatie van een WK in Nederland voortijdig
gestaakt. Ook nu weer kon het financieel niet rond
komen. Een pijnlijke beslissing, maar een beslissing
in het belang van het overleven en de toekomst van
de NJBB.
Tot zover de bestuurlijke kant van het petanque in
Nederland.
Er is in die periode heel veel bestuurd. Vaak met
vallen en opstaan, maar altijd met de toekomst
voor ogen. Met die toekomst zullen we straks dit
overzicht afsluiten.

Petanque is een sport,
een topsport zelfs.

De sport
Het is echter een sport met een imago van oude
spelers. Een imago wat uit vakantie-ervaringen in
Frankrijk voort komt. Oudere mannen, die ’s middags
op het pleintje onder de platanen een partijtje spelen.
De Fransen spreken dan van petanque, de Nederlan
ders van jeu de boules. Het is een imago waar we moei
lijk los van komen. Het toverwoord is dan publiciteit.
Maar zolang de landelijke media het toch nog als een
spelletje zien, zullen we er hard aan moeten werken.
De sport begon echt vorm te krijgen als op 11 september 1977 het eerste Nederlandse kampioenschap
wordt gespeeld. De eerste kampioen is de equipe
Roosenburg, Roosenburg, Spieker. Recordhouder
in titels NK tripletten is Marc Helffer met 10 titels.
Jarenlang was het de winnaar van het NK tripletten, soms na een best of five tegen de winnaar van
de Boule d’ Or en later van de bekerwinnaar, die
IV
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Vrouwenequipe 4e plaats WK in Canada
Nederland op het WK mocht vertegenwoordigen.
In 1979 namen we voor het eerst deel aan het WK
met Jan Willinge, Hans Schilperoort en Ronald van
Es. Het beste resultaat tot nu toe was een plaats in de
achtste finales. Dat deden we driemaal. In 1989 met
Marc Helffer, Bart Scholten en Dick Toonen (Pineda
del Mar, Spanje) en in 1990 in Monaco en 1991 in
Andorra met Rick Geldman, Ferdinand Wiese en

Links:Vrouwenequipe
3e plaats EK in Turkije
Rechts: Karin Zantingh
zilver EK 2004
Onder: Wietse van Keulen
zilver

Mark Kremer. In het troosttoernooi, de Coupe des
Nations, bereiken Ferdinand Wiese, Jan van de Bosch
en Frank Schepers een tweede plaats tijdens het WK
van 2001 in Monaco.
Het eerste WK voor vrouwen vond plaats in 1988
in Spanje. Dit WK werd met doubletten gespeeld en
Nederland werd daar vertegenwoordigd door Joke
van Nunen en Brigitte Schouten. Zij werden zevende
in de Coupe du Monde. Hoewel het WK mannen
tot en met 2008 een jaarlijks evenement was, was
het WK vrouwen van meet af aan een tweejaarlijks
evenement. Nederland heeft geen jaar verstek laten
gaan en de beste resultaten geboekt toen het ook voor
vrouwen een triplettenkampioenschap werd. In 1996
winnen Colinda Mentink, Karin Rudolfs en Heide
Spiele de Coupe des Nations. De topprestatie tot nu
toe is geleverd door de equipe Karin Zantingh, Judith
van de Eijnden, Katy Bosch en Gofie Beekmans, die
in 2002 in Canada net naast het podium eindigden. In
deze periode was Jac Machielsen de damescoach en
een drijvende kracht in het petanque als topsport. Hij
deelde natuurlijk in de trots van deze topprestatie en
kijkt nog altijd met plezier terug op dit hoogtepunt.
Zoals gezegd, heeft de NJBB tweemaal de voorbereidingen voor de organisatie van een WK moeten
staken door onvoldoende fondsen. Veel landen zullen
zich niet kandidaat stellen vanwege de kosten en dat
zal zeker het geval blijven zolang de verblijfkosten
door het organiserende land opgehoest moeten worden. Anders is dat met de Europese kampioenschappen. Daar liggen de kosten voor het organiserende
land een stuk lager. Kort na de oprichting van de
Confédération Européenne de Pétanque werd in
2001 het eerste Europese Kampioenschap Petanque
voor vrouwen gehouden. Aan deze eerste editie werd

deelgenomen door de equipe Donna de Jong, Manon
en Anouk van Loon en Judith van de Eijnden. Zij
bereikten daar in Straatsburg een keurige vijfde plaats.
In 2003 en 2005 wonnen we de Coupe des Nations.
Het hoogtepunt kwam in 2005 toen Katy Bosch,
Marina Blom, Karin Rudolfs en Karin Zantingh de
bronzen medaille wonnen in Turkije.
Het Europees kampioenschap voor mannen is van
jongere datum. De eerste editie vond plaats in 2009 in
Nice, Frankrijk. Dit EK vindt om de twee jaar plaats
en is tevens een kwalificatietoernooi voor het WK
mannen. De beste 24 van het EK plaatsen zich voor
het WK in het daarop volgende jaar. Zowel in 2009
als in 2011 eindigde de Nederlandse equipe bij de
laatste zestien.
Een relatief nieuwe act in het theater van de Internationale Kampioenschappen is het precisieschieten.
Het WK precisieschieten vond voor het eerst plaats in
2000 tijdens het WK mannen in Portugal. De eerste
Nederlandse deelnemer was Essa Agzoul. Hij eindigde op een 13e plaats. Tot op heden was dat ook de
beste Nederlandse prestatie. Bij het EK precisieschieten hadden de mannen meer succes. Marco Zeitsen
was de eerste vertegenwoordiger met een eindklassering bij de laatste zestien. Wietse van Keulen zette
in 2011 de beste prestatie bij het precisieschieten
voor mannen ooit neer. Hij behaalde een bronzen
medaille in Göteburg, Zweden. Maar de Nederlandse
topprestaties bij het precisieschieten komen toch de
vrouwen toe. Het begon met Gofie Beekmans in 2002
met een 22e plaats in Canada en twee jaar later een
zesde plaats Spanje. De eerste medaillewinnaar bij
de vrouwen was Karin Zantingh met zilver tijdens
het EK in 2003. In 2005 werd weer een medaille
veroverd in het EK. Nu was het Karin Rudolfs met
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Links: Karin Rudolfs
goud EK 2007
Rechts: Karin Rudolfs

EK jeugd 2008
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een bronzen medaille. Ook in 2006 behaalde Karin
Rudolfs brons, maar nu tijdens het WK. Zij begon nu
jaarlijks medailles te veroveren. In 2007 GOUD bij
het EK gevolgd door zilver bij het WK in 2008. De
jaren daarna eindigde we wel steeds in de top, maar
konden we geen medailles vergaren. Karin Rudolfs is
door een verhuizing naar Zwitserland geen vertegenwoordiger van het Nederlandse petanque meer. Ze
heeft intussen al Zwitserse nationale titels veroverd
en zal in de komende jaren ongetwijfeld een geducht
tegenstander van ons worden.
De toekomst ligt voor ons, maar toch nog even terug
in het verleden van de toekomst. Onze jeugd.
Zo’n tien jaar geleden deed toenmalig bondssecretaris
Wim Kruize tijdens de bondsvergadering de mededeling dat petanque officieel volksport in Nederland was
geworden. Het woord petanque was namelijk opgenomen in de Nederlandse woordenlijst. Echter voor
de jeugd was en is het nog geen volksport. Het aantal
jeugdleden is nog nooit boven de 3% van het totaal
aantal leden uitgekomen. We worden nog steeds
achterhaald door het “oude mannen imago”. Jeugdleden durven

vaak op school niet te vertellen dat petanque hun
sport is. Toch worden jeugdigen verrast als een
jeugdspeler een spreekbeurt over petanque durft te
houden op school. De verbazing is groot als deze
jeugdspeler meldt dat hij heeft deelgenomen aan
het WK-jeugd in Japan!
In 1987 nemen we voor het eerst deel aan het WK
jeugd (junioren). We winnen meteen de Coupe
des Nations. Datzelfde doen twee jaar later, Patrick Bosch, Tamara Jansen en Erik Telkamp in
Zweden. Het beste resultaat leverden Hans van
Veen, Rick Goedkoop, Navin Koebeer en Jurgen
Giltjes met een vierde plaats in het WK van 2001
in Lons le Saunier in Frankrijk.
Het EK jeugd vindt voor het eerst plaats in 1998. Dat
was ook het allereerste Europese Kampioenschap
petanque. In 2006 wonnen we in Zwitserland met
Lars Dolmans, Mark Brouwers, Jeroen van den Elzen
en Roland Delvoie de Coupe des Nations.
2008 was ons topjaar. Het EK jeugd vond plaats in de
grote overdekte accommodatie van het petanquecentrum Nederland in Nieuwegein. Nederland mocht
als gastland met twee equipes uitkomen. Nederland

2 (Menno van Drunen Littel, Denise van Arnhem,
Sonia Zwaal en Melissa van Sichem) werd na zware
poulewedstrijden in de Coupe des Nations uitgeschakeld. Nederland 1 (Davey Kooijman, Joey van
Doorn, Tom van der Voort en Kees Koogje) kwam
vrij makkelijk door de voorronde, maar hun race om
de titel werd in de halve finale gestopt door Italië.
Het werd dus brons samen met Spanje. Het goud was
voor de Franse equipe.
Ook de jeugd kent de discipline precisieschieten tijdens EK’s en WK’s. In de zes WK’s was het Romulo
van Stockum die in 2011 met een achtste plaats het
beste scoorde. Tijdens de EK’s deden we het in het
algemeen beter. Van de zes EK’s eindigden we er
vijf bij de top 6 met zilver in 2010 voor Tom van der

Voort in Montauban (F) en zilver voor Rick van Lier,
met een nieuw Nederlands jeugdrecord, in 2012.
Een bewijs dat de trainingen van de laatste jaren hun
vruchten afwerpen. Ook in dit aspect van onze sport,
de jeugd, komt de naam van Jac Machielsen sterk
naar voren. Jac is misschien wel de bekendste figuur
in Petanque-Nederland! Monsieur Pétanque is nog
steeds een graag geziene verschijning op de petanqueevenenmenten. Het lijkt wel of de hele wereld en ook
België hem kent! Jac betekende veel voor het jeugdpetanque. Het was dan ook terecht dat in 2011 het Open
Jeugd Masters werd omgedoopt in Open Jac Machielsen Jeugd Masters. Tijdens het jubileumcongres
in september 2012 werd Jac benoemd tot ridder in de
orde van Oranje Nassau.

v.l.n.r.:
Rick van Lier
zilver 2012,
Tom van der Voort zilver,
Ridder Jac Machielsen.

Het bondsblad
Van al de gebeurtenissen in de historie van de NJBB
is natuurlijk verslag gedaan. Enerzijds in de jaarverslagen en notulen van de bondsvergaderingen, anderzijds via het bondsorgaan. Het bondsblad heeft
verschillende namen en uitvoeringen gekend. In de
tachtiger jaren was het eerst Boulevard waarin de
verslagen en uitslagen van toernooien en competities
onder de spelers verspreid werd.
Dit blad verscheen op krantenpapier en tabloidformaat. De opvolger was het Petanquejournaal.
Een handzaam boekje van A5 formaat. In 1994
verscheen het eerste nummer van het huidige
blad petanQue. De grote motor achter
dit blad was ongetwijfeld redactielid
van het eerste uur en 12½ jaar hoofdredacteur Jac Verheul. Jac kwam
voort uit de wedstrijdcommissie uit
de jaren tachtig. Jac was de auteur van
de NJBB handleiding voor wedstrijdsystemen. Dit werk wordt nog steeds gebruikt

Jac petanque Verheul
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bij de opleiding tot wedstrijdleider. Daarnaast is Jac
de vertaler van diverse Franse boeken over het petanque, waarvan “Volle zon over het petanque” van
Otello en “Petanque – spelenderwijs leren spelen”
(FFPJP) wel de bekendste zijn. Een persoonlijk
hoogtepunt voor Jac was het deel uitmaken van de
tweehoofdige wedstrijdleiding tijdens het WK van
1984 in Rotterdam. Daarnaast was ook elk nieuw
nummer van petanQue weer een hoogtepunt.
Jac was vaak zeek kritisch op het gebeuren in de
Bond. Dat kwam ongetwijfeld voort uit zijn bevlogenheid voor het petanque en zijn bijnaam Jac
Petanque is daar niet vreemd aan.
Niet iedereen was het altijd eens of gelukkig met
de kritiek. Dat hoeft ook niet, want zonder opbouwende kritiek zal de NJBB nooit vooruitkomen.

(Foto: J. Verheul)

Daarmee komen we toch echt bij de toekomst.
Waar gaan we naar toe? Waar willen we naar
toe? Daar is in het afgelopen jaar onderzoek naar
gedaan en in 2013 zal de te volgen richting vastgesteld moeten worden.

(Foto: J. Huizinga)

Wat wensen de coryfeeën uit het verleden de
NJBB toe voor de toekomst?
Een korte bloemlezing:
Stan Polman:
Laat zien dat het een prachtig spel is dat door jong en
oud gespeeld kan worden. En maak er ook een echte
sport van.
Frans van Voorst:
Ik hoop dat de NJBB in de komende jaren onder een
bezielend bestuur verder moge uitgroeien tot een goed
functionerende organisatie.
Jan Zant:
Petanque heeft nog steeds niet de plaats veroverd die
het eigenlijk verdiend in de Nederlandse sport. Het
lukt de NJBB maar niet om voldoende jeugdleden
aan te trekken waardoor onze sport vooral bekend
staat als een spelletje voor oudere mensen. De NJBB
zal dus veel meer aandacht moeten schenken aan de
ontwikkeling van het petanque als sport en deze dan
ook aantrekkelijk te maken voor de jeugd. Hiervoor
zou de NJBB plannen moeten ontwikkelen voor de
aangesloten verenigingen hoe en op welke wijze zij
de jeugd kunnen interesseren en betrekken bij onze
sport.
Loek van Tiggelen:
Nederland is na Frankrijk en Spanje de derde grootste
petanquefederatie en heeft zonder twijfel een groot
potentieel aan kwaliteit. Nederland heeft een basisorganisatie waar anderen jaloers op zijn. Het is nu tijd
om goede keuzes te maken, daarin consequent te zijn
en de echte sportbeoefening weer centraal te stellen.

VIII
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Dat zal uiteindelijk resulteren in hernieuwde belangstelling voor onze sport en aansprekende sportieve
prestaties.
Elly de Jonge:
Ik hoop van ganser harte dat de NJBB genoeg power
kan genereren om hèt kenniscentrum te worden op het
gebied van petanque en daarmee alle verenigingen aan
zich te binden en zo al onze sporters trots te laten zijn
dat ze petanque spelen.
Tot slot de wens uit het veld.
Jac Verheul:
Er dient meer aandacht te worden besteed aan de
wedstrijdsport, meer gerenommeerde toernooien en
dan uiteraard toernooien met ambiance, sfeer, uitstraling, publiek, finales op normale tijdstippen (niet na
21.00 uur ’s avonds), muziek, speakers, etc. Petanque
kan, en moet, ook een kijksport zijn!
Karin Zantingh:
Dat het goed mag gaan met de sport, zowel recreatief
als op topniveau.
Jac Machielsen:
Diegenen die het petanque als jeu de boules spelen, de
recreanten, wens ik veel gezellige toernooien toe. De
wedstrijdspelers wens ik alle succes toe op de grote nationale en internationale toernooien. We zijn op de goede
weg. En voor de NJBB wens ik dat zij er in slagen om
het contact met de verenigingen nog hechter te maken,
zodat er voldoende aanvoer komt om de top van de
wedstrijdsport te verbreden.
De tijd zal het leren!

