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PARELTOERNOOI
ZONDAG 25 AUGUSTUS 2013

NJBB op TomTom

Op een unieke locatie in het centrum van Oisterwijk vindt voor de 23e
keer wederom het bekende Pareltoernooi plaats. Op De Lind (noord- en
zuidzijde) worden er 100 wedstrijdbanen aangelegd. Er is een hoofdtoernooi voor licentiehouders en een recreantentoernooi.
Systeem:
doubletten met vijf voorgelote wedstrijden
en een finale.
Inschrijfgeld:
12 euro per doublette.
Inschrijving:
tot uiterlijk woensdag 21 augustus 2013
met vermelding van het licentienummer.
Via email naar: pcoinschrijven@ziggo.nl
Telefonisch:
013-5331276 (Ad Mathijssen).
Aanvang:
om 10.30 uur.
Melden vanaf: 08.45 uur tot 10.15 uur in de Burgerzaal
van het raadhuis aan De Lind.
Prijzen:
2 hoofdprijzen en vele mooie prijzen in natura.
Consumpties en belegde broodjes tegen concurrerende prijzen op de
locatie beschikbaar. NB: Meldt U tijdig aan om teleurstelling (zoals in
2012 wegens aanmeldingsstop) te voorkomen.

Op vrijwel alle navigatiesystemen is het zelf toevoegen
van PoI’s (Points of Interest; Nuttige Plaatsen) mogelijk. Dit
kan vaak handmatig per stuk of met veel tegelijk in een
bestand. Van alle petanque-banen in Nederland, die bij de
NJBB zijn aangesloten, is inmiddels een PoI-bestand beschikbaar. Het PoI-bestand is gemaakt en getest voor Google Earth (*.kml) en TomTom (*.ov2) maar kan via een gratis
PoI-editor naar bijna ieder ander formaat worden omgezet. Zo hoeft u onderweg nooit meer te zoeken naar een
speellocatie in uw omgeving. Als u geïnteresseerd bent in
dit PoI-bestand stuur mij dan een e-mail met vermelding
van het gewenste bestandsformaat. Het bestand wordt u
dan geheel gratis en zo snel mogelijk toegezonden.
Piet Bult (reacties: piet.bult@gmail.com)
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Veel leesplezier

I

n dit nummer stelt Piet Bult zich voor, de nieuwe redacteur van PetanQue. Verder een keur van berichten uit het hele land. Ook de nationale en internationale
toernooien en kampioenschappen komen ruim aan bod. Tot slot; materiaal voor
PetanQue (dus ook de advertenties) kan alleen aangeleverd worden op het e-mailadres: redactie.petanQue@gmail.com. Veel leesplezier toegewenst.
Hans Hover, hoofdredacteur
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van de voorzitter

Verandering zit in de lucht

H

et veel te late voorjaar of de veel te lange winter heeft het bestuur
er niet van weerhouden ‘de toekomst van de NJBB’ met voortvarendheid aan te pakken. Een zeer geslaagde ledenraadpleging gevolgd
door een goede bondsvergadering geven alle vertrouwen in die toekomst.
Samen met de nieuw benoemde bestuursleden en een gemotiveerd bondsbureau zal er een uitwerking komen met als uitgangspunt ‘de centraal gestelde competitiesport’. Bij die uitwerking worden betrokken leden ingeschakeld
en samen met hen hopen we voldoende draagvlak te krijgen voor de in gang gezette vervolgstappen. Daarbij mag niet onderschat worden het belang van het veilig stellen van de subsidie van
NOC*NSF. Zij zijn wel de kurk waarop de NJBB draait. Alle reden om ook dit traject te betrekken bij
de toekomst van de NJBB. Het zijn bestuurlijk interessante tijden, die ook zijn weerslag hebben op
het bondsbureau. Een lastig te nemen hobbel is de discussie met de belastingdienst; een discussie waar de bestuurlijke marges maar klein zijn en een uitvoering die veel vraagt van onze medewerkers op dat bondsbureau, die ook al volop betrokken zijn bij het toekomstproject. Voldoende
reden voor het bestuur om in april te kijken naar een voorlopige aanvulling van dat bondsbureau.
Gelukkig zien wij ook vernieuwingen die vertrouwen geven aan die toekomst. De redactie van
PetanQue begint steeds meer op sterkte te raken. Een echte archivaris heeft zich aangemeld om
het archief van de NJBB op orde te brengen. Hulp daarbij is nog steeds gewenst. U kunt zich nog
aanmelden. De banden met het petanqueforum worden verder aangehaald. Grote waardering
voor hun promotionele activiteiten als het gaat om het in beeld brengen van petanquewedstrijden. Een activiteit, die we als bond ook financieel willen ondersteunen. Daarom is het ook mijn
overtuiging dat we met vallen en opstaan op weg zijn naar een NJBB, die klaargemaakt wordt voor
de 21e eeuw. Wij als bestuur zijn er hard mee bezig en we weten dat we daarbij nog steeds kunnen
rekenen op betrokkenheid, maar ook deskundigheid van een groot aantal leden. Het vernieuwde
bestuur gaat ervoor en U ook. Dat geeft vertrouwen.
Arno Frankfort, Interim voorzitter.
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Bestuursrubriek

Project Toekomst NJBB
Op de bondsvergadering van 23 maart 2013 heeft het
bondsbestuur de opdracht gekregen om een meerjarenbeleidsplan uit te werken dat de komende jaren richting
geeft aan de activiteiten van NJBB.

V

oor deze opdracht is een projectgroep samengesteld
bestaande uit Twan Beckers (projectleider), Carlijn Mol
(projectsupport) en Marieke Poolman (projectadviseur).
De projectgroep heeft als taak een meerjarenbeleidsplan en
implementatieplan te presenteren op de bondsvergadering
van 16 november dat gebaseerd is op de drie pijlers binnen
scenario 3, te weten:
• Competitie
• Promotie
• Verenigingsondersteuning
Om een plan te presenteren dat aansluit op de wensen, behoefte en mogelijkheden van de leden van NJBB, wil de projectgroep
zo veel mogelijk informatie verzamelen bij haar achterban. Zo
worden in de maanden april en mei gesprekken gevoerd met
tal van verenigingen en bezoekt de projectgroep in de maand
juni alle afdelingen om informatie en inzicht te verkrijgen binnen de drie pijlers.

Daarnaast heeft de projectgroep het NJBB Klankbord opgericht. In twee bijeenkomsten (8 juni en 24 augustus) wordt de
voortgang en totstandkoming van het meerjarenbeleidsplan
en het implementatieplan met het NJBB Klankbord besproken
en wordt de mogelijke invulling van de 3 genoemde pijlers getoetst.
Op 5 oktober wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd
in het Huis van de Sport in Nieuwegein. Deze bijeenkomst heeft
als doel het concept meerjarenbeleidsplan en het concept implementatieplan te presenteren. Dit is tevens de laatste gelegenheid om met de achterban van gedachte te wisselen. Voor
de informatiebijeenkomst op zaterdag 5 oktober ontvangt elke
vereniging t.z.t. een uitnodiging.
Het definitieve meerjarenbeleidsplan en implementatieplan
worden met de stukken van de bondsvergadering (najaar) in
de week van 7 tot 12 oktober meegestuurd. Na 12 oktober zal
de projectgroep de najaarsvergaderingen van de afdelingen
bezoeken om het plan in het kort toe te lichten.
Om alle leden van de NJBB zo goed mogelijk te informeren over
de voortgang van het project worden de secretariaten van de
verenigingen op de hoogte gehouden via een speciale nieuwsbrief. Daarnaast is een aparte webpagina op de website ingericht waarop u alle informatie kunt terugvinden.

petanQue kort

Sjoele

‘O

pa, opa’ nou ja, volgens friese traditie noemen ze me
pake. ‘Pake, pake, zullen we sjoele? ’Sinds mijn dochter
met man en kinderen in het schone Limburg woont en
ik nog altijd in het fraaie Friese land, is een kleine camping bij
hen in de buurt een leuke uitvalsbasis voor mijn vele camperreisjes richting België, Luxemburg, Frankrijk of nog verder. Ook
dit weekend had ik mij daar voor een paar dagen geïnstalleerd.
De zondagmiddag kreeg ik het genoegen op de beide kleintjes
van vier en zes jaar te mogen oppassen. ‘Pake, zullen we sjoele?’
herhaalden ze nog eens in koor. ‘Maar natuurlijk gaan we sjoele.
Ik weet alleen niet of hier wel een sjoelbak is. Kom, laten we
gaan zoeken.’ In ganzentred, ik voorop, dan de oudste van de
twee en daarachter de kleinste, liepen we het terrein rond, richting het speelveldje. ‘Ja daar!’ riep de oudste toen ze een soort
van kinderboulebaan zag. Tussen allerlei andere speeltoestellen
had de campingbaas een bak getimmerd van ongeveer twee bij
zes meter, bedekt met een bodem van strak gespannen graveldoek. Op de rand stonden twee draagtasjes met fel gekleurde
campingboules onder een klein afdakje. De kleinste van de twee
was plotseling niet meer te houden. Ze peuterde de ballen één
voor één uit de plastic tasjes en begon er, telkens onder het uitstoten van de kreten ‘sjoele, sjoele’ ogenblikkelijk mee rond te
strooien, al waren het pepernoten. Toen alle ballen kris kras in
gras verstrooid lagen te wachten op de volgende actie nam de
4
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oudste de leiding over. ‘Hoe moet het, pake? Jij kan het toch zo
goed?’ Heel langzaam begon het mij te dagen. Ongetwijfeld
had mijn dochter tegen de kleintjes lopen opscheppen over
de nieuwe hobby van hun pake, boulen. En sjoelen en boelen
ligt blijkbaar heel dicht bij elkaar in kleine kinderhoofdjes.De
kunstig aangelegde gravelbaan werd ons al gauw te klein. De
oudste stelde voor om maar gewoon het hele grasveld in gebruik te nemen. Eéntje gooide een bal een eind weg en dan
moesten de anderen daarop mikken, en het liefst raken natuurlijk. Iedere geraakte bal leverde een punt op. ‘En wie de meeste
punten heeft, heeft gewonnen,’ bedacht ze spontaan de spelregels. Al bij de derde caravan die we passeerden kwam een
jongetje aangelopen en vroeg of hij mee mocht doen. Maar
natuurlijk. Bij een volgende caravan kwam een meisje zelfs met
een eigen set boules aangerend. Sneller nog als op ons eigen
speelmiddagen bij de Vledderboules, vloog de tijd om. Na een
paar uur waren de veelkleurige ballen en kinderen niet meer te
tellen, laat staan de behaalde punten. ‘En, hebben jullie het een
beetje naar de zin gehad bij pake?’ vroeg mijn dochter toen ze
de kids op kwam halen. ‘Ja, lekker sjoele, sjoele,’ bleef de kleine
nog een hele tijd roepen. Wellicht horen we daar over twintig,
dertig jaar wel meer van op een NK of zo...
Piet Bult (reacties: piet.bult@gmail.com)

Bestuursrubriek

Kledingsponsor voor de NJBB
De Nederlandse Jeu de Boules Bond heeft een nieuwe kledingsponsor. De komende 3 jaar (met een optie voor nog eens
3 jaar) worden alle Nationale Selecties van de NJBB voorzien
van trainings- en wedstrijdkleding.

gen is weergegeven in een aan de verenigingen gestuurde A5-folder. De NJBB-verenigingen krijgen 15% korting op de in de prijslijst
gepubliceerde bedragen.

E

Kijk voor meer informatie op www.altosportswear.nl
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Mag ik me even voorstellen? Ik ben GERRIT, zo hebben ze mij destijds genoemd. Volgens mij was het Andries die het heeft bedacht.
Hij heeft zich in het begin ook wat over mij ontfermd. Ja, ruim 2
jaar geleden ben ik uit het nest gegooid door ons gezin KRAAI. Het
was een drukke boel met 5 kraaienkids en op een gegeven moment met wat druk- en duwgedrag viel ik half fladderend naar beneden uit een grote eik vlakbij de bouleplaats. Ik kon niet meer zo
hoog vliegen dat ik weer terug kon komen en mijn familie vond het
zo wel goed: een kleine opvreter minder! Gelukkig waren er wat
aardige mensen van Pres le But, die zich over mij ontfermden. De
stukjes brood en vooral die lekkere kaas, waren mij zeer welkom. Ik
vond een plekje bij de ventilator van de afzuigkap bij de buurman:
Nia Hoa. Het was er lekker warm en ik had net een klein afdakje
om lekker beschut te kunnen zitten. Ik ging regelmatig door mijn

charmes te gebruiken, wat schooien bij de boulers en met succes,
moet ik zeggen. Nog hartelijk dank daarvoor, vooral mijn vriend
Andries. Ik kwam de eerste winter goed door, want ja boulen doen
ze daar in weer en wind, zomer en winter door. Sommigen wilden
me wel even aanraken, maar dat ging me net te ver. Ik bleef op
veilige afstand. Nog even iets over mijn naam: Andries noemde mij
Gerrit, maar eigenlijk hebben Pa en Ma Kraai, mij Salomo genoemd.
Je weet wel, vernoemd naar de bekende zwarte kraai van Paulus
de Boskabouter. En ik moet zeggen….dat de naam wel past. Een
beetje wijs ben ik namelijk wel. Sommigen zullen misschien zeggen: je bedoelt zeker eigen-wijs! Ach, ja dat is misschien ook wel
(soms) waar. De volgende keer zal ik iets vertellen over mijn ondeugendheden, want ja…dat hoort ook thuis in onze familie. Veel
plezier bij het boulen en als ik nog eens langskom, graag van die
heerlijke jonge, zachte kaas GRAAG. Groeten van Gerrit

RREA heeft vooral naam gemaakt in de voetbalwereld. Zo is
ERREA onder andere hoofdsponsor van Ado Den Haag, AC
Parma (Serie A) en enkele voetbalverenigingen in de Bundesliga en Premier League. Naast voetbal is ERREA actief in tal van
andere sporttakken. De afgelopen jaren heeft ERREA zich gericht
op Jeu de Boules. Dit heeft geresulteerd in een speciale lijn voor
Jeu de Boulesverenigingen. De beloftenselecties hebben in deze
kleding deelgenomen aan de voorronde EK-beloften en zagen er
pico bello uit. De speciale Jeu de Bouleslijn voor NJBB-verenigin-
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commisie topsport

Sectie Topsport reorganiseert
De Sectie Topsport heeft zich in het nieuwe seizoen 2012-2013 aangepast aan de veranderende omstandigheden en
ingespeeld op aanstaande ontwikkelingen binnen onze bond. Niet alle vacante functies zijn momenteel ingevuld
doch de structuur ziet er als volgt uit:
Afgevaardigde NJBB bestuur binnen Sectie Topsport:
Technisch Manager Sectie Topsport:
Trainer/Coach Nationale Junioren Selectie en algehele leiding NJS:
Trainer/Coach Nationale jeugdselectie:
Trainer/Coach Nationale Vrouwen en Vrouwen Beloften Selectie:
Assistent Trainer/Coach NVS en Beheer Talentvolgsysteem:
Trainer/Coach Nationale Heren Beloften Selectie:
Trainer/Coach vertegenwoordiging EK/WK Senioren:
Contactpersoon Sectie Topsport met Regionale Petanque Selecties:
Beheer materiaal:
Scholingsdagen petanquetrainers:

Henk van Rekum
Toon van Alebeek
Fred Lagerwaard
Joop Pols +Kees Kroon
Janny van Aggelen
Huub van den Broek
Rajen Koebeer
Rajen Koebeer
Peter van de Linden
Jan Schuler
Wim van der Meer

Vacante functies:
- Voorzitter Sectie Topsport, Functionaris Externe betrekkingen, Assistent Trainer/Coach Jeugdselectie,
Bediening Video Analyse Apparatuur NJBB.

Technisch Manager Sectie Topsport:
De Technisch Manager Sectie Topsport is verantwoordelijk
voor de coördinatie van het gehele topsportprogramma. De
Technisch Manager maakt deel uit van de Sectie Topsport en
vervult een verbindende rol tussen de uitvoering van het Topsportbeleid en de bewaking van alle procedurele aspecten
binnen het Topsportbeleid.
Samen met het begeleidingsteam stelt de Technisch Manager
de jaarkalender (Nationaal en Internationaal) op voor alle selecties en coördineert hij, in nauw overleg met de verantwoordelijke Trainer/Coach, het voorbereidingsprogramma voor het

deelnemende team aan het EK/WK voor senioren. Het begeleiden en ondersteunen van de totale trainersstaf vormt tevens
een belangrijk onderdeel van deze functie. Ook het (mede)
organiseren van de “scholingsbijeenkomsten NJBB trainers”
behoort tot het takenpakket van de Technisch Manager van de
NJBB. Een belangrijk aandachtsgebied voor de sectie topsport
de komende jaren is kostenbeheersing. Met het teruglopen
van de subsidies moeten er keuzes gemaakt worden. Een oplossing zou kunnen zijn een sponsor voor de reiskosten van de
selecties bij buitenlandse activiteiten. Heeft u er nog één in de
la liggen?

petanQue kort

D

e spelers van de mannen beloftenequipe van Israel reden
met open ramen tijdens de rit van Schiphol naar Nieuwegein.
Zij vroegen de chauffeur op de A2 even te stoppen om foto’s
van de sneeuw te maken. Zij hadden nog nooit sneeuw gezien.
Heeft u wel eens gezien dat een boule op circa 10 cm voor de cirkel
geschoten werd? Ik zelfs tweemaal! Het gebeurde tijdens de têteà-tête wedstrijd Nederland – Italië voorronde EK beloften. Na de
stand teruggebracht te hebben op 8-11 plaatst Tom v/d Voort de
eerste boule kort achter het but. Het daarop volgende schot van
Diego Rizzi is een carreau, maar het but springt terug tot iets meer
dan 3 meter vanaf de cirkel. Tom laat zijn tweede boule vlak voor de
cirkel vallen. Diego schiet deze bal uit en ligt dus weer op één. Tom
herhaald de truc. Diego schiet nu weer en dit keer is het een blijver.
13-8 einde partij. Over deze tactiek is heel veel gediscussieerd.
De Confédération Européenne de Pétanque en de Fédération International de Pétanque et Jeu Provençal hebben afgesproken dat
6

om Internationaal scheidsrechter te worden men eerst een CEP
examen moet doen en dan het FIPJP examen. Het CEP examen
vindt om de twee jaar plaats tijden het EK-mannen. Maar nu komt
de bijzonderheid. De FIPJP stelt als maximum leeftijd 60 jaar. De
CEP hanteert echter een maximum leeftijd van 50 jaar! Je zal maar
51 jaar zijn en ambitie hebben om internationaal scheidsrechter te
worden en in Europa wonen!
De Confédération Européenne de Pétanque heeft overwogen
om de deelnemers aan een EK te verbieden tijdens het toernooi
alcohol te nuttigen. Om redenen van problematische handhaving heeft men besloten om tijdens de EK’s conform het gebruik
bij de FIPJP. Men start daarmee tijdens het EK mannen in Rome.
Indien uit de blaastest blijkt dat men boven de waarde van 0,50
g/l zit, wordt men uitgesloten van deelname tot men weer onder
die grens zit. Voor onze deelnemers is dit geen enkel probleem,
daar het een regel is dat er geen alcohol tijdens het kampioenschap genuttigd wordt.

TOERNOOICOMMISSIE

NJBB Masters 2013

E

de NJBB Masters kwalificeren zich de nummers 1, 2 en 3 in de
eindstand van de Ereklasse van de Nationale Competitie, en de
nummers 1 t/m 4 van de kwalificatieteamranglijst. De achtste
plaats in de NJBB Masters is een aanwijsplaats. Het bestuur kan
vanuit bondsbelang een equipe voor deze plaats aanwijzen.
De kan het WK/EK-team van dit jaar zijn of een team uit de
“beloftenselectie”. Uitgangspunt daarbij zal zijn dat het een representatief team zal zijn voor de NJBB. De onderstaande acht
toernooien zijn aangewezen als kwalificatietoernooi.

r zijn weer een paar ontwikkelingen te melden m.b.t.
de kwalificatiecyclus NJBB Masters 2013 en de Masters
zelf. Het bestuur heeft besloten dat de leeftijd voor deelname aan de Masters minimaal 18 jaar is. Voorts is besloten
om de equipesamenstelling iets uit te breiden. Het is mogelijk
om met vier spelers ranglijstpunten te verdienen in de teamranglijst van de kwalificatiecyclus. Dit betekent dat een equipe
uit vier spelers kan bestaan. Het blijft natuurlijk zo dat aan de
kwalificatietoernooien maar met drie spelers deelgenomen
kan worden. Echter als alle vier de spelers aan tenminste twee
kwalificatietoernooien samen gespeeld hebben, dan gelden
de behaalde punten voor de teamranglijst. Consequentie is
wel dat deze vier spelers bij kwalificatie aan de NJBB Master
2013 moeten deelnemen. Tijdens de NJBB Masters zijn equipes
van vier spelers toegestaan en kan er tijdens de partijen van
de Masters gewisseld worden net als bij het WK en EK. Voor
Datum
ma 01 apr
zo 07 apr
zo 23 jun
za 29 jun
za 17 aug
za 24 aug
zo 01 sep
za 21 sep

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

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

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

Plaats
Leidschendam
Delft
Vlaardingen
Zeist
Groningen
Bergen op Zoom
Alphen a/d Rijn
Haarlem

Soort
Triplettes
Triplettes
Triplettes
Triplettes
Triplettes
Triplettes
Tripletten
Triplettes

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

De stand na twee kwalificatietoernooien (top tien):
Plts
1
2
3
3
5
6
7
7
9
10

Speler 1
Edward Vinke
Noël Kempeneers
Marco Zeitzen
Simon op den Kelder
René Vreeswijk
Leo Bos
Mourad el Ansari
Mustapha Maazouz
Peter Bonarius
Bas Velthuijsen

Speler 2
Mark Norder
Essa Agzoul
Marty van Nunen
Roy Hulskamp
Jelle Venema
Jan Tonen
Khalid el Yazidi
Khalid Benar
Wim Steenbergen
Jelle Venema

Speler 3
Kees Koogje
Mark Wildeboer
Joey van Doorn
Johan Mol
Arjen Limonard
Menno v Drunen-Littel
Mohammadi Jadoun
Bart Scholten
Phil Copeland
René Vreeswijk

Vereniging
PUK
Les Cailloux
’t Dupke
MIDI
Mix
PUK
Mix
Mix
De Gooiers
Mix

1-apr
25
15
15
20
13
10
17

7-apr
30
17
15
10
25
9
20
20
9
-

Totaal
55
32
30
30
25
22
20
20
19
17

A D V E R T E N T I E

AANBIEDING!

De héle maand september kamperen voor 250 euro!
(staanplaats incl. 2 personen en 5A stroom)
Reserveer uw plekje op www.campinglescharmilles.fr
o.v.v. NJBB

Activiteiten Gezelligheid
Sfeervol Rust Ruimte
NEDERLANDSE LEIDING s WWW.CAMPINGLESCHARMILLES.FR
INFO@CAMPINGLESCHARMILLES.FR s  0033-(0)475-885627
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NIEUWS UIT DE ZONES

zonE A
Schitterende 1 april
grap Vledderboules

H

alf maart kwam het ‘schitterende’ verhaal in de media naar
voren. Pétanqueclub Vledderboules zou plotsklaps steenrijk
geworden zijn door de vondst van vele diamantfragmenten
in het grind van de speelbanen. Bovendien kon dankzij deze vondst
een overdekt Pétanquecomplex, met zwembad en een 30-tal vakantiehuizen gebouwd gaan worden. Het uitgaande persbericht en
de informatieve e-mail waren overtuigend opgezet en uitgewerkt.
Foto’s van tientallen, naar diamant steentjes, zoekende leden die op
hun knieën centimeter voor centimeter uitkamden, een artist impression van het nieuwe project en een begeleidende filmreportage
van de N.P.O. op de sociale mediakanalen als You Tube (zoekterm

Keuze

H

et is zondagmorgen, half tien. Tijd om naar de kerk te gaan,
familie te bezoeken, een heerlijke wandeling te maken of
gewoon nog een uurtje in bed te blijven liggen. Een paar
weken geleden heb ik evenwel de keuze gemaakt om mij op deze
zondag, samen met een nieuwe spelvriendin, op te geven voor mijn
eerste echte wedstrijd. Een toernooi georganiseerd door onze eigen club de Vledderboules en onder de vlag van de NJBB. Voor een
groentje als ik allemaal nieuw en dus allemaal spannend. En ik zit
met heel veel vragen. Ben ik na nog maar drie maanden ervaring in
deze sport al toe aan een grote wedstrijd? Heb ik mij wel voldoende
voorbereid? Ken ik de spelregels al goed genoeg, en het spel van
mijn partner, en zij dat van mij? Nou..., nee dus. Al bij
de inschrijving gaat het vreselijk mis. Er moet inleggeld
worden betaald en zoals wel vaker bij korte uitstapjes
heb ik geen cent of creditcard op zak. Gelukkig vind
ik in mijn auto nog een rondzwervend eurobriefje.

‘vledderboules’). Dit alles gaf direct vele honderden leuke reacties in
de landelijk péteanquewereld zoals van de NJBB, de landelijk- en
regionale pers, RTV Drenthe, De Wereld Draait Door, de Telegraaf
en het kettingeffect tussen alle verschillende pétanqueclubs door
heel Nederland. De dag van de ‘ontknoping’ op Tweede Paasdag 1
april…. Is het geheel op ludieke wijze afgesloten aan de Middenweg 11 in Vledder met tientallen spelers en bezoekers die zelf de
unieke ervaring van het ‘diamanten vinden’ mochten ondergaan.
Dertien‘diamanten’ waren verstopt op de speelbaan en de gelukkige vindster van twee diamanten ontving van initiatiefnemer Alex La
Tortue een unieke fles wijn (0% alcohol)! Géén overdekte accommodatie, géén verwarmd zwembad en géén vakantiebungalows dus
voor de leden van Vledderboules…………wel een hilarische maand
maart voor de gezelligste pétanqueclub van Nederland.
Iedereen die gereageerd heeft....gelovigen en niet-gelovigen....bedankt voor alle leuke reacties ! Overweldigend resultaat met honderden (421) bezoekers en reacties vanuit heel Nederland ( en zelfs
Spanje...en Frankrijk ).
Boulegroeten,
Alex La Tortue (kijk nog eens op YouTube / zoekterm ‘Vledderboules’
voor het interview met bestuurslid Bert Kuitert).

Probleem opgelost. Zo zal ik deze zondag nog veel problemen op
moeten zien te lossen, waarvan ik bij het opstaan vanmorgen nog
geen weet had. Na de inschrijving heb ik mij bij de dames van de
kantinedienst gemeld met de vraag vandaag op de lat te mogen
consumeren. Alweer een zorg minder. De vijf verschillende partijen
verliepen boven verwachting. Niet in de laatste plaats door het sterke spel van mijn partner met veel ervaring. Voor het eerst zag ik ook
echte wedstrijdspelers een echte wedstrijd spelen. Bij een groot deel
van de spelers leek het af en toe wel op een reünie. Een enkeling leek
mij een broodspeler die uitsluitend voor de hoofdprijs was afgereisd.
In mijn ogen best sterk spelend maar af en toe ook weinig professioneel bij een misser. Ook dat is een stuk charme in deze sport. Nee,
de wedstrijdleiding heeft mijn partner en mij geen prijs toe kunnen
kennen en dus geen vette of juist vetarme vleesprijs voor ons. Maar
met de olympische gedachte ‘meedoen is belangrijker dan winnen’,
hebben wij met veertig teams uit het noordelijk halfrond van Nederland een heerlijke sportmiddag beleefd op de zonovergoten banen
in Vledder.
Piet Bult (reacties: piet.bult@gmail.com)
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Foto: Vrouwkje Kroon, 21 april 2013

zonE B
Jubileumtoernooi op
21 augustus 2013
Vandaag heeft
iedereen geluk

van gastheer/vrouw te vervullen, ook zij worden beloond met dezelfde prijs, net als de vrijwilligers die hen, waar nodig, begeleiden.
Ofwel, het is feest voor iedereen. Wij streven naar een toernooi met
ongeveer 100 deelnemers. Wij proberen een kleine markt te realiseren zodat er in de pauzes ook nog wat te beleven valt, verder
is de moestuin ’s zomers adembenemend mooi. Bovendien is de
kans groot dat SMASH, een muziekgroep van en door bewoners,
het toernooi komt opluisteren met een optreden! Dit bijzondere
toernooi wordt mede mogelijk gemaakt door de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt, want onze kleine vereniging ’t Sand is zelf niet
draagkrachtig genoeg om zo’n feestelijk plan te financieren.

J

eu de Boulesvereniging ’t Sand in Doorn is een bijzondere
club. De spelers komen namelijk niet alleen om te boulen, ze
komen ook voor de ontmoeting met bewoners van Bartiméus.
De meervoudig gehandicapte bewoners, - slechtziend of blind, verstandelijk beperkt en vaak ook nog motorisch -, beleven veel plezier aan het zorgen voor de koffie en de thee en voor de hapjes en
de drankjes. Bovendien assisteren zij bij de wedstrijdleiding. Wat in
2008 begon als een experiment mag nu in de boeken als een goed
geslaagd project. Nu wij 5 jaar bestaan gaan wij dat vieren met een
mooi doublettentoernooi op de bospaden van Bartiméus met de
prachtige historische moestuin als uitvalsbasis. Iedereen weet dat
gezondheid en talent ongelijk verdeeld zijn. Bij Bartiméus ligt dat
verschil levensgroot op straat. Ook bij het boulen zullen de meest
talentvolle spelers winnen. Het zijn altijd dezelfden die in de prijzen
vallen, bij wijze van spreken. Bij Bartiméus is een van de allerbelangrijkste uitgangspunten dat welbevinden en geluk voor (bijna)
iedereen is weggelegd, daar wordt alle professionaliteit op ingezet.
Iets van die filosofie moet op 21 augustus voelbaar zijn. Daarom
krijgt het toernooi als motto: VANDAAG HEEFT IEDEREEN GELUK.
De achterliggende gedachte is dat wij op het verschil in gezondheid en talent maar beperkt invloed kunnen uitoefenen, maar dat
wij wel een dag kunnen organiseren waarin iedereen het geweldig
naar zijn of haar zin heeft. Een dag met alleen maar winnaars. Wij
werken het motto in ieder geval zo uit dat alle spelers, zowel de
winnaars als de verliezers een mooie prijs krijgen: een mandje met
o.a. producten van Bartiméus, niemand gaat met lege handen naar
huis. Wij willen zoveel mogelijk bewoners inschakelen om de rol

Foto: Ben Disbergen
Datum: woensdag 21 augustus / Inleggeld: € 5.—
Inschrijving vanaf 9.30 uur in de Historische Moestuin met gratis
kopje koffie/thee.
Opening en start 10.00 uur.
Toernooivorm: doubletten, 4 partijen voorgeloot.
Opgeven bij voorkeur via de mail: boulgeluk@gmail.com
Adres: Bartiméus, Driebergsestraatweg 44, Doorn (tussen Doorn en
Driebergen).
Bordjes “Historische Moestuin” volgen.
Meer informatie: Bernard Baakman, bbaakman@bartimeus.nl
of 06-44420238, b.g.g. Wieger Bosma 06-21268464.

Dikkert
toernooi
Amstelveen

Z

onovergoten. Geweldig weer, leuke
gezellige mensen en een perfecte wedstrijdleiding zorgden voor een prachtige
boule-dag. “Het is wel erg jammer dat er tegelijk met ons toernooi nu maar liefst vijf andere
toernooien worden georganiseerd vandaag”,
vertelt Andries Wijand van JBV. Bulderbaan,
“Vorige jaren was het hier altijd vol, 48 teams”.
Deze editie waren 40 equipes aanwezig in het
mooie park in Amstelveen. Gebould werd er
natuurlijk ook, diverse topspelers waren aanwezig. De uiteindelijke winnaar werden Edward
Vinke en Alain Michel (PUK/Midi).
Hans Hover
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Verslag benefiettoernooi Boule
d’HuZes

O

p zaterdag 13 april 2013 werd bij Les boules fleuries een
toernooi georganiseerd ter ondersteuning van de actie Alpe
d’HuZes. Deze landelijke actie behelst een jaarlijks steeds
verder groeiend initiatief waarbij sporters de uitdaging aan gaan om
lopend of fietsend de even beroemde als beruchte Alpe d’Huez in de
Franse Alpen te bedwingen. De sporters laten zich sponsoren voor
hun prestaties. Ter ondersteuning van twee van deze sporters uit Lisse,
Ria Jongerius en Jos van Amersfoort, is voor hun het speciale toernooi
“Boule d’HuZes” gespeeld in Lisse. Dit toernooi is ruimhartig gesponsord door de locale middenstand, zodat deelnemers een 100% prijskans hadden, uiteenlopende van een dinercheque tot een koffiemok.
Tegen betaling van (minimaal) 20 euro mocht iedereen, ook mensen
die geen licentie hadden, deelnemen. Zo ontstond een boeiende mix

zonE D
Onderscheiding voor
Johan Koek

O

p dinsdag 26 maart 2013 overhandigde burgemeester
Albert van den Bosch tijdens de Algemene ledenvergadering van Petanque vereniging “Jeu de Bommel” in
hun clubgebouw aan de Thorbeckestraat te Zaltbommel een
Koninklijke Onderscheiding, lid in de Orde van Oranje Nassau aan de heer Johan Koek. Johan is sinds 1996 zeer actief
als bestuurder en als vrijwilliger draait hij regelmatig kantinediensten en verricht hij alle voorkomende werkzaamheden
binnen de vereniging. Johan heeft laten weten dat hij op 26
maart 2013 tijdens de Algemene ledenvergadering, na 17 jaar,
niet meer herkiesbaar zal zijn als bestuurder. Hij blijft wel, als
vrijwilliger, de overige werkzaamheden doen en uiteraard een
balletje gooien.
Door de Algemene ledenvergadering werd Johan tevens benoemd
tot erelid van de vereniging.
10
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van spelers van een breed niveau. Het werd een hartverwarmende dag,
met een mooie opbrengst van ruim € 1.000 euro. Hiermee is een mooie
brug geslagen tussen sportiviteit en liefdadigheid. Onze deelnemers
hebben genoten van de hapjes die verzorgd zijn door het kwaliteitskwintet van Lisse (Vishandel Baaij, de Kaasspecialist, Van Dongen uw
poelier, Keurslager Van der Meer en Echte Bakker Den Butter). Onze
vrijwillige barmedewerkers hadden het er druk mee. Onze deelnemers
waren verguld met de mooie prijzen die gesponsord zijn door Grand
Café A-Muze, Schoenmakerij en Sleutelservice Opdam, Halfords Lisse,
Cosmo Hairstyling, Brasserie de Buren, Plaza De Stoete, Supermarkt v.d.
Lans, De Heere van Thijssen, Imanse Quality Lilies en een anonieme
gever van 30 kleine prijzen waardoor iedereen met een prijs naar huis
kon! Uiteraard danken wij ook onze gastgever, Les boules fleuries, voor
het geheel gratis ter beschikking stellen van haar fraaie accommodatie
en de spelmaterialen. Naast de al genoemde sponsoren danken wij natuurlijk ook de diverse donateurs die ons anoniem financieel hebben
gesteund. Tot slot een woord van dank aan alle vrijwilligers die meegewerkt hebben aan het succes van dit toernooi.
Taco Ringma
(namens organisatie boule d’HuZes)

Jeu-de-boulers bouwen eigen droom

Z

o stond het in de krant en dit drukt goed uit wat er in Venray tot stand gekomen is. Zaterdag 13 april was het zo ver,
met gepaste trots ontving de stichting ,,een Bouledrome
voor Venray en omgeving” , de genodigde gasten voor de feestelijke opening. Alle gasten waren vol lof over hetgeen er was verwezenlijkt. Er is een hal met 9 wedstrijdbanen, uit te bereiden tot 12
iets smallere banen, een gezellige kantine, een toiletgroep waarin
ook een invalidetoilet, en buiten 33 wedstrijdbanen, 38 eigen parkeerplaatsen, en op loopafstand een openbare parkeerplaats, alles duurzaam gebouwd. En dit ligt in een rustige bosrijke omgeving. De stichting ,,een Bouledrome voor Venray en omgeving”, is
ontstaan uit de samenwerking van diverse jeu de boulesclubs uit
de Venrayse kerkdorpen en de 2 bondsverenigingen binnen de
gemeente Venray, JBC Venray 80 en de
Piëlboulers. Alleen op deze manier was
er voldoende financieel draagvlak te
verkrijgen om deze accommodatie van
de grond te krijgen. Door de gemeente
Venray is een prima begeleiding en de
nodige steun in de rug gegeven. Zo rond
de honderd vrijwilliger hebben hun vakkennis, tijd en inzet geleverd, waardoor
fors op kosten kon worden bespaard. Van
af het eerste overleg tot aan de uiteindelijke verwezenlijking, ligt toch zo’n kleine
6 jaar. Gelukkig was het bestuur van de Stichting voldoende vastberaden om tijdens dit traject vast te houden aan de doelstelling.
Onder de bezielende leiding van stichtingsvoorzitter Eef Zeelen,
bij gestaan door zijn secretaris Toon van Rens , zijn alle vrijwilligers
met de bouw, van start gegaan op 15 juni 2012. Op 1 oktober 2012
kon in de hal, geheel volgens plan, voor het eerst gespeeld worden.
Zaterdag 20 oktober werd een open dag gehouden om alle jeu de
boules spelende mensen uit Venray kennis te laten maken met de
binnenaccommodatie, het werk buiten moest toen nog beginnen.
Geplaagd door de lange winter, net als wij allemaal, werd met vertraging het buitenwerk, begin april voltooid .
Onder toezicht van de penningmeester, Jos Janssen, bleef het

geheel, binnen de financiële raming. De Venrayse gemeenschap
heeft hiermee iets moois gekregen, wat symbool kan staan voor
wat er met de inzet van velen tot stand gebracht kan worden. Met
feestelijke vlaggen en een voorzichtig lentezonnetje lag het er op
deze zaterdag allemaal prachtig bij. De Bouledrome Venray was
voltooid, de opening kon beginnen. Na een welkom door de secretaris, en een terugblik op de totstandkoming door de voorzitter,
werd het woord gevoerd door de eregasten burgemeester Hans
Gilissen, wethouder Lucien Peeters en oud-wethouder Patrick v.d.
Broeck. Deze drie heren voerden ook de openingsact uit. Door het
wegschieten van jeu de boules ballen werd het naambord zichtbaar gemaakt. Maar eerst was nog het woord aan Hetty Tindemans
namens de NJBB. Allen waren vol lof over het Bouledrome en de
daarbij geleverde inzet. Hetty Tindemans toonde zich bijzonder
verheugd over de wijze waarop er wordt samenwerkt met de
jeugd. De zolder boven de kantine is in gebruik door kindervakantiewerk , en een week per jaar gebruiken zij de hele accommodatie.
De nationale boomplantdag werd gebruikt, om samen met groep
8, kinderen van basisschool Coninxhof, de beplanting van het terrein aan te pakken. Er werden 12 bomen geplant en diverse kleine
struiken. Niet ongenoemd mag blijven, de inzet van de man, die tijdens de bouw leiding gaf aan alle vrijwilligers en ondertussen een
groot aandeel van de bouw voor zijn rekening nam, Edgar Ikkert .
Vanuit de groep vrijwilligers werd hem een blijk van dank gegeven
op de open dag, en van de stichting kreeg hij op het openingsfeest
een mooie set wedstrijdballen, met daarin zijn naam gegraveerd,
als blijk van waardering. Leuk detail: in het gebouw, bevindt zich,
de door Eef en Marian Zeelen, symbolisch gelegde eerste steen. Als
blijk van waardering voor hun jaren lang bestuurswerk voor JBC
Venray 80 (Eef als voorzitter, Marian als secretaris ) werden zij op
de open dag verrast met de aanbieding van die steen. Deze was,
verborgen achter een fotocollage, reeds ingemetseld. Door deze
steen zullen hij en zijn vrouw voor altijd verbonden zijn aan de
Bouledrome. Reden van vertrek bij JBC Venray 80 was dat, door de
oprichting van de stichting een Bouledrome voor Venray en omgeving, Eef geen voorzitter van JBC Venray 80 kon blijven. Voorzitter
zijn van de vereniging en ook van de stichting was niet mogelijk.
De Bouledrome Venray hield open dag op zondag 21 april, veel
geïnteresseerde mensen uit Venray en omgeving maakte hier van
gebruik, om kennis te komen maken met de nieuwe accommodatie en het jeu de boules spel, en dat geeft een goed gevoel voor de
toekomst. Bouledrome Venray is er klaar voor.
Wij hopen ook veel PetanQuelezers in Venray te mogen ontvangen.
De foto’s zijn gemaakt door J. Dedrikx.
Luc Borst
Voorzitter JBC Venray 80
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Bijzondere toernooien

BATAVIA PETANQUE - ZEIST OPEN WEEKEND 2013
Met het oog op de toekomst van onze sport heeft de NJBB ervoor gekozen om zich te focussen op drie speerpunten,
te weten een professionele promotie van petanque, de ontwikkeling van petanque als prestatiesport en de optimalisering van de verenigingsondersteuning. Club de Pétanque Les Cailloux is daar blij mee, want de vereniging voelt
zich gesteund in haar streven om ook van de 10e editie van haar jaarlijkse topevenement ‘Batavia Petanque - Zeist
Open Weekend’ op 29 en 30 juni a.s. een succes te maken.

C

lub de Pétanque Les Cailloux doet haar uiterste best om
haar spelers, maar evenzo die van andere verenigingen
maximale uitdaging te bieden. Petanque zoals petanque
bedoeld is, als sport met zijn unieke combinatie van facetten: passie, emotie en precisie. Recreatief te beoefenen waarbij ontspanning, vriendschap en plezier voorop staan. Maar ook als prestatiesport, als topsport, als kijksport. Ter onderstreping daarvan prijkt
Batavia Petanque - Zeist Open Weekend ook dit jaar weer op de
internationale toernooikalender van de wereldbond FIPJP. De sport
petanque vraagt nadrukkelijk om entourage en ambiance. De schitterende beukenlaan met doorkijk naar het Slot Zeist, de tuinen van
het kasteel zelf en het carré d’honneur van Les Cailloux vormen het
inspirerende decor. De deelnemers en de belangstellende passanten vormen de levendige ambiance. Sponsor JDC Sport, officieel
importeur van OBUT en tijdens het toernooi met een verkoopstand
aanwezig, draagt alweer voor het vierde achtereenvolgende jaar
met raad en daad bij aan de allure van dit petanque-evenement
in het hart van Nederland. Tussen de partijen door wordt het genieten geblazen en zal het aangename ruimschoots met
het nuttige verenigd kunnen worden: bars, een hapjeskraam, zitjes, partytenten, kleurrijke vlaggen en spandoeken en een muzikale achtergrond completeren
het ware joie de vivre.
Ook voor niet-licentiehouders!
Kenmerkend voor Batavia Petanque - Zeist Open Weekend zijn de
twee toernooien per dag: één voor licentiehouders en één voor de
meer recreatieve liefhebber. Op zaterdagmiddag 29 juni start het licentietoernooi voor triplettes, waarvan de halve finales op zondag
30 juni worden gehouden met om 15.00 uur de Grande Finale. De
verwachting is dat het triplettetoernooi sterk bezet zal zijn, want de
resultaten tellen mee voor de kwalificatie voor de NJBB-Masters.

Foto: Jaques Verheul

Zondagmorgen start het licentietoernooi voor doublettes. De finales daarvan zullen aansluitend aan
de Grande Finale van het triplettoernooi plaatshebben. De organisatie focust zich dit jaar heel nadrukkelijk op de promotie van de recreatieve breedtesport door het aanbod van een tweetal promotietoernooien
waaraan iedereen kan meedoen, met of zonder licentie. C.d.P Les
Cailloux nodigt niet alleen verenigingsleden uit met een C-licentie die maar weinig ‘buiten de deur’ spelen, maar ook boulers van
niet-aangesloten verenigingen. Dit alles met de intentie om er ook
voor hen een unieke toernooi van te maken. Zowel op zaterdag als
op zondag wordt gespeeld in tweetallen. Vier rondes plus finales.
Fantastische prijzen in natura, de beste teams strijden in een heuse
finale op het carré d’honneur om de Slot Zeist Trofee.
Er op uit met het hele gezin!
Voor de jeugd is er op zaterdag een apart toernooi, ook voor tweetallen en met een vergelijkbare formule als bij de volwassenen en
ook open voor niet-licentiehouders. Kortom, het lijkt extra leuk om
met het hele gezin eens een fantastisch petanque-uitje te beleven.
En wat betreft eventueel niet-boulende partners, voor hen ligt op
loopafstand een andere uitdaging: vorstelijk winkelen in de Slotlaan.

Foto: Jaques Verheul
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Voor informatie en inschrijving: www.lescailloux.nl.
Voor de petanqueliefhebbers die er een sportief en gezellig weekend Zeist van willen maken, biedt Camping De Krakeling aanlokkelijke kampeerplekken en Hotel Figi fraaie kamers voor een concurrerende prijs. Een goedkoop alternatief is het Stayokay hostel
Utrecht-Bunnik in Bunnik op slechts 5 km van de speellocatie. Advies: wacht niet te lang!

Mundial Ambitanque

I

Jzig koud was het zaterdag 23 maart in het Julianapark in
Utrecht en dat zal zeker zijn weerslag hebben gehad op het
aantal deelnemers aan het 3e Open Mundial Ambitanque. De
boules werden voor aanvang van de partijen opgewarmd op een
kacheltje in het sfeervolle clubhuis van Treize Points. Een bijzonder
toernooi, want je bent zelf een team, je speelt met 6 boules waarvan er drie links en drie rechts moeten worden gespeeld. Daarnaast
is er nog een neutrale boule die wordt gepeeld door de speler die
het but niet uitgooit. De neutrale boule telt als punt mee als aan
het einde van de mène blijkt dat hij beter ligt als de beste boule
van de tegenstander (er kunnen dus maximaal 7 punten per mène
gescoord worden!) Niek van Weerden is de grote animator achter
dit toernooi, normaal spelen nog drie broers mee, maar dit keer
maar twee. Samen met Ank van de Rijst en Johan Reawaruw werd
dit toernooi weer perfect georganiseerd. Het is lastig spelen met je
“onhandige“ hand, maar ook hier geldt natuurlijk; oefening baart
kunst. Lorenzo Menton was met dertien jaar de jongste deelnemer
en ook het jongste lid van Treize Points. Om de derde en vierde
plaats werd gestreden door Rolf Jan van Vliet,hij werd derde door
winst met 13-7 op Lloyd Mc Lennan. De finale werd gewonnen
door Bart van Weerden, hij versloeg Frans Mc Lennan met 13-5.
Voor de winnaar is een heuse regenboogtrui het bewijs dat hij de
kampioen is van het 3e Open Mundial Ambitanque. Aan deelname
voor dit toernooi zijn geen kosten verbonden en je hoeft geen lid
te zijn van een vereniging. Wellicht een idee voor volgend jaar?
Hans Hover

Foto’s: Hans Hover
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NK verenigingen 2013

H

et Nationaal Kampioenschap voor verenigingen vindt altijd in het eerste weekeinde van maart plaats. Dit is om de
kampioen voor de deadline aan te kunnen melden bij de
Confédération Européenne de Pétanque voor deelname aan de Eurocup voor verenigingen.
Deze editie van het NK was in twee opzichten bijzonder. Het was na
een aantal jaren weer een volle deelnemerslijst, dus zestien teams.
Immers de nummers 1, 2 en 3 van 2012 hadden zich automatisch
gekwalificeerd voor dit kampioenschap. Daarmee was ook het fenomeen van vrijlotingen van de baan. De tweede bijzonderheid
was dat de kampioen zich meteen verzekerd wist van deelname
aan het finaleweekeinde. Immers Nederland is gastland voor het
finaleweekeinde.
De deelnemers 2013
Afd. Vereniging
1
De But ’84
2
Vledderboules
3
Karro Deux
4
’t Zwijntje (kampioen 2012)
Boul’ Animo
5
’t Dupke
6
Les Cailloux
7
De Bouledozers
9
PU Kennemerland
10 Midi (nr. 3 van 2012)
CdP Fôlatre
11 L’ Esprit
13 Petangeske
14 PV Tilburg (nr. 2 van 2012)
Cloeck en Moedigh
16 CdP Heerlen
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Voor sommige verenigingen was het een eerste keer dat aan de
eindronde werd deelgenomen. Dat is een aparte belevenis en
zal op menige verjaardag en tijdens het “afterboule” in het clubgebouw nog vaak gememoreerd worden. Voor de helft van het
aantal deelnemers is het toernooi van korte duur. Immers verlies
van de ontmoeting betekent uitschakeling. De deelnemende equipes bestaan uit acht spelers, waarvan tenminste twee vrouwen en
twee mannen. Per speelronde spelen zes spelers en moet tenminste één vrouw en één man meespelen. Gestart wordt altijd met
de triplettenronde, waarbij de equipes met de verplichte man/of
vrouw altijd tegen elkaar moeten spelen. De tweede speelronde is
de doublettenronde. Er worden drie doublettenpartijen gespeeld.
De eerste die drie partijen gewonnen heeft over de twee ronden
gaat door naar de volgende ronde. In de eerste ronde ziet

7

8

men vaak dat alle doublettenpartijen worden
uitgespeeld, later in het
toernooi wordt meestal
gestopt zodra een van
de twee verenigingen
drie winstpartijen heeft.
De kwartfinales gingen
tussen ’t Zwijntje en Boul’ Animo, Fôlatre en Kennemerland, MIDI
en De Bouledozers en Les Cailloux en Petangeske. Naar de halve
finales gingen ’t Zwijntje, Kennemerland, MIDI en Les Cailloux. Het
werden vrij eenvoudige overwinningen voor Kennemerland en Les
Cailloux. De finale werd een spannende aangelegenheid. Vooral de
tweede partij van de triplettenronde. Daar ging de strijd gelijk op
en Kennemerland had goede kansen op de overwinning. Het was
echter Katy Kamps-Bosch die Les Cailloux met subliem spel in de
laatste mènes aan de overwinning hielp, waardoor de stand op 2-0

kwam. Nu was één overwinning bij de doubletten voldoende voor
het kampioenschap. Mark Wildeboer en Patrick Bosch (broer van
Katy) pakten die overwinning, waardoor de andere twee partijen
niet meer van belang waren. Les Cailloux veroverde voor de vijfde
maal de Nationale verenigingstitel en kan zich nu in alle rust voorbereiden op het finaleweekend op 30 november en 1 december
2013. De wedstrijden zullen dan plaatsvinden in het Petanquecentrum Nederland in Nieuwegein. We hebben een mooi petanqueweekeinde mogen beleven. Jammer voor degenen, die al in de
eerste speelronde uitgeschakeld waren. Er wordt zo hier en daar
gesuggereerd om ook bij dit kampioenschap een troosttoernooi
voor de verliezers te organiseren. Daar zit wat in en is een mooi
punt voor de het project “De toekomst van de NJBB als wedstrijdsport”.
Henk van Rekum,
foto’s: Theo van der Meer, Henk van Rekum en Hans Hover.

Ne d e rland s e Je u d e Bo ule s Bo nd
Land e lijke finale s NK Ve re nig ing e n 2013

1 't Zw ijn tje
2 JB C 't Du p ke

3
2

3 De B u t’84
4 B o u l'An im o

2
3

5 Vle d d e rb o u le s
6 Cd P Fo lâtre

1
4

7 Karro De u x
8 P U Ke n n e m e rlan d

0
5

9 MIDI
10 Cd P He e rle n

11 De B o u le d o z e rs
12 Clo e c k e n Mo e d ig h

4
1
4
1

13 Le s Caillo u x
14 P S V L'Es p rit

4
1

15 P e tan g e s ke
16 P V Tilb u rg

3
2

't Zwijntje
3
Boul'Animo
0
1 't Zw ijn tje
2 JB C 't Du p ke
3 De B u t’84
4 B o u l'An im o
CdP Folâtre
1
PU Kennemerland
4
5 Vle d d e rb o u le s
6 Cd P Fo lâtre

7 Karro De u x
8 P U Ke n n e m e rlan d
MIDI
3
De Bouledozers
2
9 MIDI
10 Cd P He e rle n

11
12
Les Cailloux
Petangeske
13
14

15
16

Ne d e rland s e Je u d e Bo ule s Bo nd
Land e lijke finale s NK Ve re nig ing e n 2013
TUSSENSTAND
3
2
't Zwijntje
't Zwijntje
PU Kennemerland
Boul'Animo
2
3
1
4
0
5
4
1

1
3

CdP Folâtre
PU Kennemerland

MIDI
0
MIDI
Les Cailloux De Bouledozers
3
De B o u le d o z e rs
4
Clo e c k e n Mo e d ig h
1
3
1
Le s Caillo u x
4
P S V L'Es p rit
1
Les Cailloux
Petangeske
P e tan g e s ke
3
P V Tilb u rg
2

3
0

TUSSENSTAND

't Zwijntje
e
e
1 en 2 plaats
PU Kennemerland
PU Kennemerland
0
Les Cailloux
3
1
e
e
3 en 44 plaats
t Zwijntje
3
Midi
1

1
3

e

e

e

e

1 en 2 plaats
PU Kennemerland
Les Cailloux

0
3

3 en 4 plaats
t Zwijntje
Midi

3
2
MIDI
Les Cailloux

3
1

0
3
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voorronde EK beloften

EK Beloften
In de oneven jaren vindt eind maart altijd de voorronde voor het EK beloften plaats. Beloften zijn jonge volwassenen, 18 t/m
22 jaar, maar voor dit jaar was de ondergrens gesteld op 15 jaar. Er wordt een voorronde voor vrouwen en apart voor mannen gehouden. De voorronde wordt in drie poules gespeeld en de nummers 1 en 2 van de poule-uitslag kwalificeren zich
voor de eindronde in week 42. Daar voegen zich de regerend kampioen en het organiserende land bij om de acht finalisten
te vormen. Het finale weekeinde vindt dit jaar plaats in Düsseldorf van 18-20 oktober.
Beloften mannen
Nederland werd als nummer 1 in poule B geloot en kreeg daardoor de
mogelijkheid om als gastheer voor deze poule te fungeren. Op 23 en 24
maart vond dan ook in Nieuwegein het toernooi voor poule B plaats. De
Nederlandse equipe, bestaande uit Leroy van Arnhem, Joey van Doorn,
Tim van Drunen Littel en Tom van der Voort, moest achtereenvolgens
aantreden tegen Slovenië, Israel, Italië, België en Tsjechië. De begeleiding was in handen van Rajen Koebeer en Fred Lagerwaard. Elke ontmoeting tussen de landen bestond uit een triplettepartij gevolgd door
gelijktijdig een doublette en een tête-à-tête. Nederland wint achtereenvolgens met 2-1 van Slovenië en met 3-0 van Israel. Dan komt de partij
tegen Italië, waarin de wereldkampioen tireren bij de junioren, Diego
Rizzi, uitkomt. Italië komt in de triplettepartij achter, maar een wissel van
de milieu doet de partij omdraaien en Italië wint. Vervolgens gaan ook
de doublette en het tête-à-tête naar Italië. De volgende twee ontmoetingen moeten nu gewonnen worden om als tweede te kunnen eindigen en een ticket naar de finaleronde in Düsseldorf te verdienen. Maar
onze Belgische tegenstander laat duidelijk zien dat zij aanspraak op die
tweede plaats willen maken en verslaan Nederland met 3-0. In de laatste
ontmoeting tegen Tsjechië laat Nederland nog zien dat ze echt wel kunnen boulen door de Tsjechen met een 3-0 nederlaag weg te sturen. Helaas niet gekwalificeerd voor Düsseldorf. Voor Düsseldorf hebben zich
gekwalificeerd: Duitsland (gastland), Frankrijk (regerend kampioen),
België, Italië, Zwitserland, Denemarken, Spanje en Luxemburg.
Beloften vrouwen
Bij de vrouwen wordt Nederland vertegenwoordigd door Denise van
Arnhem, Elke v/d Linden, Lieke v/d Voort en Lisa Zwaal. Het coachen
was in handen van Janny van Aggelen. Toon van Alebeek was aanwezig
als eindverantwoordelijke. Na een reis van ongeveer 12 uur arriveerde
de Nederlandse ploeg rond de klok van 8 uur ’s avonds in het hotel in
Santander waar Spanje inmiddels ook al was gearriveerd. De andere
landen kwamen de dag erna. Behalve Spanje waren ook Engeland, Denemarken en Oostenrijk onze tegenstanders. De banen, die er op het
gezicht makkelijk leken, maar het dus niet waren, lagen in een buitenwijk van Santander. De organisatie was in handen van de plaatselijke
Petanque vereniging van daar en onder leiding van de bondscoach van
de Spaanse jeugd Ramon Pila. De Spaanse zon die er zo nu en dan wel
was had net zoveel kracht als bij ons in Nederland. Dus het was er de
meeste tijd koud erg koud! Er moesten in deze twee dagen 12 partijen
worden afgewerkt. Werd op alle andere kwalificaties gespeeld volgens
het schema van de Confédération Européenne de Pétanque te weten
eerst de triplettepartij en daarna gelijktijdig de doublette en het tête-
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à-tête. In Santander werden eerst alle tripletten rondes gespeeld en
daarna de doublette en tête-à-tête rondes. Het voordeel was echter dat
de spanning er tot laat in het toernooi in bleef. Op zaterdag begon Nederland het toernooi tegen het team van Denemarken. Dit team was
op voorhand ingeschat als een tegenstander die mee zou kunnen doen
om de bovenste twee plaatsen. Na een slecht begin van beide teams
en een wissel van Nederland werd uiteindelijk verloren met 11-13 Een
pijnlijk en, na later zou blijken, belangrijk verlies. De volgende ronde
werd vrij eenvoudig van Oostenrijk gewonnen en de partij erna tegen
Engeland was er ook een die lekker liep en dus met winst werd afgesloten. Als laatste van de tripletten werd er tegen Spanje gespeeld. Na een
goed begin van Nederland was het toch Spanje wat zegevierde. Als laatste partij op de zaterdag stond de doublette en tête-à-tête ronde tegen
Denemarken op het programma. Deze beide partijen moesten worden
gewonnen om alsnog aan een wedstrijdpunt te kunnen komen De
doublette was een partij die niet al te moeilijk gewonnen werd dus was
het afwachten wat de tête-à-tête zou gaan opleveren Dit was een spannende partij die gelijk op ging en uiteindelijk uitkwam op 12-12. Het
was Denemarken die het meest geluk had en uiteindelijk won. Jammer
maar nog niet getreurd al was de opdracht voor zondag simpeler gezegd als gedaan: Winnen. Op zondagmorgen werd er begonnen tegen
Oostenrijk. Deze meiden hadden de zaterdag niets gewonnen en dat
heeft Nederland geweten. De doublette werd kansloos verloren en de
bij de tête-à-tête werd er wederom een stand bereikt van 12-12. Ook nu
weer was het niet Nederland dat het 13de punt scoorde en dus ook nu
weer geen wedstrijdpunt. Om nog voor de derde plaats in aanmerking
te komen moest er tegen Engeland en Spanje alles worden gewonnen.
Dit lukte wel tegen Engeland maar Spanje dat nog niets had verloren
deed dit ook niet tegen Nederland.

De eindstand was dan ook als volgt:
1. Spanje met 4 winst.
2. Engeland op onderling resultaat met 2 winst
3. Denemarken op onderling resultaat met 2 winst.
4. Oostenrijk op onderling resultaat met 1 winst
5. Nederland op onderlinge resultaat met 1 winst

en moeten ons nu richten op 2015. Dan doen we zeker mee aan de finaleronde, want we zijn dan gastheer.
Henk van Rekum,
foto’s: Hans Hover en Henk van Rekum

De Nederlandse groep, die nog erg jong was ten opzichte van de
andere landen, kan ondanks de laatste plaats toch terugkijken op
een mooi en leerzaam toernooi. Alle vier kunnen dit toernooi over
twee jaar qua leeftijd nog eens spelen en hebben in Spanje een dot
van ervaring opgedaan. Na wederom een lange terugreis via Madrid en Brussel waren ze op maandagavond weer thuis. Voor Düsseldorf hebben zich gekwalificeerd: Vrouwen: Duitsland (gastland
en regerend kampioen), België, Frankrijk, Engeland, Spanje, Italië,
Slovenië en Zwitserland. Helaas. We gaan dus niet naar Düsseldorf

tussen de regels

Meten

H

oe zit het nu eigenlijk met meten?” was de vraag die mij onlangs het idee gaf voor deze Tussen de Regels. Die vraag was
wel erg vaag: daarover zou ik wel een heel feuilleton kunnen
schrijven. Maar ze zette mij wel aan het denken. Vandaag zal ik mij grotendeels beperken tot de ongeschreven regels die bij het meten wel
eens per ongeluk of expres over het hoofd gezien worden, maar ik begin toch even met de belangrijkste regels over het meten, die u vindt
in artikel 25 van het internationaal spelreglement petanque („Metingen”): Een meting wordt verricht door de equipe die de laatste boule heeft
geworpen. De tegenstander heeft altijd het recht na te meten. Ongeacht
de ligging van de te meten boules en het moment in de werpronde kan de
scheidsrechter worden geraadpleegd; tegen diens beslissing is geen beroep
mogelijk. Metingen worden verricht met een geschikt instrument, waarover beide equipes dienen te beschikken. (…)
Meetgereedschap
Goed meten begint met goed gereedschap. Vaak wordt door spelers
aan hun tegenstanders gevraagd om even hun metertje te mogen lenen. Dit is goed gebruik en er is niets mis mee. Maar het ontslaat u niet
van de plicht om ook zelf meetgereedschap bij u te hebben. Als dat niet
zo is, en uw tegenstander maakt dezelfde fout, hebt u namelijk geen
goede mogelijkheid om te meten.
Meekijken
Meekijken is nog wel eens een bron van irritatie. Het gebeurt wel dat
bij een meting alle zes de spelers rond het but staan te dringen, en ik
heb zelfs wel eens toeschouwers de baan zien betreden om maar niks
te missen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Als er gemeten wordt, dan

zijn daarbij twee personen aanwezig: van beide equipes één. De rest
houdt afstand. En als de scheidsrechter meet, dan hoeft er helemaal
geen speler bij te staan. Als uw tegenstander gaat meten, dan kijkt u
natuurlijk mee. Vertrouwen is goed, maar controle is beter. Dat betekent
echter niet dat u uw tegenstander constant op de vingers moet kijken
wanneer hij meet. Gun hem de kans om in alle rust te meten. Bovendien:
zelfs als u er bovenop staat kunt u nóg niet precies zien welke boule ligt:
u staat er meestal schuin voor. Het is wel zo beleefd om enige afstand
in acht te nemen; een meter of twee is een goede richtlijn. Let er dan
vooral op dat uw tegenstander het but of de boule niet beweegt. Dat is
eigenlijk het enige dat voor u van belang is. Als u twijfelt aan de uitkomst
van de meting, hebt u altijd nog het recht om na te meten.
Tijdrekken
Artikel 20 („Toegestane speeltijd”) luidt: Zodra het but is uitgeworpen
heeft een speler ten hoogste één minuut om zijn boule te werpen. De tijd
gaat in zodra het but of de laatst geworpen boule tot stilstand is gekomen,
dan wel zodra een eventuele meting verricht is. Dit artikel wordt nog wel
eens gebruikt om tijd te rekken. Immers, als je denkt aan één minuut
niet genoeg te hebben voor onderling overleg, dan ga je gewoon even
twee boules meten, en hup, je minuut gaat opnieuw in. U bent er dan
nog steeds niet uit met uw maat? Dan meet je toch gewoon nog even
twee boules? Hiervoor is artikel 20 natuurlijk niet bedoeld. Een oplettende scheidsrechter zal bij misbruik zeker een sanctie opleggen. Het
roepen van de scheidsrechter met de kennelijke bedoeling tijd te rekken of de tegenstander uit zijn concentratie te halen is natuurlijk ook
onbehoorlijk. Als een scheidsrechter constateert dat een te meten situatie al bij eerste oogopslag duidelijk is, zal hij zeker een waarschuwing uitdelen. Laat dit u overigens niet beletten om, indien nodig, de
scheidsrechter te roepen om hem te laten meten. Het is wel zo beleefd
dit pas te doen nadat beide equipes gemeten hebben, en u er samen
niet uit komt.
Boudewijn Waijers, reglementencommissie.
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NK precisieschieten

H

Mario Blom uit te schakelen. In
de halve finale moest Ad Wagenaars, finalist in 2011, het opnemen tegen de in vorm zijnde
Pascal Wijnstekers. Het was een
gelijk opgaande strijd tot de
vijfde ronde waarin Ad driemaal
het but schoot en daarmee zijn
plaats in de finale veilig stelde.
In de andere halve finale werd
Khalid Benar verslagen door
Joey van Doorn, die daarmee
voor het tweede achtereenvolgende jaar de finale bereikte. De
finale werd dus een krachtmeting tussen twee clubgenoten.
De beide spelers van ’t Dupke waren duidelijk
gespannen en daarmee hun precisie kwijt. Het
ging gelijk op en na de vijf onderdelen was de
stand 19-19. Het gevolg was dat voor het eerst
in de geschiedenis van dit NK de beslissing
via een barrage moest vallen. Alle oefeningen
werden nog éénmaal gespeeld, maar alleen
op de afstand van 7 meter. Ook nu bleven de
spelers dicht bij elkaar, maar doordat Ad het
but schoot kon Joey hem niet meer inhalen.
Voor Joey een prolongatie van zijn tweede
plaats en voor Ad een stap omhoog. Nu kampioen na de tweede plaats in 2011, toen hij de
finale van clubgenoot Wietse van Keulen verloor. Een mooi kampioenschap, niet met een
mooie, maar wel met een bijzondere finale. De
felicitaties gaan naar Ad Wagenaars, maar wel
met de waarschuwing dat de jeugd vast van
plan is volgend jaar het podium te bezetten.

et precisieschieten is
een heel aparte discipline en eigenlijk een
specialisme. Als je in een partij
een hoog rakingspercentage
haalt, is dat nog geen garantie
dat je hoog kan scoren bij het
precisieschieten. In een partij een boule wat scheef raken
levert vaak toch nog het gewenste resultaat op. Bij het precisieschieten wordt het scheef
raken bij een paar onderdelen
niet gehonoreerd. Op precisieschieten moet je echt trainen.
Met name voor de onderdelen 2
en 4, boule achter but en boule achter boule,
geldt dat. Als je je worp goed kan liften kan je
met deze onderdelen veel punten scoren. Een
specialistische discipline dus en dat is ongetwijfeld ook de reden dat een aantal gerenommeerde tireurs op dit evenement ontbreken.
Met 45 inschrijvingen was het deelnemersveld
iets kleiner dan vorig jaar. De jeugd deed dit
jaar echt een aanval op de gevestigde orde. Na
de eerste ronde bezetten drie jeugdspelers de
top drie plaatsen. Mario Blom evenaarde met
een score van 44 het nationale jeugdrecord.
De top acht plaatsten zich rechtstreeks voor
de laatste zestien. De acht resterende plaatsen werden ingevuld door de acht besten van
de herkansingsronde. Bij deze zestien zaten
maar liefst zes spelers onder de eenentwintig.
Vier daarvan bereikten de kwartfinales. Alleen
Joey van Doorn overleefde de kwartfinale door
Nederlandese Jeu de Boules Bond
Resultaten NK Prescisieschieten 2013
Nr.

Achtste finale
Naam

34
30

Kwartfinale
Naam

Score

Nr.

Mario Blom

40

34

Mario Blom

19

Peter Bonarius

12

35

Joey van Doorn

29 Lieke van der Voort

33

11

38

Edward Vinke

27

22

19

Rick van Lier

30

1

Tom van der Voort

24

45

Khalid Benar

32

45

Khalid Benar

31

22

Ad Wagenaars

28

29 Lieke van der Voort

13

14

Cees de Ligt

15

23 Pascal Wijnstekers

29

11

Sjaak Spruijt

37

44

Milan Saunier

28

2

Mohammadi Jadoun

19

23

Pascal Wijnstekers

33

16

Marina Blom

23

1

Tom van der Voort

36

9

Henry Calvetti

22

35

Joey van Doorn

26

18
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Halve finale
Naam

Nr.

23 Pascal Wijnstekers

24

22

Ad Wagenaars

19*

31

22

Ad Wagenaars

41

35

Joey van Doorn

19

Sjaak Spruijt

18

35

Joey van Doorn

32

Ad Wagenaars

34

45

Khalid Benar
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Nr.

Finale
Naam

Score

N

Score

7

8

* wint na barage

Score

pERSBERICHT

Na uitkering van het prijzengeld gaat jaarlijkse driekwart van het resultaat kansspel De Lotto naar NOC*NSF.
DE LOTTO DONEERT RUIM 209.000 EURO AAN DE NEDERLANDSE
JEU DE BOULES BOND.
ilburg, 20 april 2013. Afgelopen weekend ontving NOC*NSF
voorzitter André Bolhuis een cheque ter waarde van 43,8 miljoen euro voor de Nederlandse sport. Algemeen Directeur van
De Lotto, Joost Otterloo, overhandigde de cheque samen met Pieter
van den Hoogenband, drievoudig Olympisch zwemkampioen en
ambassadeur van De Lotto. De bijdrage werd overhandigd tijdens
de start van de Nationale Sportweek in Tilburg. Het bedrag van De
Lotto is bedoeld voor zowel de topsport als de breedtesport en wordt
verdeeld over de verschillende sportbonden. Ruim €209.000 van het
totale bedrag over 2012 wordt afgedragen aan Nederlandse Jeu de
Boules Bond. “De NJBB gebruikt de Lotto-gelden vooral om de verenigingsondersteuning en de wedstrijdorganisatie op peil te houden”,
aldus Bert Lammerts van de Nederlandse Jeu de Boules Bond. “Deze
afdracht van 43,8 miljoen van De Lotto over 2012 is zeer belangrijk
voor de sport, juist in deze moeilijke tijden”, aldus André Bolhuis van
NOC*NSF. Na een paar exceptionele jaren is de Lotto-uitkering het afgelopen jaar gedaald. We hebben er het volste vertrouwen in dat De
Lotto deze ontwikkeling samen met de sport weet om te buigen, zodat
we volgend jaar kunnen zeggen dat we weer vooruit zijn gegaan.” Ook
Joost Otterloo, Algemeen Directeur De Lotto, is blij: “50 jaar geleden al
weer werd De Lotto door sporters opgericht om geld bijeen te brengen voor de Nederlandse sport. Sinds de oprichting hebben we al zo’n
1,3 miljard euro afgedragen aan de sport in Nederland en daarmee
is onze organisatie van groot belang voor de Nederlandse samenleving. Daar zijn we trots op!” Nadat het prijzengeld is uitgekeerd draagt

T

De Lotto jaarlijks bijna driekwart van haar resultaat af aan NOC*NSF.
Sportend Nederland krijgt daardoor de mogelijkheid om onbezorgd
te kunnen blijven sporten. “Ook al zijn onze bijdragen niet altijd zichtbaar, dankzij ons krijgt de sport in Nederland structuur. Met competitie-indelingen bijvoorbeeld, of bij het organiseren van toernooien en
grote sportevenementen door sportbonden. Ook ondersteunen we
bijvoorbeeld financieel met het opleiden van scheidsrechters en de
coaching en begeleiding van aanstormend talent”, aldus Otterloo.
Nationale Sportweek
Het doel van de Nationale Sportweek is om via het promoten van
sport en bewegen de sportparticipatie in Nederland te vergroten.
Dit draagt tevens bij aan de doelstelling van Het Olympisch Plan om
van Nederland een echt sportland te maken en Nederland in de volle
breedte op Olympisch Niveau te brengen. Op zaterdag 20 april 2013
was de opening van de NSW in Tilburg en op 27 april 2013 eindigt de
Nationale Sportweek in Den Burg op Texel.
Overwtto
Lotto. Dat is win win! Niet alleen spelers van Lotto winnen, maar ook
goede doelen winnen dankzij Lotto. Lotto is één van de merken van
De Lotto. Alle opbrengsten van De Lotto komen na aftrek van het prijzengeld, ten gunste van goede doelen op het gebied van sport, cultuur, maatschappelijk welzijn en volksgezondheid. Naast de topsport
profiteren ook de breedtesport en talentontwikkeling van een grote
jaarlijkse bijdrage. Aan overige goede doelen waaronder het Oranjefonds, Prins Bernhard Cultuurfonds en de KWF Kankerbestrijding is
sinds de oprichting zo’n 500 miljoen euro afgedragen. Zo maakt men
dus kans om met Lotto veel geld te winnen, en wint de sport altijd.
Lotto. Dat is Win Win! - YouTube
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Leergeld

A

ls je als jochie voor het eerst naar een nieuwe baas gaat, word
je nog wel eens stevig in de maling genomen. Dat is mijn allerbeste vriend Jan ook overkomen. Sindsdien zit hij zelf vol
van dat soort grapjes... toen ik vriend Jan vertelde van mijn bezoek aan
Grand Cru ‘82 en mijn onverwachte maar zeer prettige kennismaking
met ‘Jeu de boules’, kwam hij twee dagen later naar mij toe met een leuk
houten kistje. Net zo’n kistje als ik bij die lui in Voorburg/Leidschendam
ook wel had gezien. Geheimzinnig lichtte Jan het deksel op en zie, daar
lagen ze, zes mij toelachende glimmende Jeu-ballen met twee vrolijk
gekleurde butjes daar tussenin. ‘Dit is een set hele dure wedstrijdballen,
die ik ooit eens in Frankrijk heb gekocht’ zei Jan. Nou, inderdaad, zelfs
als nieuwkomer in deze sport kon je wel zien dat dit een hele dure set
moest zijn. De boules glommen als een spiegeltje waarbij de afgeragde ballen die ik bij Grand Cru had gezien in het niet vielen. Voorzichtig
nam mijn vriend, tussen duim en middelvinger, één bal uit het fluwelen
holletje en legde die in mijn reeds gretig toegestoken hand. ‘Je voelt gelijk de kwaliteit, nietwaar?’ sprak Jan. Als een kind, met alleen oog voor
de glimmende ballen, had ik de twinkeling in zijn ogen gemist... ‘Wat

kost zo’n setje ongeveer?’ was mijn oerhollandse vraag. ‘Ik meen dat ik
er toen iets van rond de honderdvijftig euro voor heb betaald. Vanwege onze vele vakantiereisjes in Frankrijk wilde ik toen per se een goed
setje, om mee te kunnen spelen op de vele dorpspleintjes daar. Het is er
helaas nooit van gekomen. Ik ga jou deze dure set aanbieden voor een
speciaal vriendenprijsje. Als goede vriend mag jij ze voor honderd euro
van me overnemen.’ Dit moest wel een koopje zijn... Toen ik voor het
eerst mee ging spelen bij onze club, de ‘Vledderboules’, kwam ik dan
ook trots aangelopen met mijn zeer goedkoop verworven maar dure
‘wedstrijdset’. De reeds aanwezige clubleden keken bijna allemaal met
een begerige blik naar de zes glimmende ballen in mijn al even glimmend beukenhouten kistje. ‘Toe maar, toe maar,’ sprak de man die later
de wedstrijdleider bleek te zijn, ‘nog nooit een boule gegooid maar wel
al gelijk de duurste ballen die er bestaan!’ Op aanraden van een clublid
ben ik de volgende dag nog even naar de winkel vlakbij vriend Jan in
het dorp gegaan om nog wat aanvullende dingetjes aan te schaffen,
zoals een doekje, een rolmaat, enz. In het petanqueschap zag ik precies
hetzelfde kistje als ik voor een leuk prijsje had overgenomen van mijn
allerbeste beste vriend. Toch even stiekem het deksel opgelicht. Exact
dezelfde zes superglimmende boules en twee vrolijk gekleurde butjes
voor de all-in prijs van € 14,95...
Piet Bult (reacties: piet.bult@gmail.com).

NIEUWE REDACTIEMEDEWERKER
“En, ben je aangenomen als stukjesschrijver?” was het eerste wat
mijn vrouw vroeg, toen ik thuiskwam van mijn kennismaking
met de redactie op het bondsbureau. “Ja, maar misschien dat het
hoofdbestuur na het lezen van mijn eerste paar stukjes de zaak
nog wel terugdraait.” antwoordde ik. “Je weet maar nooit...”

A

ls beschouwend criticus - niet te verwarren met een criticaster - staat mijn pen of toetsenbord altijd te trappelen om er
een ‘stukje’ over te willen schrijven. Intussen heeft mijn pen
trouwens ook geleerd dat je ook wel eens wat uit moet kijken. Wat
de één grappig vindt, kan bij een ander een stuk onaangenamer overkomen. Al te persoonlijke zaken zal ik dan ook
proberen te vermijden maar helemaal voorkomen zal misschien niet gaan. Bedenk dan dat het zeker niet zo onaardig is bedoeld als dat het misschien wel eens overkomt.
Ook vraag ik om de al te grote blunders die ik wellicht ga
beschrijven, mij op voorhand te willen vergeven. In de Petanquesport ben ik namelijk helemaal groen. Op verschillende vakantiereisjes heb ik het spel in Frankrijk natuurlijk al vaak
zien spelen, maar nooit heb ik er iets van begrepen. Mijn eerste bal
heb ik rond de kerstdagen van het afgelopen jaar gegooid tijdens
een feestje bij Grand Cru ‘82 in Leidschendam. Het aanstekelijke
enthousiasme van de vrijwilligers daar, heeft mij doen besluiten
om een club bij mij in de buurt (ZO-Friesland) te gaan zoeken. Vanaf januari ben ik nu een fanatiek speler met een W-licentie bij de
Vledderboules in Vledder. Maar wat moet ik nog veel leren... Het is
niet alleen het spel in al zijn facetten wat mij boeit maar vooral ook
de nieuwe vriendschappen die je in deze sport spontaan komen
aanwaaien. Natuurlijk ligt de één je beter dan de ander, maar over
20
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het algemeen heb ik tot nu toe uitsluitend vrolijke, enthousiaste
mensen ontmoet. Het werpen van iedere boule blijft weliswaar
voor iedereen een uiterst serieuze aangelegenheid, waarbij een
misser gelukkig snel, maar een vrolijke noot nooit wordt vergeten.
En zoals mijn huisarts al zei: “Een beetje meer buiten en een beetje
meer bewegen kan voor jou helemaal geen kwaad.” “En waar denk
jij als nieuwkomer in deze tak van sport dan over gaan schrijven? Jij
weet er de ballen nog van!” zei mijn vrouw even later. Ja, zij is net
als ik, ook behept met woordspelingen. “Lieve schat,” antwoordde
ik, “van het edele Petanquespel weet ik inderdaad nog niets, maar
veel randverschijnselen zijn tamelijk universeel. Denk aan
al de vrijwilligers die altijd weer klaarstaan in de kantine,
die de baan verzorgen, die de wc’s netjes houden, die
wedstrijden organiseren, die cursussen volgen om anderen daarmee te kunnen helpen. Er is zo onuitputtelijk
veel om zonder ballen toch over te kunnen schrijven.” Dat
is dan ook wat ik in mijn komende bijdragen aan de petanQue van plan ben te gaan doen. Vooral over bijkomstigheden schrijven die vaak onderbelicht blijven maar beslist niet
onbelangrijk zijn. Tja, en dan die woordspelingen natuurlijk. Mijn
hele Franse les van vroeger ligt inmiddels al in duigen. “Soms moet
je een ‘donnee’ juist wel en soms juist niet dichtmaken” zei mijn oefenmeester. Maar wat is een ‘donnee’ dan toch, dacht ik. Ooit heb ik
geleerd dat ‘donnee’ het voltooid verleden deelwoord van ‘donner’
was (geven; denk aan donatie) maar nu blijkt het opeens een deuk
in het zand te zijn (waarom dus geen ‘bosse’) waar de bal neerkomt.
Nou, zo lust ik er als geboren en getogen Friese Nedersaks nog wel
een paar. U hoort nog van mij...
Piet Bult (reacties: piet.bult@gmail.com)

pETANQUEKIDSURPLACE

Jac Machielsen Jeugdmasters Internationaal 2013

H

et is ongetwijfeld het belangrijkste jeugdpetanque evenement in Nederland en een mooi eerbetoon aan de naamgever. De jeugdmasters bestaat uit twee toernooien. Een
internationaal toernooi voor junioren en een toernooi voor junioren, aspiranten en pupillen. Het internationale toernooi start op
zaterdag en bestaat uit 16 equipes van drie of vier spelers:
Frankrijk National (met de Europese kampioenen van 2013)
Frankrijk Noord 1 en 2
België Wallonië 1 en 2
België Vlaanderen 1 en 2
Duitsland Hessen
Duitsland Nord Rhein Westfalen
Engeland 1 en 2
Zwitserland 1 en 2
Denemarken
Nederland 1 en 2
Het toernooi verloopt in twee poules en in elke poule wordt een
halve competitie gespeeld op tijd. Gevolgd door kruisfinales om tot
een eindrangschikking te komen. Traditioneel is dit een sterk bezet
toernooi. Frankrijk National kwam zelfs met de Europese jeugdkampioenen van 2012, maar Frankrijk Nord, Wallonië en Vlaanderen zijn ook erg sterk. De wisselbeker is de laatste jaren dan ook

naar Frankrijk of Wallonië gegaan. De wisselbeker is zelfs zoekgeraakt in Noord-Frankrijk en is waarschijnlijk bij één van de ex-deelnemers thuis. Dus werd er dit jaar een nieuwe wisselbeker ingezet.
De organisatie van dit evenement is een co-productie van Stichting
Petanquecentrum Nieuwegein Nederland en de toernooicommissie van de NJBB. Lucy Schuler en haar medewerkers steken hier erg
veel tijd en moeite in en leveren een geweldige bijdrage aan het
slagen van dit evenement. Het is een genot om de toekomst van
het petanque aan het werk te zien. Een groot enthousiasme, ondanks het soms grote krachtsverschil. Hoe zijn onze jeugdequipes
gevaren? Nederland 1, bestaande uit Rick van Lier, Milan Saunier en
Mario Blom onder leiding van coach Kees Kroon, startte sterk met
een 13-0 overwinning op de Duitse equipe uit Hessen. Partij 2 was
tegen Wallonië 2 en na een ruime achterstand kwam Nederland terug, maar net even te laat en het werd 13-10 voor de Walen. Partij 3
was tegen Vlaanderen 2 en hier konden we echt geen vuist maken
en kwamen niet verder dan acht punten. Ronde 4 leverde een duidelijk 13-0 overwinning op tegen het jonge en nog onervaren Engeland 1. In ronde 5 was de Europese kampioen, Frankrijk National,
onze tegenstander. Het werd een spannende partij, met zelfs een
klein kansje op winst voor onze jongens. Toch trokken de Fransen
met 13-11 aan het langste eind. Een partij om toch een goed gevoel aan over te houden en mee te nemen naar de laatste partij van
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zaterdag tegen Frankrijk Nord 2. Dat deden onze jongens ook en
pakten in een goede partij met 13-7 de winst. Op zondagochtend
speelde Nederland 1 zijn laatste poulewedstrijd tegen Zwitserland
1. Na een korte achterstand werd de partij met regelmatig spel
uitgespeeld tot een 13-8 overwinning. De drie verloren partijen
betekende dat Nederland 1 vijfde in de poule werd. Nederland 2,
bestaande uit Romulo van Stockum, Patrick van der Schief, Elior
van Klaveren en Toby Rouwhorst en coach Fred Lagerwaard, startte evenals Nederland 1 zeer sterk. De geduchte tegenstander Wallonië 1 werd met goed spel met 13-0 aan de kant gezet. Het volgende “slachtoffer” was Denemarken dat slechts één mène won en
daarin twee punten scoorde. De zegereeks werd in de derde partij
voortgezet en Engeland 2 moest met 13-1 de eer duidelijk aan
onze jongens laten. Misschien was het in de voorgaande twee partijen te makkelijk gegaan, want tegen Vlaanderen 1, dat traag en
met veel overleg speelde, werd na de volledige speeltijd en twee
extra mènes, niet het niveau gehaald. Vlaanderen won met 10-7.
In de vijfde ronde kregen de spelers een geducht tegenstander tegenover zich. Zwitserland 2 kon in het begin geen vuist maken en
stond na vijf mènes met 12-0 achter. Iedereen heeft het wel eens
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meegemaakt. In het zicht van de finish keert de partij om. De Zwitserse tireur begon de NJBB boules te raken en carreaus te schieten.
Nederland probeerde verwoed dat laatste puntje te pakken en dat
wilde maar niet lukken. Zwitserland won met 13-12. Een domper
voor onze equipe. Dat mocht natuurlijk niet doorwerken in de
volgende partij, maar dat gebeurde wel. Nederland 2 speelde zijn
slechtste wedstrijd en Frankrijk Nord 1 won overduidelijk met 13-1.
Na een goede nachtrust moest de poule afgesloten worden tegen
Nordrhein Westfalen. Met deze tegenstander hadden ze geen enkele moeite en met een 13-1 overwinning werd de vierde plaats
in de poule bereikt. Het toernooi ging nu verder met kruisfinales.
Nummer 1 van poule A tegen nummer 2 van poule B en verder om
tot de finales en eindrangschikking te komen. In de halve finale
verloren beide equipes van Frankrijk Nord, waardoor we een Belgische finale kregen. Wallonië 2 tegen Vlaanderen 2. Een echte derby
dus, waarin de Walen zich de sterkste toonde. Nederland 1 moest
strijden om de 9e t/m 12e plaats. Gewonnen werd van Engeland
2 (13-0), maar in een partij van net niet verloren van Wallonië 1
(5-13) en dus een 10e plaats. Nederland 2 streed voor de 5e t/m 8e
plaats en stuitte op de Europees kampioen. Na een 5-2 voorsprong
kwam een ronde van vijf punten voor de Fransen en Nederland
kwam niet meer tot scoren. In de strijd om de zevende plaats kon
Nederland tot 7-7 Zwitserland 2 nog bijbenen, maar toen was de
wedstrijd gelopen en maakte Zwitserland in drie mènes de partij uit. Het werd dus een achtste plaats. Er was aan dit OJM ook
een nieuw onderdeel toegevoegd. Voor veel deelnemers was het
een eerste kennismaking met het de discipline precisieschieten.
Elke equipe leverde een schutter en de vier besten gingen door
naar de halve finale en vervolgens de finale. De finale ging tussen
Guillaume Magier (Frankrijk National) en Florian Blondiau (Frankrijk Nord 1). Magier won deze finale met een score van 33 tegen
29 punten. Op de zondag werd er ook de Open Jac Machielsen
Jeugdmasters gespeeld. Hieraan werd deelgenomen door 16
equipes te weten drie pupillenteams, die ondergebracht werden
bij de aspiranten, maar wel een eigen klassement hadden, negen
aspiranten en vier junioren. Zowel bij de junioren als de aspiranten
deed een doublette mee, omdat er geen derde speler gevonden
kon worden en er zo wel een even aantal equipes ontstond. Het
waren de Vlaamse equipes, die de prijzen worden. Prijzen, die voor
beide toernooien en het precisieschieten werden uitgereikt door
de kersverse bondsbestuurder Sjoerd Pieterse, Jac Machielsen en
Tonni Roelofsen.

Eindstand Poule A
1 Frankrijk Nord 2
2 Wallonië 2
3 Frankrijk national
4 Vlaanderen 2
5 Nederland 1
6 Duitsland Hessen
7 Zwitserland 1
8 Engeland 1
Eindstand Poule B
1 Frankrijk Nord 1
2 Vlaanderen 1
3 Zwitserland 2
4 Nederland 2
5 Wallonië 1
6 Engeland 2
7 Denemarken
8 Duitsland NRW
Eindstand
1 Wallonië 2
2 Vlaanderen 1
3 Frankrijk Nord 2
4 Frankrijk Nord 1
5 Frankrijk national
6 Vlaanderen 2
7 Zwitserland 2
8 Nederland 2
9 Wallonië 1
10 Nederland 1
11 Duitsland Hessen
12 Duitsland NRW
13 Denemarken
14 Zwitserland 1
15 Engeland 1
16 Engeland 2

5
5
5
5
4
3
1
0

22
19
13
10
27
-8
-37
-46

6
5
5
4
4
2
1
1

39
25
19
31
15
-32
-36
-61

Resultaten Open Jac Machielsen
Jeugdmasters 2013
Junioren
1 PFV Antwerp
Kevin VanLent
Tim Tempst
Sarah Van Der Wiel
2 Mix
Esra Videler
Sven Balk
Fabio v/d Weiden
3 RPC Assen
Bjorn Wever
Rens Niejenhuis
Riccardo Chiriatti
4 Mix
Joey van Kouterik
Bas Lutjenkossink
Aspiranten
1 PFV 1
Thomas Bens
Nicky Cockx
Lennert Daniels
2 PFV 2
Jordy Cockx
Pierre-Louis Vanloocke
Ken Segers
3 NJS 1
Jobbi Schefferlie
Wessel Geertse
Mauro Saunier
4 Les Cailloux
Anne van Mens
Monica van Grondelle
Diede Lutjenkossink

5 NJS 2
Roby van Rooijen
Gideon Schouwen
Valentino Peeters
6 NJS 3
Marsha Nijten
Tycho van Dijk
Rens de Roos
7 Mix
Michiel Stoop
Gijs Ram
Nikita Holslag
8 Mix
Katie v. Bergenhenegouwen
Lotte v. Bergenhenegouwen
9 PFV 3
Ines Mannaerts
Haaike Duyvejonck
Jonas Duyvejonck
Pupillen
1 Les Boulistes
Elise Nijten
Jordi Visser
Sven Hakkenes
2 PFV 1
Mathieu Bens
Gregorey Thysbaert
Sibren Calier
3. PFV 2
Dries Wollant
Jimmy Gabriel
Julian Gabriel
Tekst: Henk van Rekum,
foto’s: Henk van Rekum en Hans Hover.
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