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Officieel dealer van 
alle OBUT-merken 

 
Sponsor van het Haarlems Petanque Weekend 

RCX, de nieuwste 
topboule van OBUT 

voor topspelers! 

Kees Koogje, PUK-lid en boegbeeld van het JDC-OBUT-team Neder-
land, met nog vele andere Nederlandse topspelers. In actie te zien 
tijdens het Haarlems Petanque Weekend op 21 en 22 september a.s. 

Camper en Petanque
 
Ongetwijfeld zijn er veel petanquespelers die - net als ik - in het bezit zijn van een camper. Voor volgend jaar zou ik graag camper-
reisjes willen organiseren langs verschillende bij de NJBB aangesloten petanquebanen, dus alleen binnen Nederland. Veel banen zijn 
in de omgeving van sportvelden of hebben zelf voldoende parkeerplaatsen voor een aantal campers. Wellicht biedt een camping in 
de omgeving uitkomst.
 
Hierbij vraag ik petanquespelers te reageren die in bezit zijn van een camper en wel zouden willen deelnemen. Het kan gaan om ver-
schillende korte trips op verschillende losse dagen of mogelijk een toertocht aaneensluitend langs verschillende banen. Er zijn voor 
wat betreft de organisatie geen extra kosten aan verbonden.
Leuk voor camperaars: een gratis staanplaats voor overnachting en een leuke speelmiddag op een baan waar je anders waarschijnlijk 
nooit zult komen.
 
Ook vraag ik dan natuurlijk petanqueverenigingen die mee willen doen hun mogelijkheden en speeltijden aan mij kenbaar te wil-
len maken. Denk er o.a. aan dat er vanwege overnachting op de parkeerplaats bij de banen, wellicht een vergunning moet worden 
gevraagd bij de plaatselijke gemeente.
Leuk voor verenigingen: extra kantine-omzet en een leuke speelmiddag met ‘vreemde’ gasten.
 
Voor de lokale omgeving van stad of dorp zal het extra promotie kunnen opleveren door een stukje in de lokale krant en voor de mid-
denstand wellicht een extra bron van inkomsten.
 
Bij een bescheiden aantal deelnemers kunnen we waarschijnlijk op het eigen speelmoment van de vereniging meespelen. Bij een 
overweldigend aantal deelnemers kunnen we er mogelijk een compleet  ‘campertoernooi’  van maken.
 
Uiteraard zijn allerlei ideeën hieromtrent meer dan welkom. Reacties zie ik dan ook met meer dan gemiddelde belangstelling tege-
moet op onderstaand e-mailadres. Iedere reactie krijgt uiteraard persoonlijk bericht terug.
 

Piet Bult (reacties: piet.bult@gmail.com)
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xxxpetanQue

Vergeten is het koude en natte voorseizoen, er kan weer volop heerlijk bui-
ten gebould worden! Ook deze petanQue staat weer bol van de informa-
tie over petanque op vele gebieden. 

Kijk ook eens in uw (petanque)omgeving of u wellicht eens een mooie bijdrage 
kunt leveren aan ons Bondsblad. Als u besluit dat te doen dan graag de tekst in 
een Word-document en de foto’s (grootte minimaal 3MB) of andere afbeeldingen 
in een Jpeg- of Tiff-formaat. Veel leesplezier toegewenst.

Hans Hover, hoofdredacteur
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Verbrande lijven en beschutte hoofden is een veel gehoorde kreet de 
afgelopen tijd. De tijd van de vakanties en eens rustig om je heen 
kijken. Maar de NJBB werkt gewoon door. Toch eigenlijk wel bijzon-

der dat de kleine bezetting van het bondsbureau onze leden continu ser-
vice blijft verlenen; zonder dat we daar bij stil staan. Daarom nu maar even: 
alle complimenten voor jullie inzet in deze maanden ( en natuurlijk ook al 
die andere !!). Maar ook het bestuur zit niet stil : er wordt druk gewerkt en 
meegedacht over het project  “NJBB 21e eeuw” en inmiddels is ook de begroting nieuwe stijl 
volop in ontwikkeling. Een grote klus voor de penningmeester, maar zij is er enthousiast aan 
begonnen. Opvallend is natuurlijk ook dat Ton Roos inmiddels de eerste secretaris is , hetgeen 
duidt op een naderend afscheid van Dody Henze. Verder is het bondsbestuur half augustus 
een hele dag bezig met na te denken over de bestuursstijl die hoort bij het project. Ook wij 
hebben de aanmoedigingen van de organisatiescan ter harte genomen. Verder zal deze dag er 
een moment zijn, waar de beoogd voorzitter kan kennismaken met het bondsbestuur. Ook hij 
zal de hele dag verder aanwezig zijn om zich goed voor te bereiden op zijn toekomstige taak. 
We zullen hem aan U voorstellen via het informatiebulletin. En dan natuurlijk niet te vergeten 
de aansluiting bij I.S.R. om te voldoen aan NOC/NSF eisen; we zijn er druk mee om de subsidie 
van NOC/NSF veilig te stellen. Waar we dit allemaal voor doen? Om al onze leden in staat te 
blijven stellen de petanque sport te blijven beoefenen  op hun eigen niveau, en verder? Omdat 
het bestuur bezig is met het uitzetten van de missie : NJBB op weg in de 21e eeuw. Dat is onze 
uitdaging  en wij gaan ervoor!

Arno Frankfort, interim voorzitter
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 VAN DE REDACTIE

VAN DE VOORZITTER

INHOUD



De titel van de bijdrage van de sectie topsport in petanQue 
nummer 78 dekte duidelijk niet de lading. De sectie 
topsport is niet aan het reorganiseren, maar zich aan 

het aanpassen aan de huidige situatie van minder financiële 
steun vanuit NOC*NSF. Dus verstandig en slim omgaan met de 
schaarse middelen. Dat betekent nu niet direct dat er minder 
gedaan wordt, maar dat bijvoorbeeld internationale toernooi-
en dichter bij huis worden bezocht. Toch wordt ook gekeken 
naar de interne organisatie, immers er ontbreken nog steeds 
een voorzitter en een secretaris van de sectie topsport. Intus-
sen worden de activiteiten zoveel mogelijk voortgezet. Eén 
van die activiteiten is de scholingsdag voor trainers. Deze vond 
plaats op 11 mei in het Petanquecentrum Nieuwegein 
en werd goed bezocht door de trainers uit het land. 
Na een toelichting en een korte discussie over het 
project “Toekomst NJBB en de mogelijke rol van de 
trainer” werd overgegaan tot het trainen zelf door uit-

voering van een aantal circuittrainingen. 
De deelnemers gingen weer voldaan, 

gemotiveerd en vol nieuwe ideeën 
naar huis.

GEMOTIVEERD EN VOL NIEUWE IDEEëN

Het WK jeugd vindt plaats van 29 augustus t/m 1 september 
2013 in Montauban in Frankrijk. Deze locatie kennen we, want 
in 2010 vond hier het EK jeugd plaats. Nederland zal dit jaar 

vertegenwoordigd worden door Mario Blom, Rick van Lier, Milan Sau-
nier en Patrick van der Schief. De begeleiding is in handen van Fred 
Lagerwaard, geassisteerd door Kees Kroon. Chef de Mission is Toon van 
Alebeek. Het WK vrouwen vindt dit jaar ook plaats in Montauban. Van-
wege de politieke en veiligheidssituatie heeft Tunesië de organisatie te-

DE WK’S EN EK’S ruggegeven en gelukkig heeft de Franse bond de uitdaging opgepakt. 
De vrouwen strijden om de wereldtitel van 3 t/m 6 oktober 2013. Voor 
Nederland komen uit Marina Blom, Katy Kamps, Frances van Dongen 
en Lieke van der Voort. De begeleiding bestaat uit Janny van Aggelen, 
Toon van Alebeek en Henk van Rekum, die namens de NJBB zal deelne-
men aan het congres van de FIPJP. Een paar dagen later zullen de man-
nen niet alleen strijden om de Europese titel, maar ook voor plaatsing 
voor het WK van 2015. Essa Agzoul, Noel Kempeneers, Erik Telkamp en 
Mark Wildeboer zullen met coach Rajen Koebeer van 10 t/m 13 okto-
ber 2013 in Rome de strijd aangaan. Henk van Rekum zal ook hier de 
NJBB vertegenwoordigen op het congres van de CEP. We wensen de 
deelnemers veel succes toe en hopen op mooie resultaten.
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De deelname aan de Nationale Competitie is ook in 2013 
weer teruggelopen. Hadden vorig jaar nog 162 tripletten 
ingeschreven. Dit jaar waren het er op de sluitingsdatum 

slechts 134 en daarna trokken zich nog 7 equipes terug. Dit is toch 
opmerkelijk als we zien dat we in grote meerderheid kiezen voor 
petanque als wedstrijdsport. We wachten dan ook met spanning 
op de uitkomsten van het project Toekomst NJBB. Hoewel het dit 
jaar overwegend fris of zelfs koud was, bleven vrijwel alle dagen 
gevrijwaard van regen.

De top drie uit elke klasse:

Tekst en foto’s: Henk van Rekum en Theo van der Meer

DE NATIONALE COMPETITIE 2013

 NC

Ereklasse
1. ‘t Zwijntje 1 
Frank Schepers, Bert van Dijk, Dennis Mul ,17, 118
2. CdP Les Cailloux 2 
Khalid Elyazidi, Mohammadi Jadoun, Rick Melssen, 15, 84
3. CdP Les Cailloux 1 
Erik Telkamp, Essa Agzoul, Noel Kempeneers, 15, 83

Hoofdklasse A
1. JBC Jagershoef 1
Ralf Ebben, Maarten van Hout, Nick Smith, 14, 59
2. Boules de Boeuf 1 
Robin Coolen, John Pol, Dennis Pol, 13, 47
3. Amicale de Pétanque 2
Rudolph de Groot, Bauke Bokhorst, Richmond v/d Huure, 13, 54
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Zone B 2e klasse A
1. PVN 2: Istvan Elsendoorn, James Tji, John Schimmel, 10, 58
2. JB Almere 1: Frieda Brinks, Jan Brinks, Frits Menke, 8, 23
3. JBV Entre Nous 3: Pierre van Etten, Kim van Asten, Michael Meyer, 8, 8

Hoofdklasse B
1. ‘t Zwijntje 2

Teake van Bilzem, Mourad el Ansari, Ferdinand Wiese, 18, 127
2. Hattem Petanque 1

Gerard Zijlstra,Coby Zijlstra,Paul de Bruin, 16, 91
3. De But 84 1

Geert Dijksma, Stefan Eleveld, Wouter Hoekstra, 14, 39

Zone A 1e klasse
1. De Blêde Boulers 1 
Jur Moorlag, Hillie Nieuwland, Catrinus Nieuwland, 14, 55
2. Boul’ Animo 2, 
Nettie Lensink, Peter Hietbrink, Dennis Nootenboom, 13, 49
3. ‘t Zwijntje 3
Jan Nikerk, Henk Docter, Marco van Wageningen, 12, 51

Zone A 2e klasse
1. ‘t Zwijntje 7
Petra Vos, Eric Vos, Francisca Schipper, 7, 15
2. PC Schoonebeek 2
Hennie Smit, Ans Zwaneveld, Jan Zwaneveld, 7, 15
3. ‘t Zwijntje 5
Bauke Veltman, Maichel Schipper, Peter Schipper, 6, 20

Zone B 1e klasse
1. OSB 1, Mart Kruit
Edwin van Rooijen, Bert Visser, 15, 84
2. Les Boules Fleuries 2
Ron Heus, Debby Cowan, Milan Saunier, 15, 67
3. Les Taxateurs 3
Rodrigo Jagers, Erik Boekel, Hennie Ansems, 13, 66
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Zone B 2e klasse B
1. JBV Entre Nous 2
Wendy Karsten, M. van Asten, Alex de Boer, 11, 91
2. ASV Celeritas 1
Ron Peek, Frank Sander, Jan Quax, 8, 37
3. Les Mille Iles 3
Arie Beemsterboer, Dirk Beemsterboer, Piet Strijbis, 8, 50

Zone C 1e klasse
1. L’Esprit 3
Danny van Wezenberg, Marco Kok, Alexander Krusemann, 17, 128
2. De Goede Worp 1
Hans van der Veen, Martin Pialorsi Elior van Klaveren, 14, 68
3. CJB Middelburg 2
Ad Damman, Piet Maartense, F.J. Moes, 13, 59

Zone C 2e klasse A
1. Petangeske 5
Henk Vermeulen, Paolo Russino Louis Pals, 8, 43
2. JBV Nederlek 2
Gerrit van Gorsel, Douwe Snoei, Ivar Snoei, 7, 35
3. CdP Folâtre 4
Brian Kroon, Hilbrand Meijer, Frans Velthuis, 7, 42

Zone C 2e klasse B
1. Le Bon Courage 3
Frans de Munck, Cees Vermeulen, Trees Veliscek, 9, 32
2. JBC Vlaardingen 3
Herman de Roo, Margriet de Roo-vd Lee, Augustino Basso, 7, 31
3. CdP Folâtre 3
Richard Nijs, H. de Bruijn, Renate Nijs, 7, 44

Zone D 1e klasse
1. JBC Plop 2
Lonneke Willems, Beb van Beek, Hetty Tindemans, 11, 26
2. JBC ‘t Dupke 5
Joop van Grinsven, Willem Hubers, Didier Viguurs, 10, 27
3. Jeu de Bommel 1
Jurgen Giltjes, Etienne Baks, Danny Hoogerwaard, 10, 49
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Hoofdtoernooi
1 Elke van der Linden Diana de Wolf Frances van Donge NVS
2 Lieke van der Voort Katy Kamps-Bosch Marina Blom NVS
3 Dody Henze Julia Henze Henny Bult Grand Cru’82
 Eef Meyer Greet Boersma Corrie van der Huure JBC Randenbroek
5 Sandy Rikkers Judith van den Eijnden Sonia Zwaal Mix
 Ria Bronsema-Kampers Arja Landzaad Noy Khonsipathhi  JBC Vlaardingen

Troosttoernooi
7 Lies Hover Ineke van der Heide Francina Hooft Boulamis
8 Bep van Beek Lonneke Willems Hetty Tindemands JBC Plop
9 Mirjam van Gellekom Samantha Künz Leonie Rietkamp CdP Folâtre
10 Sascha Overgoor Nettie Lensink Annemarie van de Toorn Mix
11 Janneke Gravesteijn Caroline Arnaud de Calavon  Sandra Gilliéron Mix

EINDSTAND NK VROUWEN 2013

Kampioen NK Mix: Sandy Rikkers en Kees Koogje

Kampioen vrouwen Troosttoernooi vrouwen

Administratief medewerker 
tijdelijk tot en met eind van het jaar.

ESMEE STEENMAN
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De eindstand:

Hoofdtoernooi
1 Martin Bakker Gerard Zijlstra Bert van Dijk Mix
2 Herman Hamer Cor Nootenboom Henk Schoolderman Boul’ Animo
3 Jan Tonen Fred Kops Bart Beukers Mix
 Paul van Eijkelenborg Ruud Sakes Frank Heusen Mix
5-8 Jan van Keulen Gérard Prunières Dino Naso Mix
 Guilliaume Spiering Truus Willemsen Patrick Bertrand Les Cailloux
 Henk van Boeschoten Simon op den Kelder Italo Pialorsi Mix
 Sino van de Heide Hans Hover Meep Poel Boulamis
9 Jan van de Meer Paul van den Broek Arie Zee Bouledozers

Troosttoernooi
1 Rob Schouten Paul Rocha Teun van Oijen Mix
2 Ludwig Tophoven Max Tophoven Rolf Tijssens Mix
3 Jan Bevers Lies Blom Gijs van Keulen ’t Dupke
 Cees de Ligt Hans de Jong Bart Kouveld Les Cailloux
5-8 Paul Wagenaar Yves Roussel Henk Docter ‘t Zwijntje
 Jacques van der Meer C. Henze M. Rutten Grand Cru ‘82
 Jos Bunel Hans van der Wouden Dick Moerkerken Celeritas
 Niek van Weerden Geert Jan van Weerden Rolf Jan van Vliet Mix
9 Hans Landzaad Jan Mout Fred van der Reijken Vlaardingen

Op 18 mei 2013 vond gelijktijdig met het NK jeugd en het NK 
vrouwen het NK veteranen plaats. Het was dit jaar een soort 
lustrum, want het was het vijfde NK veteranen. Een lustrum 

wat ongemerkt voorbij ging. Maar het spel van de veteranen ging 
zeker niet ongemerkt voorbij. Een groot aantal van de deelnemers 
speelt ook in de nationale top nog een rol. De zeventien inschrijvin-
gen betekende dat de kampioen van 2012 een vrijloting zou hebben. 
Ware het niet dat er een equipe op kwam dagen, die zei zich opge-
geven te hebben, maar niet op de lijst stond. Was er een even aantal 
inschrijvingen geweest, dan was dat jammer voor die equipe, maar 
nu was er nog plaats. Het NK wordt gespeeld volgens het systeem 
van directe eliminatie. Dat betekent de eerste partij winnen is door in 
het hoofdtoernooi en de eerste partij verliezen is door in het troost-
toernooi. Verlies daarna betekent uitschakeling. Bij een NK is de twee-
de ronde altijd een cadrageronde. Zowel in het hoofdtoernooi als in 
het troosttoernooi. Deze cadrageronde dient om het aantal equipes 
terug te brengen naar een zogenoemde “macht van twee”, dus 8, 16, 
32, 64 enz. Bij 18 inschrijvingen heb je na de eerste speelronde negen 
winnaars en de dichtstbijzijnde macht van twee is acht. Dat betekent 
dat twee equipes in elk toernooi de cadrageronde moesten spelen. 
Daarna waren het de kwartfinales en de winnaars daarvan hadden in 
ieder geval prijs, want om de derde en vierde plaats wordt tegenwoor-
dig niet meer gespeeld. De verliezers van de halve finale eindigen ex 
aequo derde. In de derde ronde van het hoofdtoernooi werd de kam-
pioen van 2012 (Jan v. Keulen/Gérard Prunières/Dino Naso) uitgescha-
keld. Dat betekende wel dat er nog een vervolg op dit kampioenschap 
komt. Er moet namelijk om gespeeld worden door de kampioen van 
2012 en de kampioen van 2013 wie Nederland mag vertegenwoor-
digen bij het EK veteranen in 2014 in Zweden! In de kwart finale won 
de equipe Martin Bakker van de equipe Paul van Eijkelenborg en de 
equipe Herman Hamer van de equipe Jan Toonen. Het werd dus een 

NK VETERANEN: DE “OUDJES” DOEN HET NOG bEST!
finale tussen Martin Bakker en Herman Hamer. Het werd een zware 
dobber voor de equipe Hamer, want de tegenstander bestond uit lou-
ter ex-Nederlandse Kampioenen. Dit vertaalde zich ook in de uitslag. 
Het werd een 13-1 overwinning voor Martin Bakker/Bert van Dijk/Ge-
rard Zijlstra. Zij zullen zich op een nader vast te stellen datum moeten 
meten met de kampioen van 2012 voor de fel begeerde uitzending 
naar het EK. Het troosttoernooi van een NK wordt bij de senioren 
meestal niet zo belangrijk gevonden. Immers, je gaat voor de eerste 
plaats en dat is het kampioenschap. Toch zie je bij de veteranen ook 
in het troosttoernooi een volle overgave aan het spel. Nu speel je bij 
een inschrijving van 18 equipes eigenlijk om de tiende plaats, maar 
wel een met een beker. De finale werd gewonnen door de equipe 
Schouten met een 13-0 overwinning op de equipe Tophoven, die 
zijn kruit verschoten had in de halve finale (13-12).

kampioen veteranen

Troosttoernooi veteranen
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Vijfentwintig jaar een functie uitvoeren is toch een bijzondere gelegen-
heid om even bij stil te staan, vooral als men de gezegende leeftijd van 
85 jaar bereikt heeft en men deze functie altijd met plezier beoefend 
heeft, maar door de teruglopende lenigheid het bukken e.d. wat minder 
wordt, is men soms gedwongen om bepaalde liefhebberijen op te geven. 
Het boulen zelf beoefent hij trouwens nog met veel plezier. Mede door 
het bereiken van dat 25-jarig jubileum heeft de NJBB de heer Johan van 
Honschoten het mooie boek “Jeu de Boules” van Henk Reesink aange-
boden en is hem gevraagd om wat herinneringen op papier te zetten. 
Hieronder volgt een impressie van zijn 25 jaar scheidsrechter.

Petanque scheidsrechters. Een groep meldde zich aan en werd 
opgeleid in Groesbeek door een Belg. Tijdens de Spelen heb-
ben we ook daadwerkelijk de arbitrage verzorgd. In 1993 werd 
ik scheidsrechter B (Nationaal). De competitie Ere- en Hoofd-
klasse werd regelmatig bij P.U.K. of in Badhoevedorp gespeeld, 
daarbij deed ik altijd de arbitrage. Toen Henk van Rekum naar 
het bestuur van Afdeling 9 ging, werd ik coördinator. In 1997 
werd de “Grand Prix de Petanque de la Haye” te Den Haag ge-
speeld op de Lange Voorhout, van donderdag 19 juni tot en 
met zondag 22 juni, omdat op een doordeweekse dag moeilijk 
een scheidsrechter kon worden gevonden werd ik door Jaques 
van de Meer benaderd, ik heb op donderdag alleen, en zondag 
met nog een scheidsrechter de arbitrage verzorgd. Op 3 au-
gustus 1997 werd het “Grote Markttoernooi” in Haarlem geor-

ganiseerd. Er deden 128 tripletten aan mee. De arbitrage deed 
ik samen met Cor van Raaphorst. In 1999 verhuisden we naar 
Friesland, ik meldde me bij de coördinator Gooitsen van Assen 
en ging ook hier in Afdeling 01 verder met veel arbitreren. Bij 
de opkomst van de clubscheidsrechters, die op kosten van de 
clubs werden opgeleid en het meetmateriaal ook kregen, wor-
den zij beschouwd als vrijwilligers en kunnen daardoor geen 
onkosten declareren. Voor de scheidsrechter-B blijven alleen 
de toernooien over die georganiseerd worden door de Afde-
ling of door de Bond. Op 26 september 2009 werd het Natio-
naal Kampioenschap doubletten  in Harlingen gehouden. Op 
deze dag werd mij door Meep Poel de “Bronzen Bondsspeld” 
uitgereikt, misschien was dat een hint om te stoppen, maar 
als bij de meting, zoals altijd, boule en but nog steeds onaan-
geroerd blijven wilde ik nog een paar jaar doorgaan, ook al 
worden de knieën minder, de handen moeten het doen. Op 
14-2-2010, 6-2-2011, 5-2-2012 en 10-2-2013 was ik nog arbiter 

MEMOIRES VAN EEN NJbb SCHEIDSRECHTER

 MEMOIRES

Grand Prix de la Haye

Op 21 mei 1988 melde ik mij aan op de instructiedag 
aspirant scheidsrechter in de “Warrekam”, Brink 29 te 
Laren. Piet van der Veer, Bert Kirpenstein en Ben van 

der Eijnde (vader van Judith) in de blazer en een hoedje op, 
gaven daar de cursus. Die hield in, drie zaterdagen in Laren en 
een examendag, eveneens in Laren. Ervaring moest nu worden 
opgedaan onder leiding van een stagebegeleider. In Afdeling 
9 was maar één scheidsrechter, Ben Claase, die had het dus al 
druk genoeg, dus kwam er niets terecht van die begeleiding. 
Ik wilde wel verder en heb dus zelf maar initiatief genomen. 
Op een zondag was er een toernooi bij P.U.K. in Haarlem, ik 
ging er heen en meldde mij met badge bij de wedstrijdleider 
als scheidsrechter door de Bond gestuurd. Ik deed meerdere 
toernooien en werd al spoedig scheidsrechter A. Er werd weer 
een cursus gehouden in 1989 en er kwamen meerdere scheids-
rechters, ook in Afdeling 9 , Henk van Rekum werd coördinator. 
Ik had veel plezier in het arbitreren en deed het vaak. In 1990 
werden in Assen de Wereldkampioenschappen voor gehandi-
capten gehouden. Een onderdeel was het BOCCIA voor spas-
tisch gehandicapten, dat werd gespeeld vanuit een rolstoel en 
in veel gevallen met hulpstukken. Probleem was dat er geen 
scheidsrechters hiervoor waren, die werden gezocht onder de 

Haarlem
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Overhandiging Bronzen speld

Gevraagd

Doubletpartner (liefst tireur) voor een toernooi in Parijs
Nog vóór dit weekend melden bij Ingrid s.v.p.

-----------------------------------------------------------------

Deze tekst stond in koeienletters op een groot stuk papier op het prikbord. Bij het binnengaan van de kantine kon je die dus niet 
missen. Het bevreemdde mij dan ook dat ik er niemand over hoorde praten. Zo’n vraag lijkt mij toch hét gesprek van de dag bij een 
club als de Vledderboules. 

In de wachttijd tussen twee speelrondes zocht ik Ingrid op en sprak haar aan over haar advertentie. Toen ze zei dat er zich nog 
niemand had aangemeld trok ik spontaan de stoute schoenen aan. In het halve jaar dat ik haar en haar speelkunsten nu ken had ik 
blijkbaar als enige domweg het lef om mijn amateurkunsten bij haar aan te bieden. ‘Maar waarom gaat je eigen Henk eigenlijk niet 
mee?’ was mijn vraag. ‘Ach, Henk heeft al drie dagen migraine en heeft plotsklaps dus geen zin meer. We hebben de reis- en deelna-
mekosten al betaald en ik wil sowieso eigenlijk wel gaan, vandaar.’ 

(…) 

Eerlijk is eerlijk, op de dag van het toernooi in Parijs speelden we samen werkelijk de sterren van de hemel. We geraakten, wonder 
boven wonder, in de achtste en zelfs in de kwartfinale. De grote finale zou evenwel de volgende dag worden gespeeld... 
Terwijl we ‘s avonds aan de bar van het hotel zaten belde Ingrid opgetogen naar het thuisfront en deed daarbij ook de mededeling 
dat we dus toch echt een nacht moesten overblijven. Ik zag aan haar gezicht dat Henk daar toch een beetje moeite mee had. ‘Hoe ga 
je dat dan doen?’ voelde ik zijn vraag, ‘We hebben natuurlijk maar één kamer geboekt!’ 

Op dat moment gaat de wekker. Het is zeven uur ‘s morgens en het werk roept. Met nog slaperige ogen kijk ik om mij heen, herken de 
eigen slaapkamer en zie mijn eigen vrouw gewoon naast mij liggen. ‘Ga je die wekker nog een klap op z’n kop geven of moet ik het 
doen?’  hoor ik haar brommen. Daarmee spat mijn Midzomernachtdroom abrupt in meer dan duizend stukken uiteen...

Piet Bult 

bij de Afdelings Kampioenschap Doubletten in Sneek Afdeling 
01, en daar werd in 2013 door Peter Heuveling mijn afscheid 
aangekondigd met een groot applaus door de aanwezigen. Het 
moest er toch eens van komen en 25 jaar was een mooi getal. Ik 
dank alle spelers die ik in die jaren heb ontmoet en die vertrou-
wen hadden in de manier waarop ik mijn functie vervulde.

INTAKE-DAG VOOR 
JEUGDSPELERS

Op 28 september 2013 wordt er in het Petanquecentrum 
Nieuwegein de jaarlijkse intake dag voor jeugdspelers 

gehouden.

Aanmelding gaat via het bondsbureau onder vermelding 
van naam, geboortedatum, licentienummer en vereniging.

Opgave kan worden gedaan door de speler, secretariaat 
van de vereniging en de trainer van het Regionale 

Petanquecentrum.

 Meer informatie is te vinden op de website van de NJBB.
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JEU DE bOULES VERENIGING 
’N bOEL PLEZIER bESTAAT 25 JAAR

Onze jeu de boulesvereniging, met bijna 150 leden, is in de 
achterliggende 25 jaar uitgegroeid tot één van de grootste 
verenigingen van het Noorden. We zijn sedert de oprich-

ting aangesloten bij de Nederlandse  Jeu de Boulesbond. Ieder jaar 
neemt onze vereniging deel aan de landelijke competitie. Het afge-
lopen jaar is weer een equipe van onze vereniging gepromoveerd, 
zodat er thans niet alleen in de tweede en eerste klasse gespeeld 
wordt, maar ook door  twee equipes uitgekomen wordt in de lande-
lijke Hoofdklasse. Onze vereniging beschikt over een groot petan-

queterrein waarop 32 banen uitgezet kunnen worden, gelegen  In 
het Asser bos, het vroegere Verkeerspark, aan de Rode Heklaan. Wij 
prijzen ons gelukkig met het feit dat onze vereniging de laatste drie 
jaren uitgebreid is met een aantal jeugdleden, die op toernooien al 
diverse prijzen in de wacht gesleept hebben. Jaarlijks organiseren wij 
op ons terrein een aantal toernooien, waaraan door verenigingen uit 
de gehele regio deelgenomen wordt. De wandschildering (zie foto) 
is geschilderd door het schilderstrio Wim de Wit, Heero Dammer en 
Anton Carabain, allen leden van de vereniging.
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die door zijn positieve in-
breng steeds weer de neu-
zen dezelfde kant op wist te 
krijgen. Ook bij de realisatie 
van de nieuwe clubaccom-
modatie speelde hij een 
hoofdrol. Hij bleef voorzit-
ter tot 2006 en werd daarna 
vanwege zijn bijzondere 
verdiensten  voor Le Pion-
nier door de burgemeester 
van de Gemeente Brummen 
gehuldigd en onderschei-
den met het Ere-voorzitter-
schap voor het leven. Velen 
zullen hem zich herinneren 

als een vrolijk en sociaal man, die altijd in was voor een praatje en 
daarom ook een graag geziene gast was op vele toernooien bij vele 
clubs. En zo hebben we dus onlangs afscheid genomen van Nico en 
de herinnering aan hem zal ons blijven vergezellen.

Het Bestuur van Le Pionnier

IN MEMORIAM NICO KOEK 
Onlangs is op 79 jarige leeftijd onze erevoorzitter Nico Koek 

overleden. Zijn gezondheid liet al geruime tijd veel te wen-
sen over. Wij zullen hem ons herinneren als een bijzonder 

sociaal en gevoelig mens. Zijn liefde voor “Petanque” stamde al van 
vele jaren terug, toen hij regelmatig de dinsdagavondtoernooitjes 
in het Oranjepark in Apeldoorn bezocht, vaak vergezeld door zijn 
zoon Peter. Later werd hij lid van “Rond en Roestig” en “het Zwijntje”. 
Toen hij zijn grote liefde Bea op een toernooi ontmoette en besloot 
met haar verder zijn leven te delen, verhuisde het paar naar Brum-
men, waar ze zich aansloten bij JBV Le Pionnier. Daar ambieerde 
Nico al snel een bestuursfunctie en werd zodoende in 1996 als voor-
zitter gekozen. In de jaren daarna bestuurde hij de club met veel 
overtuiging en was in moeilijkere tijden een verbindende kracht, 

ZONE A



APELUIDERS TOERNOOI

Zaterdag  22 juni werd voor de 29ste keer het Apeluiders 
toernooi gehouden bij Cercle de Pétanque in IJsselstein.  
Een uitgebreide verklaring van de naam van dit toernooi 

gaat te ver, maar de naam dateert van ruim 600 jaar geleden toen 
de aap van kasteel Rijpickerwaard (Keesje) overleed en abusieve-
lijk werd aangenomen dat knecht Kees dit was. Organisator Frans 
Tieleman, die het toernooi al vele jaren organiseert, is ook al 5 jaar 
bezig om richtlijnen voor deelname aan toernooien en competities 
van minder valide boulers op de kaart te zetten. Er zijn juridische 
problemen en de medewerking van verenigingen is niet optimaal. 
Het informatiebulletin 442 van december 2012 heeft veel onbe-
grip opgeleverd bij hem, maar ook bij rolstoelgebruikers. Marthy 
van der Burgt van JBV Mooie Boule (afdeling  5), een zeer positieve 
vrouw, die aan een rolstoel gebonden is en zichzelf “anders vali-
de” noemt heeft hierover een uitgesproken mening. Ze vindt het 
pure discriminatie als mensen in een rolstoel geweigerd worden 
bij toernooien en competities. Rolstoelers zijn niet anders dan alle 
anderen, denk ook aan ouderen, mensen met prothesen, rollators 
etc., die ook een probleem kunnen hebben bij calamiteiten. Serge 
Vosmeer (Cercle de Pétanque), die heel vaak met Frans Tieleman 
speelt  had al een dwarslaesie waardoor hij moeilijk liep, maar een 
dubbele gesprongen hernia en een acute operatie brachten ook 
hem definitief in een rolstoel, is het helemaal eens met Marthy.  
“Uiteindelijk hoop ik dat NOC*NSF voor het financiële gedeelte een 
oplossing vindt”, vertelt Frans, “Bij het bouwen van nieuwe accom-
modaties zouden verenigingen moeten worden aangemoedigd 

voorzieningen te treffen voor de minder validen onder ons”. Het is 
zijn wens dat de NJBB het boulen toch aantrekkelijker gaat maken  
voor de mensen die iets gaan mankeren. Uitslag A-poule: 1. Mar-
tin Pialosi met Kees Koogje (De Goede Worp / PUK), 2. Peter van 
Rooijen met Ronald Reneman (Les Taxateurs), 3. Gerrie Verheul met 
Albert  Verheul (Cercle de Pétanque). 
Twan Beckers, beleidsmedewerker bij de NJBB is bekend met de pro-
blematiek. De afgelopen periode is er veel aandacht uitgegaan naar 
dit onderwerp. De toegankelijkheid van de sport, ook voor minder 
valide boulers, is een belangrijk aandachtspunt. De NJBB wil immers 
geen enkele groep boulers bij voorbaat uitsluiten van deelname. Dit 
standpunt wordt gedeeld door de verenigingen. In de praktijk is dit 
echter gecompliceerd. Tezamen met het ontbreken van het finan-
ciële vermogen bij zowel de bond als de verenigingen om accom-
modaties aan te passen, wordt de problematiek gevormd door de 
aansprakelijkheid van de verenigingen bij eventuele calamiteiten. 
Wanneer een vereniging niet voldoet aan de eisen die gesteld zijn 
t.b.v. de toegankelijkheid voor minder validen en niet over de juiste 
voorzieningen beschikt, kan een vereniging in geval van calamiteiten 
aansprakelijk worden gesteld. Het gevolg hiervan is dat verenigin-
gen eerst de accommodatie op orde willen brengen, voordat minder 
valide boulers worden toegelaten tot competities en toernooien. De 
benodigde voorzieningen voor minder validen in een rolstoel strek-
ken hierbij verder dan de voorzieningen benodigd voor ouderen of 
boulers met prothesen en/of rollators. Door het gebrek aan financi-
eel vermogen en de teruglopende gemeentelijke subsidies zijn de 
verenigingen niet bij machte om dit naar behoren te volbrengen.  De 
tijdelijke oplossing, beschreven in infobulletin 442, is niet naar tevre-
denheid van alle partijen, zo realiseert de NJBB zich. Derhalve blijft 
de NJBB in gesprek met de betrokkenen, op zoek naar een deugde-
lijke oplossing waar alle partijen zich in kunnen vinden.

Tekst en foto: Hans Hover

13

 NIEUWS UIT DE ZONES

ZONE b



TIENDE KEER 
bATAVIA PETANQUE

Met ruim vijfhonderd deelnemers werd op 29 en 30 juni in 
Zeist het Internationale Batavia Petanque en Zeist Open 
Weekend 2013 toernooi gespeeld. De voortreffelijke or-

ganisatie van dit zonovergoten weekend was in handen van CdP 
Les Cailloux. Naast de eigen dertig banen van Les Cailloux had men 
ook speelgelegenheid gecreëerd bij Het Slot Zeist en was de hele 
Koelaan (foto) in gebruik genomen. Het Batavia kampioenschap 
voor tripletten werd gewonnen door het Franse team, bestaande 
uit Georges Godart, Yannick Gamelin en Sebastien Nepveux. Bij de 
doubletten ging de winst naar het Belgische team van Gert Quetin 
en Nico Claes.  Op de website van Les Cailloux: www.lescailloux.nl 
vindt u een uitgebreid verslag met veel foto’s.

Tekst en foto: Piet Bult

MUSEUMPLEIN 2013
Nog nooit voorgekomen, echt de hele dag regen en 

niet zo zuinig ook. Tweede Pinksterdag 2013 gaat in 
de boeken als het allereerste toernooi op het Muse-

umplein dat niet werd uitgespeeld. Voorafgaand aan de halve 
finales werd in overleg met juryleden en spelers besloten niet 
verder te spelen en het prijzengeld te verdelen. De halve fina-
listen in het hoofdtoernooi waren: Kees Koogje / Jeroen Bley-
en, Bert van Dijk / Frank Schepers, Martin Bakker / Marcel van 
Nieuwenhuizen en Mourad el Ansari / Khalid Benar.

Tekst en foto’s: Hans Hover
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ROOSENbOULE
Het petanquetoernooi RoosenBoule (voorheen KadeBou-

le) wordt al ruim 20 jaar georganiseerd in de stad Roo-
sendaal. Vanwege het afhaken van de hoofdsponsor (ook 

in petanqueland is het crisis), zag de organisatie, bestaande uit 
Jan Maas, Bas Veraart, Marten Boersma, Marcel van Rijt en Cees 
Elsten zich gedwongen om (voor 1 jaar) uit te wijken naar de ac-
commodatie van ERPV de Bommequet. De bijzondere naam van 
de Eerste Roosendaalse Petanque Vereniging is afgeleid van de 
kogellagers die de Roosendaalse jeugd in de jaren 50  uit de wie-
len van de stoomlocomotieven haalden om mee te spelen. De 
club is in 1978 opgericht door een zevental studenten die graag 
een keer wilden deelnemen aan een (willekeurig) Nederlands 
kampioenschap. Na deelname aan de NK op het Museumplein 
in Amsterdam (helaas geen ereplaatsen) bleek het spelletje zo 
goed te bevallen dat besloten werd de vereniging niet op te 
doeken maar voort te zetten in stadspark het Vrouwenhof en 
het daar aanwezige koetshuis te gebruiken als clubhuis. Nadat 
dit Koetshuis door brand verwoest werd, maakte de vereniging 
lange tijd gebruik van het minuscule sprookjeshuisje (zie foto). 
Sinds 2008 speelt De Bommequet op het Red Band Sportpark op 

een prachtige locatie met 
27 buitenbanen en een 
hal van 14 bij 40 meter. 
De fraaie accommodatie 
van De Bommequet was 
vrijdagavond 7 juni het 
strijdtoneel van het DSV 
Bedrijventoernooi. Bijna 
40 bedrijventeams stre-
den om de prijzen en de 
eer. ’s Zaterdags was het 
tijd voor het open Roo-
sendaalse Kampioenschap en 
het weekend werd afgesloten 
op zondag met het recrean-
tentoernooi.  Op de editie in 
2012 waren er op Roosen-
Boule nog 23 triplettes die 
deelnamen aan de Roosen-
Boule Masters; dit jaar wer-
den ze helaas niet verspeeld. 
“Normaal gesproken kunnen 
we een aantrekkelijke hoofd-
prijs uitreiken; dit jaar was dat 
om genoemde redenen niet 
mogelijk, aldus voorzitter Jan Maas. Maar in 2014 zijn we in het 
eerste volle weekend van juni zeker en vast weer terug op de 
Nieuwe Markt in Roosendaal!”

Einduitslag recreantentoernooi 2013:
Poule A:
1. Debby en Gerrit Franken, 2. Sjaak en Rinus Braat, 3. Niels de Vos 
en Jos van Deelen.
Poule B:
1. Ferry Jacobs en Nino Vaudo, 2. Sven Ramaekers en Paul Bonné, 3. 
Eric en Boy Lotterman.

Einduitslag Roosendaal Verenigingskampioenschap 2013:
1. Gideon Schrauwen, Peter Schrauwen en Joop Pols, 2. Kees van 
Zinnen, Corry van Zinnen en Rene Jacobs, 3. Meep Poel, Hans Ho-
ver en Lies Hover.

Tekst en foto’s: Hans Hover en Cees Elsten.

HERSTACO PéTANQUE MASTERS 2013

Zaterdag 14 september 2013 wordt bij Jeu de 
boulesvereniging Va-Tout in Breda de 8e 
editie van  het Herstaco Pétanque Mas-

ters 2013 georganiseerd. De voorbereiding 
van dit internationale evenement is in volle 
gang. Er is de organisatie veel aan gelegen om 
spelers van wereldklasse naar “de Masters” te 
halen. Overleg met Franse en Belgische top-
pers is dan ook gaande.  Het Herstaco Pétanque 
Masters is een invitatietoernooi voor tripletten. 
Organisator Herstaco BV stelt een aantrekkelijk 

pakket geldprijzen beschikbaar. Bijzonder is dat 
de deelnemers geen inschrijfgeld hoeven te 

betalen en bovendien een lunchpakket en en-
kele consumptiebonnen krijgen aangeboden. 
Toeschouwers kunnen deze dag niet alleen 
petanque op niveau zien, maar zullen zeker 
ook genieten van de sfeervolle ambiance. 
Zaterdag 14 september: Herstaco Pétanque 

Masters bij Va-Tout, Breda. Noteer de datum, je 
bent van harte welkom!

Thea van Nieuwenhuizen
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bRONZEN NJbb SPELD VOOR WIM VAN DER MEER

De kroning van prins Willem Alexander tot koning op 30 april 
van dit jaar betekende naast de troonswisseling tevens het 
einde van de traditionele viering van Koninginnedag op 

die datum. Voortaan hebben we te maken met de viering van de 
verjaardag van onze nieuwe koning op 27 april. Koningsdag heet 
nu de nieuwe nationale feestdag (volgend jaar echter te beginnen 
op 26 april omdat 27 april op zondag valt). Dit gegeven vormt ook 
een omslag voor JBV Amicale Cuijk. Op Koninginnedag wordt daar 
namelijk al enkele jaren een leuk toernooi georganiseerd met extra 
feestelijke omlijsting en dito aankleding. Het ideale decor derhalve 
om iemand in het zonnetje te zetten voor zijn of haar verdiensten. 
Dat gebeurde vorig jaar al toen voorzitter Ben Broekmeijer van deze 
vereniging de bronzen NJBB speld kreeg uitgereikt. Medebestuurs-
lid Wim van der Meer had dat destijds in alle stilte voorbereid. Dit 
jaar waren de rollen echter omgedraaid. Nu werd Wim van der Meer 
op zijn beurt volkomen verrast met deze onderscheiding.  De ope-
ning van het toernooi werd door voorzitter van afdeling 05 Cor van 
Vloten aangegrepen om het woord te voeren en Wim van der Meer 
te onderscheiden voor zijn langdurige en niet aflatende inzet voor 
JBV Amicale Cuijk in het bijzonder en het pétanque in het algemeen.  
De (bestuurlijke) inbreng van  Wim loopt als een rode draad door 
de vereniging. Zo is hij in 1988 betrokken geweest bij de officiële 
aansluiting van voorloper JBV de Messemaker bij de NJBB. De Mes-
semaker is in 1995 tot JBV Amicale Cuijk omgedoopt. Verder is Wim 
voor deze vereniging 3 jaar secretaris geweest en 3 jaar penning-
meester. Deze laatste functie vervult hij daarnaast ook nog in 3e ter-
mijn voor afdeling 05. Binnen dat werkterrein mag zijn inbreng om in 

samenwerking met het bondsbureau en de bondspenningmeester 
de consolidatie en afstemming van de afdelingsboekhoudingen te 
bewerkstelligen ook niet onvermeld blijven.  Of het nog niet genoeg 
is zit in zijn bestuursportefeuille van de afdeling ook nog het behar-
tigen van de belangen van de  jeugd. Ook op sportief gebied heeft 
hij zich voor  de vereniging onderscheiden. In 1992 heeft hij wat 
toen heette het PVTA diploma gehaald, waarmee het trainerschap 
uitgeoefend kon worden. Dat heeft Wim tot op de dag van vandaag 
altijd met veel verve gedaan en alles wat daar verder omheen speelt 
heeft zijn warme belangstelling. Dit alles heeft weer geresulteerd in 
de oprichting van het trainerscollectief voor afdeling 05 dat alweer 
een jaar of 3 goed functioneert. Daarnaast heeft Wim op nationaal 
niveau bemoeienis met het trainersgebeuren getuige het samen 
met bondscoach Toon van Alebeek tweemaal per jaar organiseren 
van een terugkomdag voor alle gecertificeerde trainers. In dat kader 
is hij als lid van de Commissie Topsport van de NJBB ook bezig met 
een speciale pagina voor trainers op de site van de NJBB. Tot zover 
zijn betekenis voor onze pétanquesport. Maar het kan altijd meer 
voor Wim van der Meer. Ook in de voetbalsport heeft hij sinds enige 
jaren bemoeienis. Bij topklasse amateur vereniging JVC Cuijk, die op 
een bouleworp afstand speelt van JBV Amicale Cuijk, doet hij nu de 
administratie voor de ongeveer 500 jeugdleden die deze vereniging 
rijk is. Wie weet krijgt Wim het ook nog eens voor elkaar al die jeugd-
leden warm te maken voor het boulen. Daar zou dan een buitenca-
tegorie speld voor uitgereikt moeten worden. Voor dit moment is de 
bronzen NJBB speld hem meer dan van harte gegund.

Leen van Aalsburg

AfDELING 05 VERRIJKT 
MET SR 2 EN WL 2!

Ruim een jaar geleden kwamen de eerste aanmeldingen 
voor deze opleidingen bij het afdelingsbestuur binnen-
druppelen, Na diverse oproepen gedaan te hebben om een 

volwaardige cursus binnen onze afdeling te kunnen houden, was 
het begin 2013 dan eindelijk zover dat er zowel een opleiding SR 
2 als WL 2 kon gaan starten. Helaas blijkt dan altijd op het laatst 
(misschien door de late bekendmaking van de data) dat er een 
aantal van de opgegeven personen om uiteenlopende redenen 
moeten afzien van de cursus. En zoals ook nu weer het geval was, 
ook uitvaller(s) na het begin van de cursus. Uiteindelijk zijn bij de 
beide opleidingen alle 10 de deelnemers geslaagd! Voor WL 2 zijn 
dat achtereenvolgens: Luc Borst en Lia Borst -Kamer van Venray 80, 
Henry Burgers en Jan Geutjens van Le Chateau, Mascha Derks en 
Mitch Schampers van Amicale Cuijk, Annemarie van Osch-van Ber-
kel en Giel Quik van Hatalle, Marthy v/d Burgt van Mooie Boule en 
Margaa v/d Wollenberg van De Valkatties. (Helaas is er met de foto’s 
iets mis gegaan, jammer!). Deze opleiding werd verzorgd door Paul 

Frie met Jan Donker. Voor SR 2 zijn de geslaagden te zien op de 
bijgevoegde foto:  (Staand van links naar rechts) De leercoaches 
Rob Hulst en Eef Zeelen, Ben Dorussen - Grave Superieur, Tiny van 
Rosmalen - ‘t Dupke, Anton Oomen - L’Ammerzo, Arie van Lieverloo 
- Boules de Boeuf, (zittend van links naar rechts) Jos Bongers - Bou-
les de Boeuf, Frank Bakhuizen - De Valkatties, Joan Roordink - Grave 
Superieur, Herman Duits - Boules de Boeuf, Dorien Cramer en Leo 
Braam (beide) De Valkatties.
 
Alle geslaagden gefeliciteerd en heel veel succes.
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Zeer toepasselijk voor het Jeu de Boulestoernooi, wat jaarlijks wordt georganiseerd, door een 5 tal leden van de 
CJB Middelburg, op het strand van Zoutelande bij Strandpaviljoen “De Branding”. De organisatie onder de naam 
“de Strandjutters”, hebben al menige bouler in vervoering kunnen brengen en kennis laten maken met het zand, zij 
organiseren dit sinds 1997.

HIER AAN DE KUST, DE ZEEUWSE KUST

voor een ieder een Promotietoernooi pur Sang. De deelnemers ko-
men uit België, Duitsland en geheel Nederland. Dus internationaal. 
Er wordt in 5 poules gespeeld, en het wordt zo bekeken dat 2 teams 
van dezelfde vereniging elkaar niet ontmoeten. Ieder team speelt 
5 wedstrijden ( voorgeloot), na afloop hebben de nrs. 1 t/m 4 prijs, 
terwijl iedere deelnemer een aandenken krijgt. Is uw belangstel-
ling gewekt, in 2014 is de datum 6 april, voor vragen of  info: Cor v.d. 
Broek 0118-463898 email: corennel@zeelandnet.nl, of Leo Wouters: 
0118-561931 email: lwoutzout@zeelandnet.nl. Bezoek rond de Kerst 
de site van de CJB Middelburg (www.cjbm.nl) voor de flyer 2014.

Namens de Strandjutters, Leo Wouters.

Op 18 mei was ik vanuit Fryslân spontaan de ruim tweeënder-
tig kilometer lange Afsluitdijk overgestoken en was ik als toe-
schouwer aanwezig bij het NK voor jeugd, vrouwen en senio-
ren op de buitenbanen van de Bouledozers te Zwaag/Hoorn. 

 

Hoewel bijna alle weerdeskundigen een paar vreselijke 
regenbuien ter plaatse voorspelden bleef het de hele 
dag toch maar mooi droog. Dat het vooral voor de toe-

schouwers eigenlijk net iets te koud bleef was erg vervelend 
maar is de voortreffelijke organisatie natuurlijk moeilijk aan te 
rekenen. Als nieuwkomer in deze sport heb ik genoten van de 
verschillende speeltechnieken die vooral door de seniorenteams 
werden toegepast. Ook stond ik af en toe versteld van het bete-
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re plaats- en schietwerk van de vrouwen. Met voorsprong heb ik 
evenwel toch het allermeest genoten van de jeugdspelers.  Wat 
mij bij de jeugd vooral opviel was hun uitbundig enthousiasme 
en zeer gediciplineerde houding tijdens de wedstrijden. En wat 
een correcte verschijning in hun uniforme tenues, wat een op-
vallend nauwkeurige toepassing van de spelregels en wat een 
voortreffelijke techniek hebben deze jongens en meisjes in huis. 
Ook alle lof en hulde voor de coaches, begeleiders en ouders 
van deze jeugdteams.  Het mag voor wat betreft ervaring en 
nauwkeurigheid in het spel dan zo zijn dat de jeugd nog best 
wat kan leren van de meer ervaren spelers maar als het gaat om 
algemene uitstraling en vooral ook het correct toepassen van de 
spelregels, dan kunnen een aantal senioren nog wel wat van de 
jeugd leren, was mijn indruk.  Niets dan lof dus voor de organi-
satie, spelers, officials, begeleiders en toeschouwers van dit NK-
tournooi op de banen van de Bouledozers te Zwaag/Hoorn.

Piet Bult

Tussen de 130 à 180 doubletten doen jaarlijks mee, in 2013 
bleef de teller op 140 teams staan. De organisatie begint 
in december voorafgaande, met de site in te richten, vanaf 

Kerst kan men zich opgeven. Dit toernooi is afhankelijk van het getij 
(liefst eb), en de NC is ook van belang, daar menig bouler zowel de NC 
als het Strandtoernooi wil meemaken. Het boules-weekend begint al 
op de vrijdagavond, dan kunnen de spelers die reeds in Walcheren 
vertoeven, zich meten met spelers van de CJB Middelburg. (zie ook 
de flyer). op zaterdagmiddag kunnen diegene die willen oefenen op 
het strand reeds een toernooitje spelen, dit toernooitje wordt ook bij 
de Branding gehouden, dit alles staat t.z.t. op de flyer. Deelname is 
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NK TRIPLETTEN 2013
Op zondag 23 juni 2013 vond op de verenigingslocatie van JBC Vlaardingen het NK Tripletten plaats. Ruim van te-
voren was door de Bond aangegeven dat wij deze dag mochten organiseren. Dat wij deze dag toegewezen kregen 
werd door ons beschouwd als een compliment en dat onze vereniging inmiddels naam heeft gemaakt binnen de 
boule-gelederen. En omdat dit voor ons de eerste keer was dat wij zoiets mochten organiseren moest wel de nodige 
informatie hierover ingewonnen worden. Het ontvangen van grotere groepen spelers was ons niet onbekend, im-
mers de NC was in het verleden wel eens aan ons toevertrouwd. 

ningswoord van de voorzitter F. Binnendijk en wethouder Hoekstra, 
en na diens openingsgooi,het kampioenschap droog van start gaan. 
Tijdens de eerste ronde besloot een zware regenbui het spel stil te 
leggen. De spelers moesten naar binnen vluchten om maar niet 
“zeiknat” te worden. Gelukkig bleef het die dag daarbij en in de loop 
van de middag was zelfs wat blauw in de lucht waar te nemen. He-
laas was het voor een aantal teams, die toch van ver kwamen, na 2 
speelrondes het NK al weer voorbij. Er is dan wel naast het hoofd-
toernooi een troosttoernooi, maar de helft valt toch na 2 rondes af. 
Als ontvangende vereniging (en spelers) zou zonnig weer meer dan 
welkom zijn waardoor er meer toeschouwers te verwachten zijn bij 
de halve finale en de eindstrijd. Uiteindelijk verdienen deze spelers 
dat ook. Nu waren een 70-tal toeschouwers getuige van de finale. 
De finale, gespeeld tussen het team van Kees Koogje, Mark Norder 
en Edward Vinke contra Mourad el Ansari, Moustapha Mazzous en 
Khalyd Benar, was een aantrekkelijke en spannende wedstrijd. Zeker 
voor  Mourad stond er veel op het spel. Immers hij was de 2 voor-
gaande jaren in de finale verslagen en zon nu op sportieve wraak om 
de titel op te eisen. Die kans hebben zij in de voorlaatste werpronde 
ook wel gekregen.  De laatste boule werd door het team van Kees 
gespeeld en kwam op punt te liggen. Het team van Mourad, dat 
nog 3 boules te spelen had, kon bij het tireren van deze boule de 
finale winnend afsluiten. Helaas, vermoedelijk toch onder druk, luk-
te dit niet, waarna de volgende werpronde het team van Kees de 
wedstrijd bepaalde door deze winnend af te sluiten. Kees, Mark en 
Edward, van harte gefeliciteerd met jullie overwinning en het kam-
pioenschap! Mourad, Moustapha en Khalyd, even ontroostbaar, 
maar jullie kunnen terugkijken op een goede par-

tij. JBC Vlaardingen kijkt terug op een 
voor de vrijwilligers vermoeiende, 
maar zeer geslaagde dag, waarbij 

wij, denk ik, onze verenging de-
finitief “op de kaart” hebben 

gezet.
JBC Vlaardingen

Gerard Herder CSS

JBC Vlaardingen heeft een buitenterrein van in totaal 46 banen, 
verdeeld over 6 bakken, iedere bak met een verschillende on-
dergrond. De speelhal heeft 12 banen met daar aansluitend een 

gezellige, grote bar/kantine. Landelijk gezien ligt Vlaardingen redelijk 
centraal in het midden van het land en is de locatie op slechts enkele 
honderden meters verwijderd vanaf de af/oprit van de snelweg. Na 
het verkrijgen van de organisatie, zijn wij zoals gezegd aan de slag 
gegaan om deze dag succesvol te kunnen afronden. Op de site van 
de NJBB is een draaiboek te downloaden waarin de nodige handvat-
ten hiervoor worden beschreven. Wat hierin alleen ontbreekt is een 
tijdslijn. Gelukkig zijn wij vooruitstrevend te werk gegaan en heb-
ben wij geen problemen in deze ondervonden. Maar om als voor-
beeld te noemen, de Bond juicht het toe als een burgermeester of 
wethouder de openingshandeling verricht. Nou dat is niet zomaar 
even een belletje. Dat gaat over wat schijven met een boekwerk 
aan informatievragen van wat er o.a. van deze verwacht wordt. Ook 
het informeren van externen, zoals politie, buren, media, etc. vergt 
tijd. Het vooraf contact opnemen met de wedstrijdleider van die 
dag (W. Flecken) is ook een pré. Deze weet over het algemeen ook 
goed aan te geven waar je aan moet denken. Het word je duidelijk 
gemaakt dat voldoende eten en drinken voor de spelers en bezoe-
kers hoog op de prioriteitenlijst staat van de NJBB. En dan de dag 
zelf. Naar je gevoel heb je alles geregeld, tot en met de herkenbare 
EHBO hulpverleners toe. Maar waar je als organisatie geen vat op 
hebt, is het weer. Nu en dat was aan het begin van die zondag niet 
goed. Ronduit slecht. In de regen moesten de spelers met hun auto’s 
opgevangen en gedirigeerd worden naar het (grote) parkeerterrein 
van de buren. Martin van de Linden van JDC besloot om 
zijn stand maar niet buiten te plaat-
sen doch in de speelhal waar ook 
de nodige zithoekjes waren uitge-
stald. Jammer, want met mooi 
weer is het zo goed toeven 
in het gras van onze locatie. 
Hoewel zwaar bewolkt kon 
om 10.00 uur, na het ope-
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Deze keer wil ik het met u hebben over waar u mag staan 
als de tegenpartij gaat gooien, en u wijzen op een foutje in 
het internationaal spelreglement petanque.

Waar mag je staan?
Laatst liep ik als scheidsrechter op een toernooi, waar mij door en-
kele spelers werd gevraagd waar je als speler nou eigenlijk mag of 
moet gaan staan wanneer de tegenpartij aan de beurt is om een 
boule te gooien. Dit staat in artikel 16 van het internationaal spel-
reglement petanque.

Artikel 16   Gedrag van spelers en toeschouwers
(…) De tegenstanders moeten zich voorbij het but of achter de speler 
bevinden [A], in beide gevallen zijwaarts van de speelrichting [B], en 
bovendien op ten minste 2 m afstand van but en speler [C]. (…)

De tegenstanders mogen dus niet zomaar overal staan. Waar wel 
wordt duidelijk aan de hand van het volgende plaatje.

Aan de linkerkant is, in oranje, de werpcirkel getekend; rechts ligt 
het oranje but. Tussen cirkel en but is een lijn getrokken; deze geeft 
de speelrichting aan. De tegenstanders moeten zich voorbij het 
but of achter de speler bevinden [A], dus de hele ruimte tussen de 
twee verticale lijnen is verboden gebied. Ze moeten een afstand 
van ten minste twee meter tot but en speler in acht nemen [C], dus 

binnen de cirkels mogen zij ook niet staan. Ten slotte, en die regel 
staat het minst duidelijk in de spelregels, moeten zij zijwaarts staan 
van de speelrichting [B]. Ze moeten dus enige afstand bewaren tot 
de middelste horizontale lijn. Welke afstand precies staat niet in ar-
tikel 16; de reglementencommissie adviseert scheidsrechters om 
hier één meter aan te houden. De vier groen gearceerde gebieden 
zijn dus de enige plaatsen waar je mag staan als je tegenstander 
een boule gaat gooien. Andere plaatsen zijn niet toegestaan, zelfs 
niet als je buiten het speelveld gaat staan. Ten slotte nog het vol-
gende: als je tegenstander er geen probleem mee heeft, mag je 
in principe overal staan. Bovendien is er soms geen mogelijkheid 
om überhaupt op een toegestane plaats te gaan staan, gezien de 
wijze waarop (binnen)banen soms zijn aangelegd. Als dit het geval 
is, zou de scheidsrechter hierover vóór aanvang van het toernooi 
een opmerking moeten plaatsen.

Goedgekeurde buts
In de meeste in omloop zijnde versies van het internationaal spel-
reglement petanque staan twee appendices. Appendix A is een lijst 
van welke types boules zijn toegestaan. In de laatste edities is deze 
lijst vervangen door een verwijzing naar de website van de NJBB. 
Dit is gebeurd omdat deze lijst regelmatig wordt aangepast door 
de internationale bond, en een papieren versie dus te vaak op de 
werkelijkheid achterliep. Appendix B beschreef de butjes. Deze bij-
lage ontbreekt per abuis in de laatste uitgave. Dat wil echter niet 
zeggen dat nu alle butjes zijn toegestaan. De oude regel geldt nog 
steeds:

Naast houten buts zijn toegelaten de buts voorzien van het merk 
„VMS”.

Let op: dit merk moet nog leesbaar zijn, anders is het but te oud 
en versleten.

Boudewijn Waijers, reglementencommissie.

 

 

2 m 
1 m 

WAAR U MAG STAAN

KAMPIOENSCHAP
Al eerder heb ik mijn loftrompet laten schallen over het organise-
ren van verschillende tournooien en andere evenementen rond 
de edele petanque-sport. Wat mij toch even van hart moet is de 
organisatie van een Nederlands Kampioenschap (NK) in de ver-
schillende diciplines.  Een NK wekt niet alleen bij mij maar ook bij 
andere toeschouwers de suggestie dat ik daar de nationale créme 
de la créme zal zien spelen. Helaas is dat slechts de halve waar-
heid. Voor een NK kan iedereen zich in principe zich inschrijven, 
begreep ik. Dat vind ik dus een onwaardige devaluatie van een 
NK.   Voor deelname aan een NK zouden volgens mij toch eerst 
voorrondes per afdeling moeten worden gespeeld. De beste 
teams uit alle afdelingen zouden vervolgens om het NK moeten 
spelen, het liefst op een centraal gelegen locatie. Niet alleen til je 
daarmee de waarde en waardigheid van een NK naar een hoger 
plan maar wordt het ook voor de verschillende media een meer 
interessant spektakel om uitbundig aandacht aan te besteden. 
En meer aandacht mondt ongetwijfeld uit in meer nieuwkomers, 
meer sponsors en dus meer inkomsten.

Tijdens de Bondsvergadering van 1 juni sprak Henk van 
Rekum woorden van dank aan Lucy Schuler wegens haar af-
scheid als contactpersoon externe betrekkingen topsport.
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lotto.nl

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!

winnen met Lotto!
Jeu de Boulers 

lotto.nllotto.nl

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!

13037_LOTTO_NJBB advA4.indd   1 24-01-13   10:53
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ONDERWEG NAAR HET WK VROUWEN

Het is lange tijd onduidelijk geweest, maar we hebben nu een 
indicatie waar en wanneer het WK voor vrouwen plaats gaat 
vinden. Oorspronkelijk was Tunesië het gastland, maar, naar 

verluidt wegens de politieke en veiligheidssituatie, heeft de Tunesi-
sche bond de organisatie teruggegeven. De FIPJP heeft eind juni nog 
steeds geen indicatie gegeven waar en of het WK zal plaatsvinden. 
Uiteindelijk hebben we uit welingelichte bron vernomen dat Frank-
rijk de uitdaging oppakt en het WK vrouwen van 4-6 oktober 2013 
in Montauban zal organiseren. Waar het ook zal zijn, de vrouwense-
lectie doet er alles aan om goed voorbereid naar het WK te gaan. De 
vrouwenselectie, onder leiding van Janny van Aggelen, bestaat uit de 
volgende speelsters: Diana de Wolf, Katy Kamps, Katja v.d. Wouw, Elke 
v.d. Linden, Marina Blom, Lieke v.d. Voort, Denise van Arnhem, Lisa 
Zwaal en Frances van Dongen. Zij trainen hard, zowel centraal als bij 
de eigen vereniging. In de aanloop naar een internationaal kampioen-
schap worden een aantal sterke buitenlandse toernooien bezocht. 
Enerzijds als training en anderzijds om de sterkste samenstelling van 
het WK team vast te stellen. Dat team is inmiddels voorgedragen aan 
het bestuur en formeel aangesteld. Het WK team zal onder voorbe-
houd van inzet en vormbehoud bestaat uit AA, BB, CC en DD. Twee 
belangrijke toernooien in de voorbereiding zijn altijd het toernooi in 
Ibiza en het toernooi in Barcelona. Diana de Wolf heeft de ervaringen 
in Ibiza op papier gezet en Lieke van der Voort die van Barcelona.

Ibiza
Op 23 mei vertrokken wij (Katy, Marina, Janny en Diana) richting 
Ibiza om daar een toernooi te spelen. Na een goede vlucht kwamen 
wij aan op de luchthaven op Ibiza en daar stonden de heren Noël, 
Patrick en Kees ons op te wachten! Noël en Janny zijn de huurauto 
gaan halen en na een klein half uurtje kwamen we aan bij een schit-

terend hotel! De dames kregen een 4 persoonskamer dus dat was 
berengezellig! De donderdag en de vrijdag hebben we lekker gere-
laxt en een paar balletjes gegooid op het parkeerterrein naast het 
hotel. Vrijdagavond na de loting zijn we bijtijds naar de hotelkamer 
gegaan om de volgende ochtend om 6 uur op te staan, te douchen, 
ontbijten (wat zeer goed was) en om 9 uur te starten met het toer-
nooi. Bij aankomst op het bouleterrein wisten we al dat we tegen 
Tunesië moesten starten. Helaas verloren wij deze partij met 8-13. 
De partij daarna speelden we tegen Ibiza, dat was snel gebeurd, 
deze wonnen we met 13-0. Tijdens de 3e partij tegen Mallorca A 
stonden we voor met 7-1 en kregen we te horen dat we allemaal 
met ons land op moesten komen en voorgesteld gingen worden! 
Na de nodige handjes schudden en foto’s konden we terug naar 
het hotel om daar te gaan lunchen. Om 16.00 uur zou het toernooi 
weer van start gaan en gingen we verder met de voorsprong van 
7-1. Wij gingen moeilijk van start, ik kwam er slecht bij met plaatsen 
en ben vanaf deze partij maar blijven staan met plaatsen. Deze par-
tij wonnen we met uiteindelijk met 13-7.  De volgende partij moes-
ten we tegen Valencia. Deze wisten we te winnen met 13 – 9 en de 
partij erna moesten we tegen Murcia. We waren vermoeid. De par-
tij liep niet. Ik plaatste slecht en we verloren helaas met 8 - 13. Om 
19.00 uur ‘s avonds mocht iedereen terug naar het hotel om te gaan 
dineren en dat was iedere avond echt heel goed verzorgd! Om 10 
uur moesten we weer op de baan zijn om nog 2 partijen te spelen, 
De eerste partij ging fluitend tegen Mallorca B en we wonnen over-
tuigend met 13-0. De laatste partij moesten we tegen Denemarken 
na lang voor gestaan te hebben verloren we uiteindelijk met 12-13. 
Nu afwachten of nog bij de beste vier zouden zitten, en ja het is 
ons gelukt! Na een lange zware dag lekker terug naar het hotel met 
een goed gevoel dat we bij de beste vier zaten! De volgende dag 

Barcelona 2013
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moesten we om half 10 starten tegen Denemarken! De tegenstan-
der waar we gisteren toch nog van op onze broek kregen. Na een 
slechte start van ons, ik met de ziel onder de arm, Marina met een 
nors gezicht en Katy die zich alleen voelde, kwam Janny naar ons 
toe met de woorden: “Wat is dit? Wat is er aan de hand?” Na een no-
dige uitbrander wisten wij ons weer neer te zetten als een team en 
niet individueel! (dank Janny) de partij draaide en wij wonnen met 
13-9! En de finale tegen Tunesië! Die vermorzelden ons de vorige 
dag! Wat gaan we doen? Hoe gaan we het doen? Na even gepraat 
te hebben besloten we gewoon te spelen, zoals we steeds gedaan 
hebben, Diana voorop, Katy in het midden en Marina op schot! Wat 
een partij! Tunesië had eigenlijk niks in te brengen tegen ons, 15-3! 
Helaas konden we niet bij de prijsuitreiking blijven omdat we om 
half vier weer op het vliegveld moesten zijn om om half zes terug 
te vliegen naar Nederland. We kregen onze prijs en zijn richting het 
vliegveld gegaan. Op het vliegveld kreeg Noël en telefoontje met 
het nieuws dat de organisatie vergeten was ons de beker voor het 
bondsbureau mee te geven. Helaas! Hopelijk mogen we de beker 
volgend jaar op gaan halen en onze titel verdedigen op dit super-
gave toernooi op Ibiza! Wat hebben wij genoten van deze ervaring 
en wat zijn wij blij en dankbaar dat we dit 
mee hebben mogen maken. Ik wil iedereen 
die dit mogelijk gemaakt heeft en de men-
sen die erbij waren dit weekend, bedanken 
voor dit super weekend! 

Barcelona
Eindelijk vrijdagmorgen 7 juni, het is zover 
en ik heb er zin in. Barcelona here we come. 
Na een prettige vlucht komen we rond 15.00 
uur aan in ons hotel. Het is lekker warm. 
Nadat we ons wat opgefrist hebben zijn 
we even gaan kijken naar een plekje waar 
we konden gooien. Zaterdagmorgen weer 
vroeg op en begint het toernooi. Tot mijn 
grote verbazing mocht ik als tireur spelen, 
Katy stond als pointeur en Frances als milieu. 
We gaan lekker van start en winnen onze 1e 
wedstrijd met 13-6. Terwijl we met onze 2e 
wedstrijd bezig zijn staan we 11-2 voor wan-
neer de hel los barst, een noodweer niet 
normaal alles stond binnen 10 minuten blank. Maar na anderhalf 
uur zijn de banen weer opgedroogd en doet de zon weer flink zijn 
best (27 graden denk ik ongeveer). We maken onze 2e wedstrijd 
snel af en winnen deze ook met 13-4. Onze 3e wedstrijd is best wel 
spannend, wanneer de zoemer gaat, wat het einde van de wedstrijd 
betekent, staat het 8-9. Wij liggen echter op punt (9-9) en ik heb nog 
twee boules om de beslissing te maken. En dat lukt en we winnen 
deze wedstrijd met 10-9. Hierna hebben we lunchpauze en Toon 
zegt dat we daarna een vrijloting hebben. Na de lunch besluiten 
we bij de jongens te gaan kijken om hen aan te moedigen. Na een 
poosje zegt Katy tegen ons, hebben jullie gezien dat er een dames-
team op het veld staat en die zoeken iemand. Zullen we toch maar 
even gaan kijken, misschien moeten we toch spelen. Wij naar het 
veld en ja hoor… wij moeten inderdaad spelen. Eigenlijk staan we al 
wat punten achter maar de tegenstander is zo sportief om op 0-0 te 
beginnen. Of het nu door de stress komt of door de warme maaltijd 
en het lange stilzitten dat weet ik niet, maar het loopt voor geen 
meter bij ons. We verliezen deze wedstrijd dan ook en hebben dan 
de volgende wel onze vrijloting. Toon komt excuses maken maar hij 
kan hier helemaal niets aan doen. Hij had een programmaboekje 

waarin stond dat wij een vrijloting hadden, dus het ligt aan de orga-
nisatie. Ik denk dat zij het speelschema weer eens een keertje om-
gegooid hebben zoals bij de voorrondes van de beloften ook het 
geval was. Dus Toon, het lag niet aan jou. Onze tegenstander waar 
wij van verloren hebben moet nu hun laatste wedstrijd verliezen 
willen we 2e in onze poule eindigen, maar helaas zij weten hun laat-
ste wedstrijd ook te winnen. En dan lig je met één verlies wedstrijd 
uit het hoofdtoernooi, jammer hoor. Katy en ik zeggen allebei; “Dan 
maar het troosttoernooi winnen om te laten zien dat we daar echt 
niet thuishoren dit weekend.” En dat doen we gelukkig ook. Onze 
eerste twee wedstrijden in de troost, winnen we overtuigend. Op 
naar zondag voor de halve en hopelijk de finale. Nadat we gegeten 
en gedoucht hebben nog even een afzakkertje gedronken en weer 
vroeg naar bed. Zondagmorgen vol goede moed de baan weer op. 
Spanje is onze tegenstander in de halve finale. Je weet dat het Natio-
nale vrouwenteam op WK en EK`s speelt en dus kan het een dobber 
worden om te winnen. We spelen gewoon goed, winnen onze halve 
finale met 13-8 van het Spaanse selectieteam. Frances en ik zijn van 
plaats gewisseld en dat pakt goed uit. De eerste twee schoten van 
Frances waren dan ook meteen carreaus. Nu kwam ik ook gelukkig 

weer terug in het spel. Ook de finale weten 
we te winnen, ik geloof zelfs met 13-2. En 
zo winnen we met één verlieswedstrijd het 
troosttoernooi in Barcelona. Na de prijsuit-
reiking gingen we naar de locatie waar we 
met zijn allen gingen eten. Terug naar het 
hotel zouden we met een taxi gaan maar dat 
verhaal had ook nog een klein staartje. Na 
het eten besloten we met de dames, de jon-
gens en de coaches ieder één taxi te nemen. 
Frances stak d`r vinger omhoog en met-
een stopt er een taxi. Waarheen vroeg die 
man…. Jaaah waar moesten we ook alweer 
naar toe? De naam van ons hotel wisten we 
wel maar geen adres, maar de taxichauffeur 
zei dat hij het plaatsje wel kon. Maar wij pak-
ten een afslag te vroeg en brengt ons mid-
den in het centrum, dat was niet goed. Na 
wat rond rijden, had Frances toch maar even 
haar internet aangezet en zo kwamen we 
toch bij ons hotel aan. Na een half uur on-

geveer kwamen ook de jongens aan en toen was het wachten op 
de coaches. Na een uur nog geen coaches. Katy zei zullen we eens 
een grapje uithalen en naar Toon sms’en. Zeggen we dat de taxi niet 
weet waar hij moet zijn en dat wij ook niet meer weten waar we 
zitten. Katy sms’en en waarop Toon antwoordt: “Gewoon blijven zit-
ten, dan kom je er wel. Wij weten ook niet waar we precies zitten 
op het moment.” Blijkt dat hun chauffeur hen aan het begin van de 
boulevard(strand) had afgezet en dat zij het hele stuk nog moesten 
lopen. Rajen zei toen zij bij ons aankwamen tegen Toon, vanavond 
loop je maar alleen, ik ben kapot. Wat hebben wij toch gelachen om 
de coaches! De volgende morgen weer vroeg op om op tijd op het 
vliegveld te zijn. We moesten om 6.40 uur beneden staan voor de 
taxi. Jammer genoeg zaten we niet allemaal bij elkaar, maar ik ver-
moed dat iedereen een heerlijke slaapvlucht heeft gehad. Het was 
een onwijs leuk weekend, maar toch ook wel een weekend wat erg 
veel energie kostte. Als we aankomen op Schiphol staat de dochter 
van Janny ons op te wachten met een roos als cadeautje voor onze 
prestatie afgelopen weekend. Hartstikke lief. Al met al een heerlijk 
weekend met goed spel van ons, lekker gezellig gehad met de hele 
groep en zeker voor herhaling vatbaar. TOPPIE

Ibiza
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UNIfORME KLEDING, EEN APPèL AAN DE SPELERS
Bij categorie 1 en 2 toernooien moeten de deelnemende 
equipes uniform zijn gekleed.
Dit is vastgelegd In artikel 33 van het Toernooireglement 
NJBB. Ook is hierin  vastgelegd wat moet worden verstaan 
onder uniforme kleding. 

Uniforme kleding hoort bij iedere zichzelf respecteren-
de wedstrijdsport. Hoewel iedere speler weet of hoort 
te weten hoe de regel is, moet je als scheidsrechter tij-

dens de 1e ronde  veel  equipes wijzen op het niet dragen van 
uniforme kleding. Dat voelt als het optreden als politieagent 
in plaats van als scheidsrechter. Dit komt ook door de reacties 
van spelers. Er moet altijd gekeken worden bij andere equipes 
en er is altijd ‘een gelijk’ dat de regel voor het aangesproken 
equipe anders uitgelegd moet worden. Die rondgang tijdens 
de 1e speelronde en de discussies leiden af van wat de bedoe-
ling is namelijk het geconcentreerd goed presteren door de 
spelers. Dit geldt niet alleen voor de eigen equipe, maar ook 
voor de tegenstander die zich wel aan de regels houdt.  
Willen spelers dat petanque als sport wordt ervaren dan hoort 

het accepteren van de regels daar bij. Ook voor de eigen equi-
pe. De scheidsrechter is er om toe te zien op het naleven van 
de regels. Ga er van uit dat de dienstdoende scheidsrechter op-
recht zijn werk doet. Veelal is er maar één scheidsrechter voor 
een heel toernooi. Hij kan dus nooit overal tegelijk zijn. Het is 
ook daarom dat de equipes naar elkaar toe de verantwoorde-
lijkheid hebben toe te zien op naleving van de regels. Wij roe-
pen spelers, deelnemers aan categorie 1 en 2 toernooien, op 
om zich te richten op de sport en de regels die daarbij horen te 
accepteren en er naar te handelen. Dit geeft een uitstraling de 
sport petanque waardig. 

Namens alle scheidsrechters
Toernooicommissie NJBB

Noot van de redactie:
Uniforme kleding geeft een uitstraling van professionalisme. 
Er zijn ook heel mooie tenues in onze sport in gebruik. Soms 
valt een kleurverschil op en soms is het weer spelbreker, maar 
dan is het op het podium weer oké. Bekijk de fotocollage maar 
eens goed. 

 TOERNOOICOMMISSIE
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bELEVENISSEN VAN EEN WEDSTRIJDLEIDER OP STAGE
Achtien mei 2013 is een bijzondere dag voor mij. Nu is het NK jeugd, veteranen en vrouwen dat altijd al. Het is een ge-
not te zien hoe onze petanque-jeugd met de boules en de wedstrijden omgaat. Helaas is het jeugdpetanque in ons land 
nog ondergewaardeerd en onderbelicht. Het aantal jeugdleden is eigenlijk te gering, maar vooral te verspreid over het 
land. Toch mochten we ons verheugen op deelname van zeven junioren-, zeven aspiranten- en twee pupillenequipes. 

de franse poules: “Daar heb ik al tegen gespeeld!” Dat klopte dan ook, 
maar beide equipes moesten met éénmaal winst onderling uitmaken 
wie er in het hoofdtoernooi door zou gaan.

Bij de aspiranten waren de resultaten in als volgt:
Halve finale hoofdtoernooi: Equipe Rens de Roos – Equipe Valentino 
Peteres 13-8; Equipe Marsha Nuijten – Equipe Michiel Stoop 13-7.
Finale: Equipe Rens de Roos – Equipe Marsha Nuijten 13-?.
Halve finale troosttoernooi: Equipe Maria Nagel Pellegrom vrijlo-
ting; Equipe Destiny de Raden – Liza Melssen 13-11.
Finale: Equipe Maria Nagel Pellegrom - Equipe Destiny de Raden 
13-5.

Bij de junioren waren de resultaten:
Halve finale hoofdtoernooi: Equipe Patrick v/d Schief – Equipe Rick 
van Lier 13-7; Equipe Fabio v/d Weide – Equipe Sven Balk 1-13.
Finale:Equipe Patrick v/d Schief – Equipe Sven Balk 13-1. 
Halve finale troosttoernooi: Equipe Eric Grombeen vrijloting; Equi-
pe Romulo van Stockum – Equipe Femke van Ieperen 6-13.
Finale:Equipe Eric Grombeen - Equipe Femke van Ieperen 13-9.

Het speelsysteem voor de pupillen was een “best of three” en 
met twee equipes hoop je dan op een derde partij. Geluk-
kig kwam dat ook zo uit. Een derde partij was nodig om te 

bepalen, wie zich Nederlands kampioen pupillen 2013 zou mogen 
noemen. Opmerkelijk was wel dat het but regelmatig op 9 meter 
werd uitgeworpen en dat er dan gewoon gespeeld werd. De speler-
tjes zelf en hun begeleiding waren niet bekend met de jeugdafstan-
den en ook de scheidsrechter had zich dat niet gerealiseerd. Nu zijn 
de jeugdafstanden uit het Internationaal Spelreglement Petanque 
verdwenen omdat er internationaal alleen de categorie junioren ge-
hanteerd wordt. In Nederland heeft men net als in België besloten 
de oude werpafstanden voor pupillen (4-8 meter) en aspiranten (5-9 
meter) te handhaven. Helaas wordt dit niet in relevante reglemen-
ten vermeld. Tijdens de derde partij werd dan toch aan de maximale 
werpafstand gehouden en het werd meteen een echte partij petan-
que, waarbij geschoten en vooral geraakt werd. Het was de equipe 
Tristan de Leeuw, Raynold de Leeuw en Gaston van den Berg van Les 
Cailloux, die door een 13-3 overwinning de titel binnen haalde. Voor 
Elise Nuijten, Jordi Visser en Sven Hakkenes was er dus een tweede 
plaats. Zowel bij de junioren als de aspiranten werden de equipes in 
twee poules verdeeld en werd in de poules volgens het systeem van 
franse poules gespeeld. Franse poules bestaan uit vier of soms drie 
equipes. Met zeven deelnemers doet zich die situatie dan voor. Dat 
betekent dat er in de poule van drie vrijlotingen zijn. Bij het systeem 
van franse poules wordt de eerste partij geloot. Na de eerste partij 
gaan de twee winnaars tegen elkaar en de twee verliezers. Een vrijlo-
ting is een gewonnen partij. De equipe die na de tweede speelronde 
twee partijen gewonnen heeft plaatst zich voor het hoofdtoernooi. 
De equipe met tweemaal verlies gaat verder in het troosttoernooi. Na 
de tweede speelronde zijn er twee equipes met eenmaal winst en die 
spelen een derde partij tegen elkaar, waarvan de winnaar ook in het 
hoofdtoernooi doorgaat en de verliezer in het troosttoernooi. Met 
maar twee poules, betekent dat de volgende partij meteen de halve 
finale is. Opmerkelijk was dat de aspiranten en junioren niet echt be-
kend waren met het systeem van franse poules. Er werd regelmatig 
de opmerking gemaakt bij het bekend worden van de derde partij in 

Kampioen aspiranten

Kampioen juniorenpupillen kampioen Winnaars troost aspiranten
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4 fEDERATIETOERNOOI 2013

De eindstanden bij de jeugd:

Pupillen
1 Tristan de Leeuw,  Raynold de Leeuw Gaston van den Berg Les Cailloux
2 Elise Nuijten Jordi Visser Sven Hakkenes Mix
Aspiranten
1  Rens de Roos   Wessel Geertse   Mauro Saunier  NJS Aspiranten 
2  Marsha Nuijten  Roby van Rooijen  Gideon Schrauwen NJS Aspiranten 
3  Valentino Peeters  Jobbi Schefferlie  Tycho van Dijk NJS Aspiranten 
  Michiel Stoop   Nikita Holslag   Gijs Ram  Mix 
5  Maira Nagel Pellegrom   Lotte v Bergenhenegouwen  Katie v Bergenhenengouwen Mix 
6  Destiny de Raden   Duncan Tonneijck  Thomas Boekhout Mix
7  Liza Melssen   Nadine Gillieron  Diede Lutjenkossink Les Cailloux 
Junioren
1 Patrick van der Schief   Milan Saunier   Yannieke Baks NJS junioren 
2 Sven Balk   Vince Exalto  Esra Videler Mix  
3 Rick van lier  Mario Blom  Ellen Walrave NJS junioren 
 Fabio van der Weidde   Leroy van Tilborg  Sebastiaan Broere Mix 
5 Eric Grombeen   Joey van Kouterik  Kimberley Holslag Mix 
6 Femke van Ieperen   Bas Lutjenkossink  Anne van Mens Les Cailloux 
7 Romulo van Stockum   Elior van Klaveren   Toby Rouwhorst NJS junioren 

Op 7 juli 2013, is het jaarlijks terugkomend 4 federatietoernooi 
gespeeld. Gastheer voor deze ontmoeting was Petanque 
Federatie Vlaanderen. De locatie waar werd gespeeld was 

die van PC Reynaert in Lokeren, België. Aan het 4 federatietoernooi 
nemen in alle categorieën, pupillen, aspiranten en junioren, twee tri-
pletten per federatie deel. De vier deelnemende federaties zijn:
1. France Comité du Nord FFPJP
2. België Wallonië  FBFP
3. België Vlaanderen  PFV
4. Nederland   NJBB
Nederland werd vertegenwoordigd door de volgende equipes met 
elk hun eigen coach:

De accommodatie van PC Reynaert lag er warmpjes en zonnig bij. 
De weersvoorspellingen waren uitstekend te noemen. Het zou 
voor iedereen, zowel spelers als bezoekers, een hete aangelegen-
heid worden. Hoe ga je daar als speler mee om. Drinken is dan het 

Pupillen Speler 1 Speler 2 Speler 3 Coach 
NJBB 1 Tristan de Leeuw Raynold de Leeuw Gaston van den Berg Peter van der Linden
NJBB 2 Sven Hakkenes Elise Nuijten Jordy Visser Lies Blom
Aspiranten
NJBB 1 Mauro Saunier Rens de Roos Roby van Rooijen Peter Schrauwen
NJBB 2 Gideon Schrauwen Marsha Nuijten Jobbi Schefferlie Rene Baks
Junioren
NJBB 1 Rick van Lier Milan Saunier Patrick van der Schief Fred Lagerwaard
NJBB 2 Elior van Klaveren Yannieke Baks Mario Blom Joop Pols

advies en na het spelen, voor zover dat mogelijk was, de schaduw 
opzoeken. De wedstrijdorganisatie was in handen van de Petan-
que Federatie Vlaanderen. Het systeem dat wordt gepeeld is bij 
de opzet van dit evenement vastgelegd. Elke categorie speelde in 
zijn poule tegen de andere regio`s. Eigenlijk is Nederland het eni-
ge land dat hier is vertegenwoordigd. De andere zijn regio`s. Na 3 
wedstrijden kan er een rangschikking worden opgemaakt waarna 
je tegen dezelfde positie speelde in de andere poule, een kleine 
finale. Voor elke wedstrijd die werd gewonnen werden er punten 
verdeeld. De regio met de meeste punten won het 4 Federatie-
toernooi. PC Reynaert had voor deze ontmoeting velen vrijwilli-
gers bereid gevonden hun steentje bij te dragen. Mensen in de 

keuken, achter de bar, op het terrein om de losliggende spullen 
op te ruimen. Deze vrijwilligers maken deze dag toch mede tot 
een succes, de verzorging was namelijk uitstekend. De dag be-
gon, na voor sommige een lange reis, met koffie en een croissant. 

Een prachtige dag met veel kijkplezier en een mooie afsluiting van mijn stage wedstrijdleider 3.
Henk van Rekum
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Rond 8.45 uur werd er gestart met de parade, gevolgd door de 
volksliederen en een photoshoot. Na dit officiële gedeelte kon-
den de wedstrijden beginnen. Zoals opgenomen in het draaiboek 
moesten alle Nederlandse teams starten tegen Noord Frankrijk, 
wat al gelijk een stevig begin is. Al jaren blijkt Comte du Nord 
een geduchte tegenstander die speelt voor de winst in de eind-
rangschikking. Het is altijd een gevecht om de eerste ronde goed 
door te komen. Voor de pupillen is dit een mooie ervaring. Voor 
de aspiranten een lastige klus en voor de junioren een mogelijk-
heid om te zien waar zij staan. Ondanks dat er hier en daar prima 
werd gespeeld moest Nederland zijn meerdere in Comte du Nord 
erkennen. Alle wedstrijden gingen verloren. In de tweede ronde 
stond Petanque Federatie Vlaanderen tegenover ons. De geschie-
denis leerde ons dat hier punten te behalen waren. De schouders 
werden gerecht. De blikken stonden stoer, kom maar op. Het werd 
inderdaad een strijd, die met één winstpartij bij de aspiranten en 
twee winst partijen bij de junioren werd beëindigd. Het werd tijd 
voor een pauze. Onze Belgische vrienden hadden gezorgd voor 
een Belgische lekkernij. Frieten met stoofvlees. Dit ging er in als 
de zogenaamde koek. Een beetje rust in dit warme weer kon ook 
geen kwaad, tegelijkertijd kon je jezelf mentaal voorbereiden op 
de confrontatie tegen de Walen. Nederland wist dat ook dit een 
zware ronde zou worden. Toch waren er volop kansen voor een 
aantal teams. Uiteindelijk werd er, moeizaam, door de Walen ge-
wonnen. Ook hier lagen dus wel kansen. Na drie ronden wordt 
er in beide poules een ranglijst opgemaakt waarna beide poules 
tegen elkaar gingen spelen. In de meeste wedstrijden was het 
een onderling strijden tussen beide NJBB teams, behalve bij een 
aspiranten team, zij troffen voor de tweede keer een Waalse com-
binatie. Ook in de laatste wedstrijd werd goed gespeeld. 
De uiteindelijke einduitslag was na alle wedstrijden als volgt: 
1e FIPJP Comte du Nord, 2e FBFP Federation België Walon Pe-
tanque, 3e PFV Petanque Federatie Vlaanderen, 4e NJBB Ne-
derlandse Jeu de Boule Bond. De prijsuitreiking is altijd één 
groot feest. Iedereen krijgt van de organisatie ter herinnering 
een medaille uitgereikt. 

Resultaat
Nederland is uiteindelijk laatste geworden, iets waarvoor wij 
ons niet hoeven te schamen. De Nederlandse spelers en speel-
sters hebben hun stinkende best gedaan. De teams van de NJBB 
hadden hier en daar best wel mogelijkheden gehad om meer-
dere wedstrijden te kunnen winnen, maar je moet dan ook wel 
een beetje geluk hebben. Het grote verschil zit in het maken 
van trainingsuren en een jeugdbeleid. Eerlijk dient te worden 

vermeld dat zowel de Noord Fransen alsmede de Walen een 
pupillenbeleid kunnen voeren, gewoon omdat er daar meer 
jonge spelers en speelsters zijn dan in Nederland. Sowieso zijn 
er meerdere jeugdspelers actief in Noord-Frankrijk en Wallonië. 
Wij moeten deze ontmoeting dan ook zien als één grote leer-

school, waarna er misschien stappen gemaakt kunnen worden 
naar de volgende ontmoeting. Deze wordt in 2014 gehouden in 
Nederland. Ondanks dat we dan laatste zijn geworden is het een 
plezierige dag geweest. Nederland had in de vorm van ouders, 
andere begeleiders en geïnteresseerden een grote groep sup-
porters, die zich over het algemeen in het oranje hadden gesto-
ken. Volgend jaar weer een kans op revanche en spelen wij een 
thuiswedstrijd.

Fred Lagerwaard
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INTERNATIONAAL JEUGD TOERNOOI ARMENTIERES fRANKRIJK

Op 13 en 14 juli zijn twee aspirantenteams van de NJBB naar 
een groot en sterk bezet jeugdtoernooi geweest in Ar-
mentieres in Noord Frankrijk. Het team bestaande uit Mar-

sha Nuijten, Elise Nuijten en Jobbi Schefferlie was het jongste team 
dat Nederland mocht vertegenwoordigen. Het andere team werd 
gevormd door  Roby van Rooijen, Elior van Klaveren en Mauro Sau-
nier. Op zaterdag werd verzameld bij Hazeldonk Breda en nadat ie-
dereen  aan elkaar was voorgesteld kon de reis beginnen. Joop Pols 
die de algehele leiding had namens de NJBB was ook de man in 
front. Na een kleine pauze bleek dat niet iedere navigatie dezelfde 
route aangaf maar door de leider te volgen kwamen we ruim op tijd 
aan in Armentieres. Omdat er nog niemand was werden de boules 
uitgepakt en werden er diverse oefeningen en partijtjes gedaan op 
de banen waar we (dachten) zondag te spelen. In de loop van de 
avond kwamen er meerdere teams zodat we rond de klok van acht 
konden aanschuiven voor een heerlijke barbecuemaaltijd. Op naar 
het hotel want het  was al laat. Aangekomen in het logement was 
het even puzzelen wie bij wie moest slapen.  Het hotel bleek een 
soort van ziekenhuis  te zijn waar we naar een grote 20-persoons 
kamer werden gebracht om te gaan slapen. Na overleg werden er 
voor de dames aparte kamers geregeld en kon de nacht beginnen. 
Op zondag werden we om half negen in de sporthal verwacht waar 
het ontbijt en de inschrijving was. Er bleken in de 3 categorieën in 
totaal ruim 50 inschrijvingen te zijn. Voor de aspiranten waren er 16 
deelnemers. Deze kwamen o.a.  uit België, Strasbourg, Normandie, 
Picardie en Nord Pas de Calais. Het team van Elior, Mauro en Roby 

wist met gedegen spel haar eerste wedstrijd te winnen en het an-
dere team verloor  jammer genoeg met 5-13. Joby, Elise en Marcha 
namen echter op een verschrikkelijke manier revanche door de 
tweede partij met maar liefst 13-0 te winnen van een plaatselijk 
Frans team  Nu was het de beurt aan de anderen om te verliezen 
zodat alle twee de teams na de lunch een barrage moesten spelen. 
Mauro en Elior en Roby wonnen deze partij door goed  te spelen en 
plaatsten zich hierdoor voor het hoofdtoernooi. Prima. De barrage 
van het andere team werd een ware thriller. Puntje voor puntje 
sleepten de beide teams zich naar de finish. Na ruim 2 uur spelen 
werd er nipt (12-13) verloren van een Waals team. Met name het 
spel en de betrokkenheid bij deze partij was van heel hoog niveau. 
Niet getreurd en naar de herkansing. Deze moest vrijwel meteen 
daarna gespeeld worden en dat was net even iets te veel voor dit 
jeugdige team. Na eerst nog te hebben voorgestaan werd uiteinde-
lijk met 9-13 van een selectieteam van België verloren. Het andere 
team had in het hoofdtoernooi ook een lastige tegenstander. Ook 
zij verloren hun partij maar ook zij kunnen terugkijken op een mooi 
en leerzaam toernooi. Na nog wat te eten te hebben genuttigd van 
de organisatie en na de overhandiging van het cadeau werd om 
7 uur de thuisreis begonnen.  Ouders, broertjes, zusjes, opa’s en 
alle andere supporters bedankt voor het rijden,supporteren en de 
gezelligheid. Het was voor de spelers een mooi toernooi waar ze 
veel ervaring hebben opgedaan en waar ze hopelijk met plezier 
op terugkijken.

Peter van de Linden

SyMPOSIUM
Het voetbal een jaarlijks symposium. Ook het wielren-

nen en volleyballen organiseren met enige regel-
maat informerende bijeenkomsten onder de naam 

symposium of congres. Mijn allerbeste vriend Jan orga-
niseert ook graag...  Nog maar nauwelijks een paar maan-
den redacteur van dit blad vond ik begin juli plotseling een 
uitnodiging in de brievenbus voor deelname aan een sym-
posium over onze edele sport, het petanque. Volgens de 
persoonlijke invitation van de FIPJP, zou het driedaags sym-
posium plaatsvinden op 16, 17 en 18 augustus in hotel Les 
Boules aan de Rue de Pétanque in Lusigny, redelijk centraal 
gelegen in la douche France. Zowel de naam van het hotel 
als de straatnaam leken mij wel wat overdreven toepasselijk 
voor dit congres maar ik vroeg mij nog meer af hoe de orga-
niserende Franse bond het zo had kunnen raden dat ik bijna 
ieder jaar rond die tijd daar toch al in de buurt ben. Toeval 
bestaat toch niet?  Zoals al een behoorlijk aantal jaren maak 
ik rond medio augustus een campertrip naar en in die regio 
rond Lusigny. Verjaardagen van een paar oude vrienden en 
even verderop een feestje bij een vriendin zijn al jaren een 
aangename aanleiding voor de reis. Die vriendschappen be-
staan overigens al uit mijn hippietijd toen we elkaar troffen 
tijdens het begin van de druivenpluk. Ook dit jaar stond die 
reis weer gepland. Uit eerdere ervaringen weet ik dat het in 

Frankrijk vaak de gewoonte is om in je uppie naar symposia 
te gaan. De samenkomsten worden vaak niet alleen geor-
ganiseerd om kennis en mogelijkheden over het onderwerp 
met elkaar te delen maar worden vooral ook gebruikt als een 
soort bourgondische reünie van de congresgangers. En daar 
horen niet al te veel eigen bekenden als pottenkijkers bij! 
Het idee daarachter spreekt me dus wel aan. Het was nog 
erg vroeg toen ik halverwege de Rue de la Mairie rechtsaf 
de Rue de la Pétanque insloeg en had dus nog alle tijd om 
de straat wel driekeer op en neer te rijden. Dat bleek ook 
wel nodig. Deze straat zag er nou niet bepaald uit als een 
omgeving waar internationale congressen of symposia wor-
den gehouden, leek mij. Het was eigenlijk maar een gewoon 
burgerstraatje zoals er wel dertien in een dozijn op één hand 
te tellen zijn. Mooie witte huizen en vele omringd door wit 
geschilderde houten hekwerkjes. Er was evenwel geen en-
kel hotel of iets wat enigzins daarop leek te bekennen. Een 
telefoontje naar ons eigen bondsbureau leverde niets op. Er 
was hen niets over een symposium in Lusigny bekend. Na de 
straat nog eens helemaal op en neer te zijn doorgereden en 
na nog eens tweekeer te hebben gevraagd heb ik het sym-
posium maar opgegeven en ben naar mijn vrienden verder-
op doorgereden. Op de eerstvolgende speelmiddag na mijn 
trip, terug bij mijn eigen club de Vledderboules, kwam mijn 
allerbeste vriend Jan gelijk naar me toelopen, vroeg hoe het 
me vergaan was op het symposium in Frankrijk, en of ik het 
had kunnen vinden... 
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