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Winnen
Zoals mijn Franse vocabulaire al met enige regelmaat door de petanque-sport overhoop is gehaald, ging het de vorige week ook weer
eens helemaal mis.
‘Waar wil je spelen?’ vroeg mijn door het lot toegewezen lieftallige teamgenote in een doublette. ‘Wij mogen het zeggen want wij
hebben de toss gewonnen.’‘Hoezo de toss gewonnen? De toss verloren, zul je bedoelen!’ stelde ik er tegenover. Ja, ik lok graag discussie uit. ‘Wat bedoel je? Ik zei munt en het was toch munt?’ zei ze. Ik ondersteunde mijn stelling nog met een filmpje wat ik op YouTube
had gezien maar het mocht niet baten.
In tegenstelling tot veel andere tossen blijkt bij het petanque het winnen van de toss eerder een nadeel dan een voordeel op te
leveren, las ik ergens in een vakblad. Het team dat de toss wint mag inderdaad de speelplaats bepalen en mag vervolgens het but
uitwerpen. Dat zal soms een voordeeltje zijn. En de winnaars van de toss mogen, moeten zelfs, ook de eerste boule werpen. Maar
volgens allerlei theorieën is meestal niet de eerste maar juist de laatste boule van het grootste belang en maakt het werpen van de
laatste boule vaak het verschil tussen winnen of verliezen.
Bij het damspel is het duidelijk: wit begint en zwart wint. Rare sport eigenlijk, het petanque. Daar win je de toss en verliest daarmee op
voorhand de partij eigenlijk al of staat in ieder geval al vóór het begin van de partij op achterstand. Gelukkig is het waarheidsgehalte
van deze stelling, net als die van het dammen, misschien van toepassing bij enkele topspelers, maar werkt het bij de meeste spelers
en zeker bij een beginneling als ik gelukkig net iets anders, heb ik inmiddels ervaren.
Toch moeten mijn hersenen nog altijd wennen aan het idee dat het winnen van de toss in deze sport op den duur dus eigenlijk het
verliezen van de partij betekent. Bekijk ter onderbouwing van de stelling het filmpje op YouTube tussen spelers van Thailand en Madagascar:
http://petanque.wordpress.com/2013/07/23/shooters-vs-pointers/
Piet Bult
La Boule adv.07.13
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Spor ters

winnen met Lotto!
Naast een grote collectie boules
leveren wij ook een breed
assortiment accessoires!

Wij leveren ook clubkleding incl. borduren
van het clublogo en evt. sponsornaam.

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

La Boule

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

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

lotto.nl
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aanleveren

O

ok deze uitgave van petanQue is weer goed gevuld. Dank aan alle inzenders die de moeite hebben genomen om een artikel aan te leveren.
Graag wil ik nog een keer de aandacht vestigen op het aanleveren van
tekst en foto’s. De tekst dient aangeleverd te worden in een Word-bestand, de foto’s dienen minimaal 3Mb groot te zijn. Foto’s van internet zijn niet te gebruiken.
Het is ook heel handig als de inzenders van artikelen zelf een selectie maken van
de te gebruiken foto’s en ook alleen die foto’s meezenden.
Hans Hover, hoofdredacteur
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van de voorzitter

Verandering

H

ee, een nieuw gezicht op deze plek? Da’s even wennen! Voor mij niet
minder dan voor u. Maar we kunnen er niet omheen: sinds de bondsvergadering op 16 november is Arno Frankfort niet meer onze voorzitter,
en heeft ook Dody Henze na vele jaren het bestuur verlaten. Nu kan zij weer
meer tijd gaan besteden aan dat leuke spel - sorry: aan die fascinerende sport!
We hebben Arno en Dody tijdens de bondsvergadering natuurlijk al toegesproken, en gaan als bestuur nog op passende wijze afscheid van hen nemen. Maar ik wil ook op deze
plaats benadrukken dat wij veel aan dit koppel te danken hebben. Zij hebben de afgelopen jaren veel
tijd en energie in de bond gestoken, en daarbij de basis gelegd voor veranderingen die echt nodig
waren. De NJBB is dit jaar begonnen aan een proces van vernieuwing. Tientallen leden uit alle hoeken
van de bond hebben bijgedragen aan de bepaling van een nieuwe koers en de totstandkoming van
het beleidsplan voor de komende jaren. Dit plan, dat in november door de bondsvergadering werd
vastgesteld, vormt het spoorboekje voor de verdere ontwikkeling van de jeu de boulessport (of ‘petanquesport’, die discussie loopt nog) en van onze bond. Wij gaan de komende jaren bouwen aan het
fundament binnen de vier pijlers waar de georganiseerde sport op rust: competitie, ondersteuning
van de verenigingen, promotie en bondsorganisatie. Dat wordt een hele klus, en het succes hangt voor
een groot deel af van de enthousiaste inzet van veel vrijwilligers. Gelukkig hebben velen al laten weten
daaraan te willen bijdragen. Dat geeft mij het vertrouwen dat wij met elkaar in de komende jaren de
organisatie, de beoefening en de beleving van onze sport weer op een hoger niveau kunnen brengen.
Er gaat veel veranderen. Hoe precies, dat gaan wij samen bepalen, zoals wij ook samen de richting hebben gekozen. Belangrijk is dat wij keuzes blijven maken gebaseerd op de vastgestelde koers, en deze
consequent en standvastig uitvoeren. Zoals de titel van het beleidsplan luidt: vizier op de toekomst,
focus op het fundament.
Sjoerd Pieterse,
(vice)voorzitter
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WK VROUWEN

Montauban Frankrijk, 4-5-6 oktober 2013

M

ijn eerste WK en ik heb er zin in. Jammer genoeg heb
ik vorige week in Haarlem een zweepslag opgelopen
in mijn kuit. Maar na een week rust en intensieve therapie ben ik er klaar voor.
Woensdagavond rond half tien vertrokken vanaf Hazeldonk om
de volgende ochtend rond 11.00 uur in Montauban te zijn. Als we
onze kamers krijgen gaan we eerst nog even wat rusten en later
gaan we de locatie opzoeken. Ook donderdag gaan we trainen
op locatie. ‘s Avonds is de kennismaking met de andere teams
en loting. Vrijdagmiddag om 14.00 uur begint dan het WK. Onze
1e wedstrijd speelden wij tegen Ierland, je moet weten dat deze
meisjes één van de weinige dames zijn in Ierland die boulen. Eén
van die meisjes boulde pas 4 maanden. We speelden Diana, Katy
en Lieke. Het loopt lekker en we komen makkelijk op 9-1 voor,
na een wissel winnen we onze 1e wedstrijd met 13-4. Onze 2e
wedstrijd spelen we tegen Madagascar. Een hele slechte wedstrijd van onze kant, als er drie goede ballen gegooid zijn is het
veel. We verliezen dan ook met een Fanny, 0-13.
Voor vandaag zit het WK erop, Lieke moet alleen nog aan de bak
bij het precisieschieten. Zij moet om 20.00 uur aantreden en in
de 1e ronde schiet Lieke 18 punten. De behaalde scores van de
deelnemers zijn zo laag dat Henk zegt dat Lieke sowieso bij de
herkansingen zit en dat klopt. Nu moet zij om 21.30 uur nog een
herkansing doen. En dan heb je net de pech dat de Franse Angelique Paupon slecht gescoord heeft. Moet jij gaan beginnen
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lopen er Franse toeschouwers mokkend en pratend de tribune
af, en jouw baan ligt pal voor de tribune. Tot overmaat van ramp
gebeuren er nog wat storende dingen en tel daar dan ook die
blessure van Lieke bij op, (je kon zien dat zij haar bewegingen
niet goed durfde af te maken) en dan kom je niet verder dan een
teleurstellende score van 3 punten. Maar goed even boos zijn en
dan morgen weer fris er tegenaan.
Zaterdag beginnen we onze 3e wedstrijd tegen Marokko, fijn
om daar tegen te moeten beginnen. We beginnen toch met Lieke als tireur, dat ik had persoonlijk niet gedaan na gisteravond.
Ik had Lieke even wat rust gegund. Een tweede Fanny krijgen
we om onze oren, 0-13. Allee kom op meiden, jullie kunnen het,
laat dat dan ook zien. Onze 4e wedstrijd spelen we tegen drie
meisjes uit de Oekraïne, en gelukkig winnen we deze ook weer
met 13-4. Onze 5e en laatste voorronde moeten we tegen Tunesië, winnen zou mooi zijn. Maar ga er maar aan staan, Tunesië
is twee jaar geleden wereldkampioen geworden. We beginnen
weer met Diana, Katy en Frances en komen 5-2 voor. Diana staat
niet lekker te spelen en wil wisselen, Lieke erin. We lopen zelfs
uit naar 8-2, maar als de wedstrijd in je team niet loopt kan de
tegenstander terugkomen in hun spel. En dat gebeurt dan ook,
het wordt vervolgens 8-3, 8-5, 8-8, 8-9, 8-12, 10-12 maar helaas
we verliezen met 10-13. Later hoorden we dat winst sowieso
niet genoeg was geweest om bij de laatste 16 te komen. Helaas
dan maar voor een 1e plaats in de coupe de Nation.

Cadrage coupe de nation
1e tegen Letland, die winnen we overtuigend met 13-3. Daarna
is Oostenrijk onze tegenstander. Dit is een wedstrijd die eindelijk eens op niveau gespeeld wordt door ons. Het gaat gelijk op
en puntje voor puntje. Tom vindt deze wedstrijd veel te lang
duren, we zijn dan ook de laatsten die nog bezig zijn. Staat het
8-8 loopt er ineens een scheidsrechter door het veld, waarop
Frances zegt: ”Hallo wij zijn hier wel een wedstrijd aan het spelen hoor”. Maar we lopen uit naar 9-8, Oostenrijk geeft ook niet
op en pakt in de mène erna 2 punten, 9-10. Het wordt zelfs nog
10-10, maar wij weten het in de volgende mène af te maken en
winnen na 2 uur spelen met 13-10. We horen dat we morgenochtend tegen Ille Mauritius moeten beginnen.
Zondagmorgen vol goede moed beginnen we met de kwartfinale tegen Mauritius. Het verloop is 1-0, 3-0, 7-0, 7-1, 7-2, 7-4.
Dan hebben we de kans om er 6 te maken en de wedstrijd op
een hele mooie manier uit te maken, helaas we pakken maar 5
punten, 12-4. In de volgende mène moet Lieke het punt voor
Nederland brengen en dat doet ze dan ook perfect, ze plaatst

biberon op de but de wedstrijd uit, 13-4. We denken dat de
halve finale tegen Marokko gespeeld gaat worden, maar de organisatie beslist dat Tunesië onze volgende tegenstander is, ga
er maar aanstaan. Jammer net een wedstrijd te vroeg, dit had
de finale moeten zijn. In de 1e mène hebben we 3 boules over,
maar schieten 3 keer mis en geven zo het punt weg, 0-1. Hierna
wordt het 2-1, 4-1, 5-1, 5-3. Dan staan we alle drie te kloten en
pakt de tegenstander 3 punten en staat het 5-6. Daarna wordt
het 7-6, 7-9, 9-9 maar helaas we verliezen met 9-13 onze halve
finale. Jammer de dames hadden zo graag op de 1e plaats gestaan met en voor Katy, dit was namelijk haar laatste WK. Katy
heeft besloten om te gaan stoppen met de selectie. Pech, maar
het is niet anders, ik zal haar wel gaan missen. Hoe nu verder???
Nog eens goed nadenken en hopen op een goede evaluatie met
Toon en Janny.
Zonde hoor want tijdens de voorbereidende toernooien liep het
als een speer, en hebben de dames laten zien dat er veel meer
in had gezeten.
Mary van der Voort
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EK mannen

Rome
Bij het EK mannen dat dit jaar in Rome in het Centro Tecnico Federale van de Italiaanse bond plaatsvond, zijn er twee
doelstellingen. Ten eerste kwalificatie voor het WK in 2014. Daartoe moesten we bij de beste 25 van Europa eindigen.
De tweede doelstelling is zo hoog mogelijk eindigen in het hoofdtoernooi. Het bereiken van de eindronden in het
hoofdtoernooi betekent tevens dat de eerste doelstelling bereikt is. De Nederlandse vertegenwoordiging bestaat
uit de spelers Essa Agzoul, Noel Kempeneers, Erik Telkamp en Mark Wildeboer, coach Rajen Koebeer, assistent Fred
Lagerwaard en bestuursvertegenwoordiger Henk van Rekum. Na een voorspoedige vliegreis en een overnachting in
een tussenhotel, werd het ontbijt op donderdag genuttigd in het Mercure hotel waar alle deelnemers verbleven.

N

a het congres begint het toernooi op donderdagavond met
het precisieschieten. Mark Wildeboer is onze deelnemer. Hij
schiet 25 punten en komt daarmee in de herkansing. Rechtstreeks naar de kwartfinales gingen Diego Rizzi – Italië (50 punten),
Dylan Rocher – Frankrijk (50), Didier Senerzerge – Zwitserland (40) en
Benny Bel-Lafkih – Noorwegen (38). In de herkansing scoort Mark iets
beter met 29 punten en eindigt op de achtste plaats. Door naar de
kwartfinales gaan Veiko Proos – Estland (36), Claude Weibel – België
(36), Sven Thill – Oostenrijk (35) en Gregor Sever – Slovenië (33). Jammer voor Mark. Eenmaal het but en hij had erbij gezeten.
De finale gaat zoals verwacht tussen Dylan Rocher en Diego Rizzi.
Er wordt niet hoog gescoord. Het is uiteindelijk Dylan Rocher die de
zenuwen het best in bedwang heeft en met 35-33 zijn Europese titel prolongeert. Op de derde plaats eindigen Claude Weibel en Veiko
Proos.
Het EK voor tripletten mannen begint dan echt op vrijdagochtend
om 08.00 uur tegen Wit-Rusland. Een team met best kwaliteiten,
maar niet constant en niet echt effectief. Het wordt een 13-5 overwinning voor Nederland. In de tweede ronde is Oostenrijk, dat nipt
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van Zwitserland gewonnen had, de tegenstander. Het is een jong en
enthousiast team en speelt onbevangen waardoor ze van meet af
aan een voorsprong nemen. In de elfde mène wordt het 7-12. Vanaf
dit moment toont Nederland karakter en dicht gestaag het gat en vijf
mènes later is de overwinning bereikt. 13-12. In ronde drie is Frankrijk
de tegenstander. Het Franse team bestaat uit Zvonco Radnik, Jean
Feltain, Dylan Rocher en Kevin Malbec op de bank. Dit is een equipe
waar je eigenlijk alleen op hun slechtste dag en jouw topdag kunt
winnen. Zij waren niet slecht. Ze hadden slechts zes punten tegen
in twee wedstrijden. Wij waren goed, maar toch niet goed genoeg.
Wij moeten tijdens de zeven mènes achttien keer schieten, waarvan
er slechts vijf een goed resultaat opleveren. Frankrijk schiet 21 maal
waarvan twaalf blijvers. De uitslag van 13-2 zegt dus niets van ons
spel, maar alles van het spel van de tegenstander. Rocher heeft alleen maar geschoten in deze partij.
De laatste partij van de vrijdag is tegen Denemarken. Ook de Denen
hebben een jong team op de been gebracht. Zij stralen enthousiasme
en ook teamgeest uit. Dit kunnen we helaas niet evenaren en na zeven mènes kijken we tegen een 11-1 achterstand aan. Het was of we

wakker geschud moesten worden, want ineens beginnen we te presteren. Achter elkaar scoren we tweemaal drie punten en in mène tien
vier, waardoor we op een 12-11 voorsprong komen. We hadden de
kans om het uit te maken, maar het schot was net niet voldoende. Een
als zo vaak komt er dan een wat mindere mène achteraan en maken
de Denen het uit.
Alles hing nu af van de laatste partij in de voorronde. Winst was noodzakelijk om nog een kans te hebben op een plaats bij de laatste zestien. Portugal was de tegenstander, dat slechts met drie spelers vertegenwoordigd was. In de equipe speelde als pointeur een meervoudig
bokskampioen van Portugal. Nederland was goed uitgeslapen en
kwam in vier mènes op een 7-0 voorsprong. In de volgende mène
scoorde Portugal drie punten, maar daarna kregen ze geen kans
meer, hoewel ze nog eenmaal scoorden. Het werd een regelmatige
13-4 overwinning voor onze jongens. Nu was het afwachten of we bij
de laatste zestien zouden zitten. Immers er waren achttien equipes
met driemaal winst en de Bucholz punten (punten verkregen op basis
van de winstpartijen van tegenstanders waarvan verloren is) moeten
uitsluitsel brengen. Dat brengt Nederland op een 12e plaats.
Het vervolg gaat nu in vier Franse poules. Daar gebeurt iets vreemds.
Op internet verschijnt een indeling met Nederland, België, Andorra
en Finland. Kort daarna komt er een nieuwe indeling. Naast België
worden we met Zwitserland en Spanje ingedeeld. We starten tegen
België. Een lastige tegenstander, maar zeker niet onoverwinbaar. We
nemen zelfs een 2-0 voorsprong, maar staan een mène later met 5-2
achter. Van 3-10 wordt het nog 5-10, maar de Belgen maken er in de
zesde mène een eind aan, 5-13. Zwitserland verloor van Spanje en is
onze volgende tegenstander. De Zwitsers starten sterk en komt 6-0
voor. Wij vechten terug naar een 8-6 voorsprong. Dan komen de Zwitsers weer aan bod en winnen met 13-8. Voor ons is het toernooi voorbij. Zwitserland verslaat vervolgens België en bereikt de kwart finales.

Daarin worden ze uitgeschakeld door Monaco, dat in de halve finale
ook Italië uitschakelt. Frankrijk wint achtereenvolgens van Slovenië,
Duitsland, Denemarken en Spanje om in de finale Monaco te ontmoeten. De algemene mening was dat dit een snelle finale zou worden.
Vier mènes, maar de werkelijkheid was toch anders. In eerste instantie leek het inderdaad een snelle partij te worden. In de eerste mène
scoorde Frankrijk meteen vijf punten. Maar daarna werd het toch een
echte partij. Monaco speelde onbevangen en met humor. Vooral de
middenman liet zich gelden.
Op een stand van 12-10 schoot deze speler driemaal de but uit om de
mène te redden. Ook in de volgende mène stond hij weer klaar. Het
eerste schot was millimeters mis. Het tweede schot was raak, maar de
but weigerde over de verlieslijn te rollen. Frankrijk verbeterde de laatste boule van Monaco en was Europees Kampioen.
In het troosttoernooi werd eerst een cadrageronde gespeeld, waarna
de resterende zestien eerst in Franse poules en daarna directe eliminatie.
De uitslagen:
EK 1. Frankrijk;
2. Monaco;
3. Italië en Spanje.
Nederland gedeeld 13e.
Troosttoernooi:
1. Portugal;
2. Polen;
3. Oostenrijk en Tsjechië.
Terugkijkend was het een mooi EK. Nederland plaatst zich voor het
WK 2014, maar haalde niet echt zijn niveau en had zeker bij de laatste acht kunnen eindigen.
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NIEUWS UIT DE ZONES

zonE A

Nieuw boulesparadijs
Steenwijk

O

p 20 september j.l. werd door wethouder Peter van
der Terp van de gemeente Steenwijkerland de nieuwe
Sportaccommodatie Slingerbos in de oude vestingstad Steenwijk officieel geopend. Slingerbos is de naam van
de fraaie nieuwe sporthal aan de Gagelsweg in Steenwijk, in
de kop van Overijssel. Deze gloednieuwe sporthal gaat samen
met handboogvereniging Robin Hood onderdak bieden aan
CdP De But ‘84.
De officiële ingebruikname van de nieuwe en deels vernieuwde
petanquebanen was op 2 november met een toernooi voor tripletten, maar tijdens het Elfduizend(maagden)toernooi voor
doubletten op 2 oktober konden spelers van petanque uit de
wijde omgeving al kennismaken met het nieuwe onderkomen
van CdP De But ‘84. In verband met de sluitingsdatum voor kopij
van dit blad ging petanQue op die tweede oktober alvast een
kijkje nemen bij de nieuwe sporthal in Steenwijk en hun nieuwe
clubhuis Finity Dhome.
Een enorme prestatie voor een petanquevereniging die momenteel, net als hun vrienden van de handboogvereniging, ruim
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vijftig leden telt. Die prestatie is naast de inzet van beide clubs
vooral ook mede te danken aan de geweldige bijdrage van de
gemeente Steenwijkerland. De ruim veertig meter lange hal en
de veertig buitenbanen rond het gebouw kunnen in de nabije
toekomst een prima locatie vormen voor nationale en wellicht
zelfs internationale petanquekampioenschappen.
Ongetwijfeld zal het ledental van CdP De But ‘84 toenemen door
deze prachtige nieuwe sportlocatie. De overdekte en verwarmde hal kan wellicht ook voor spelers van omringende verenigingen zonder eigen binnenbanen, een aangename aanvulling zijn
in de koude en natte perioden van het jaar. Er is ruim voldoende
(gratis) parkeerterrein en Steenwijk beschikt tevens over een
prima bus- en treinverbinding.
Piet Bult, tekst en foto’s

petanQue op bezoek bij...

de Blêde Boulers
Nederlandse petanque-sporters en spelers hebben in hun loopbaan vaak een behoorlijke mondvol Franse woorden
in hun vocabulaire maar hebben nog wel eens moeite met onze tweede rijkstaal. Als spelers van de Blêde Boulers uit
het Friese Mildam zich buiten de eigen provincie begeven wordt hun clubnaam vaak gelezen als de Blijde Boulers.
Zeker, de spelers van de BB zijn best blije boulers maar dat heeft niets met hun naam vandoen.

V

oor die naam moeten we terug naar het begin van de vorige
eeuw, in de tijd dat de zandpaden rond het plaatsje Mildam
langzamerhand werden vervangen door een harde bestrating. Aan beide zijden van de weg werd toen een lange rij eikenbomen geplant. Het oude ‘Segel fan Mildam’ heeft dan ook twee gouden
eikenbladeren in haar beeltenis. In de herfst lieten al die bomen hun
bladeren vallen en mede door regen raakten de wegen dan nagenoeg onbegaanbaar. De bevolking in Mildam is niet alleen een proper volkje maar draagt ook de veiligheid van het verkeer hoog in het
vaandel. Ieder jaar werden alle bladeren met grote bladharken opgeruimd. De inwoners van Mildam staan dan ook bekend onder hun
bijnaam, de Mildamster Bladharkers, ofwel in het Fries, de Mildaamster Blêdeklauwers. De Blêde Boulers mogen dan weliswaar blije
boulers zijn maar hun clubnaam verwijst naar het bijeenharken van
afgevallen bladeren van de vele eikenbomen die ook nu hun speelbanen omzomen; eigenlijk dus de Blad Boulers. Zonder al die andere vrijwilligers tekort te doen zijn de oprichters van de vereniging,
het echtpaar Hillie en Catrinus Nieuwland, nog altijd de stuwende
kracht. Samen speelden zij voorheen iedere week demonstratiemiddagen op de zandpaden van Staatsbosbeheer. Dit wekte in de
loop der tijd de belangstelling van meerdere dorpelingen. Onder het
motto ‘door het dorp, voor het dorp’, werd in 1996 de vereniging opgericht met 21 leden en een jaar later volgde aansluiting bij de NJBB.
Na veel zoeken, passen en meten werd uiteindelijk een buitenlocatie
voor acht banen gevonden bij sportcomplex De Wissel. De kantine
wordt in goed overleg gedeeld met andere sportverenigingen. Door
de bescheiden omvang van de eigen speellocatie is het onmoge-

lijk zelf grote toernooien te organiseren. Om toch de broodnodige
wedstrijdervaring op te doen worden er daarom veel uitwedstrijden
gespeeld en staan de bijna veertig fanatieke leden van JBV de Blêde
Boulers, met een relatief lage gemiddelde leeftijd en bijna allemaal
voorzien van een W-licentie, in de wijde omtrek bekend als geduchte
tegenstanders. Op 1 oktober j.l. is gestart met uitbreiding van het
aantal banen, die net voor het verschijnen van deze petanQue in gebruik zullen zijn genomen. In tegenstelling tot veel andere banen is
deze baan niet van de vereniging maar in openbaar eigendom van
het hele dorp met ongeveer 750 inwoners!
Piet Bult, tekst en foto’s

NIEUWS UIT DE ZONES

zonE B

Geslaagd toernooi

O

p een zonovergoten dag in augustus vierden wij, Jeu de
Boulesvereniging ’t Sand, op de bospaden van Bartiméus in
Doorn ons eerste lustrum. Met maar liefst 120 deelnemers
werd het een topevenement. Het motto “vandaag heeft iedereen
geluk” kwam helemaal uit de verf. Het was genieten geblazen voor
spelers, bewoners en bezoekers. SMASH, de huisband van Bartiméus verzorgde een aanstekelijk optreden in de middagpauze. Iedereen ging met een prijzenpakketje naar huis. Alleen Piet en Thea
de Vogel, het winnende team, kreeg een extra prijs: een bon voor
dineren in het donker in hotel Oud Londen in Zeist. Radio Bartje,
een paar leuke marktkramen en de uitstraling van de fantastische
historische moestuin maakten het feest compleet. Het smaakt zo
erg naar meer dat wij er een jaarlijks evenement van gaan maken,
zet 20 augustus 2014 alvast maar in de agenda, de financiering is
nog niet rond, maar dat gaat vast wel lukken.
Bernard Baakman
Jeu de Boulesvereniging ’t Sand
boulgeluk@gmail.com

ENTRE NOUS 25 JAAR

O

p zaterdag 7 september hebben wij op grootse wijze gevierd dat we 25 jaar bestonden.
De feestcommissie was er bijna een heel jaar mee bezig
om deze dag te vullen met één of andere activiteit.
Voor de uiteindelijke invulling van deze dag werd besloten om een
jubileumkrant uit te geven, een soort Franse markt te organiseren
en een feestavond voor leden en oud-leden. Voor de jubileumkrant
hebben we medewerking gekregen van onze oud-voorzitter en
medeoprichter Paul Schenk en onze huidige voorzitter die in het
bezit was van alle uitgaven van de Allez sedert de oprichting.
Toen werd er gewerkt aan de invulling van de markt, wat wel en
wat niet. Duidelijk werd dat het een Frans pleintje moest worden
met van alles wat: schilders, brocante, eten, Franse muziek en als
het kon moest het ook nog kwaliteit hebben. Van de firma PeemanSlot konden we zelfs een oude lelijke eend krijgen om het plein
op te fleuren, tevens werd hij veelvuldig gebruikt bij de vele fotosessies die zijn gemaakt door Pierre van Etten en zijn familie. De
muziek op het plein werd verzorgd door twee accordeonisten, die
nagenoeg belangeloos hebben opgetreden.
Heel veel leden en oud-leden maakten van deze dag gebruik om
weer eens oude bekenden te kunnen zien en herinneringen op te
halen.
Gedurende de middag werden er ook demonstraties boulen gegeven door Mark Norder – een oud lid – en Martin Bakker, tezamen
met onze leden Herman Bakker, Michael van Asten, Alex en Bart
de Boer. Gelet op de reacties werden deze demonstraties zeer gewaardeerd.
10
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In de kantine was een tentoonstelling van diverse jeu de bouleattributen, van butje tot bouleballen, shirts foto’s, teveel om op te
noemen. Deze tentoonstelling was mogelijk met de medewerking
van Henk Maarsen en Jan Karsten die beiden een geheel andere
verzameling hebben, erg leuk en fascinerend om te zien.
Tijdens de officiële receptie heeft de voorzitter één en ander gememoreerd over de afgelopen 25 jaar en hoopte dat er nog vele
jaren zullen volgen. Er waren vertegenwoordigers van de NJBB, de
afdeling 07 en diverse zusterverenigingen aanwezig.
De feestavond vormde het sluitstuk van deze dag en begon on
20.30 uur. De muziek zorgde voor een gezellig sfeertje en al gauw
was de dansvloer vol. Ook deze avond was voor veel leden en
oud-leden een avond van herkenning en bijpraten over hoe het
allemaal begon. Om half een werd de avond afgesloten met het zo
langzamerhand lijflied van de vereniging “You never walk alone”.
Tot slot nog het volgende, bovenstaande is alleen maar mogelijk
geworden door het vele werk van heel veel vrijwilligers die vanaf
donderdag voor het feest tot en met dinsdag na het feest zijn bezig geweest met het inrichten van de kantine, het opbouwen van
het feestterrein, het verzorgen van de hapjes en de drankjes en tot
slot weer het opruimen, schoonmaken en de zaak weer in zijn oude
staat terugbrengen. Hulde aan hen.
De feestcommissie heeft genoten van alle medewerking en heeft
het echt beleefd als:
“ENTRE NOUS” OF TE WEL “ONDER ONS”
Loeky van der Bijl, Wendy Karsten, Janny Wallet en Jan Wallet.

In memoriam Eric Posthuma

O

p 21 september jl. is Eric Posthuma uit
Alkmaar overleden. Hij is 73 jaar geworden. Zijn naam zal de jongeren van de
NJBB niet veel zeggen, maar de oudere garde
zeker wel. Eric Posthuma, jarenlang voorzitter
van de petanquevereniging L’Autre Chemin uit
Alkmaar. Een gedreven petanquespeler die
vele malen voor zijn club uitkwam in de Nationale Competitie en de Verenigingscompetitie.
Hij genoot landelijke bekendheid omdat hij
de grote man was van het Waagpleintoernooi
in Alkmaar. De deelnemers kwamen van heinde en verre, zelfs uit Frankrijk, Duitsland en
België (wie herinnert zich niet William van der
Biest, zijn vader en Didier Lozano?). Het Waagpleintoernooi heeft, meen ik, dertien edities
gekend en was steeds weer een huzarenstuk
van formaat. Op vrijdag werd, na de bekende
kaasmarkt, het Waagplein ontruimd, kwam

er een vrachtwagen met zand en grind en
werden de markthekken neergezet. Eric wist
altijd weer vele vrijwilligers op te trommelen.
Op zaterdag was er het doublettetoernooi en
op zondag traden de triplettes aan. Zeker, het
Waagplein werd naar de waterkant toe steeds
schever, de petanquebanen waren krap, de
wachttijden duurden soms lang vanwege het
gehanteerde wedstrijdsysteem, je plas moest
je maar bij de horeca zien kwijt te raken, het
kon hozen waardoor het zand wegdreef, de
zon kon branden, allemaal waar, maar de sfeer
was elk jaar weer geweldig. Dankzij Eric Posthuma, de grote leider van het toernooi. Hij was
overal, dacht aan alles en loste problemen op
intelligente wijze op.En nu is hij overleden. Wij
denken met respect en dankbaarheid aan wat
hij voor het petanque heeft betekend.
Wim Kruize

NJBB ranglijst master Tripletten en Doubletten
zonE c
Dit jaar was voor de 15e maal het “Internationale 3-daags
Kiek Toernooi” in Bergen op Zoom. Volgend jaar wordt de
naam gewijzigd in “Brabantsewal Masters” omdat dit Internationale toernooi vanwege de hoge kosten niet meer op
Kiek in de Pot wordt gespeeld, maar op ons eigen terrein te
Rozenoord.

W

e begonnen vrijdag met zeer mooi weer. Deze middag
stond het Ernest Ligtenberg-promotietoernooi gepland
en hiervoor hadden er 88 doublettenteams ingeschreven.
Na de officiële opening door de Wethouder van sport, Arjen van der
Weegen, die een perfect geplaatste boule wierp, kon het evenement
beginnen. Er werd gespeeld in twee poules zodat iedereen evenveel
kans op een prijsje maakte. De winnaars waren in de A-poule: Mart
Kruijssen/ Marc van Gemeren met 4+ 38. In de B-poule werd gewonnen door Ton Sebregts / Peter Koolen met 4+37. Zaterdag begonnen
de tripletten in de regen. Er hadden zich 30 teams ingeschreven, wat
eigenlijk wel een beetje tegenviel, zeker wanneer je bedenkt dat het
om een ranglijsttoernooi van de NJBB gaat, maar het is niet anders.
In het hoofdtoernooi A bleven na de 1e wedstrijd het PUK team van
Mark Norder die met Kees en Edward speelde, de Ned. Jeugdselectie
met Milan, Rick en Patrick, Esra Videler van ‘t Petangeske (die met twee
jeugdspelers speelde) en het team van Lieke van der Voort die met
het damesselectieteam speelde. Verder bleven er 3 Belgische teams,
nog 2 teams van het Petangeske, een team van ‘t Zwijntje en nog 5
mixteams in de A poule. Helaas voor het Petangeske bleef na de 2e
wedstrijd alleen het team van Lieke van der Voort in het A-hoofdtoer-

nooi. De andere triplettes waren de teams van Didier Fifi, Mark Norder,
‘t Zwijntje, Ad wagenaars, Jos van de Water, Yves Pugliari en het team
van Sander Beukers. De andere teams gingen naar het hoofdtoernooi
B. Helaas werd het team van Lieke in de kwartfinale uitgeschakeld en
waren al onze Petangeske-leden uit het hoofdtoernooi. De winnaars
van de kwart finales waren, Didier Fifi, Sander beukers en het team
van Mark Norder. De halve finales werden gewonnen door de teams
van Mark Norder met 13-3 en het team van Yves Pugliari ook met
13-3. De finale ging dus tegen een Belgisch team en het team van
Mark Norder, Edward Vinke en Kees Koogje. Na een spannende strijd
verliest ons Nederlandse team van onze Belgische vrienden met 1113. Weinig ranglijstpunten verdiend deze dag. De verdiende punten
gaan…. hoe kan het ook anders naar Mark, Edward en Kees. In de Bpoule kwamen Esra Videler met haar twee jeugdmaatjes meteen tegen het Ned. Jeugdteam (dat naar het WK mag) te staan. Zo goed als
zij de eerste twee wedstrijden hadden gespeeld zo matig ging het nu.
Zij verloren dan ook met 4-13 van de selectie. De finale in de B ging
uiteindelijk tussen het team van Jan van Beek van Petangeske en het
team van Paul Verplancke uit België. De laatst genoemde won overtuigend met 13-2 hun finale. De verliezers gingen strijden in de C en
D poule. In de C ging de finale tussen het team van ‘t Dupke met Joey
van Doorn, Marty van Nunen en Marco Zeitsen en tussen het team
van Tim van Drunen Littel, Patrick Bosch en Sjaak Spruit. Het team van
Marco, Joey en Marty won met 13-9. De finale in de D poule werd een
Petangeske onderonsje tussen het team van Patrick Hertogs, Fons de
Krijger en Sebastiaan Broere en het team van Tom van der Voort, Eddie
Hollestelle en Ricardo Saarloos. Deze finale werd gewonnen door het
team van Eddie,Tom en Ricardo,13-5. Zondag waren de weergoden
ons beter gestemd en speelden er 38 doublettenteams. Jammer dat
er zo weinig inschrijvingen waren want nu moest de wedstrijdleiding
een schema hanteren van 64 teams. Dit houdt in dat je door goed gepuzzel in de 1e ronde maar één vrijloting had. In de 2e ronde spelen
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Tom en Lieke van der Voort tegen elkaar,de winst ging naar Tom, 13-1.
Andere winnaars waren het team van Steven Uijttenhove met Nicky
Kockx, (hierover later nog meer, wat een spel had die kleine)Yves Pugliari die ook vandaag won van het team van Mark Norder,Thomas van
drunen Littel wint van onze Belgische vrienden Ivo Claes en wesley
Cami,de gebroeders Saarloos winnen van Paolo Russino met 13-9,
Raymond Tonen die met Edward Vinke speelde wisten ook te winnen, Dennis Henze en Julia winnen van Elke van der Linde en Tom,
Patrick Houdiani wint ook met 13-2 en de broer van Nicky, Davey wint
van Jan Saarloos met 13-7. De enige vrijloting was voor een Belgisch
team Dannij van Eeckhout. In de 1/8ste finales winnen Tim & Tom,
Steven Uijttenhove, Yves Pugliari wint van van Eeckhout. De teams
van Patrick Houdiani, Thomas van drunen Littel, Raymond Tonen en
de gebroeders Saarloos hebben allemaal een vrijloting. In de ¼ finale
winnen vervolgens de teams van Tom van der Voort, Patrich Houdiani
en Yves Pugliari,en het team Uijttenhove. Maar de sensatie van deze
dag is de 13 jarige Nicky Kockx. Met zijn geringe lengte liet hij mooie
careaus zien en niet alleen op 6 meter. Prachtig spel van deze kleine
kampioen en nog mooier was dat dit team wist te winnen van Edward Vinke, toch één van de betere spelers uit Nederland (13-11) in
de laatste mène konden zij 4 punten pakken, dit was echt klasse. Op
naar de halve finales. Het team van Tim en Tom speelde tegen Nicky
en Steven. Voor wie moest het publiek nu zijn, de vertederende Nicky
of voor onze eigen Tom? Ik denk dat de meningen hierover verdeeld
waren, zelfs bij mij als de moeder van Tom. Soms hoopte ik gewoon
op een mooie careau, die kleine Nicky schoot zo gemakkelijk. Maar ik
denk dat de vorige wedstrijd tegen Edward en Raymond te veel energie gekost had voor deze Nicky en zo wisten Tim en Tom te winnen
met 13-8. De andere halve finale ging tussen de teams van Patrick
Houdriani die speelde met Bas Veldhuis en Yves Pugliari. Patrick en
Bas winnen deze halve finale na een spannende strijd met 13-12. Zo
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zie je maar een Fransman( Patrick) wint het nog altijd van een Belg
(Yves) met boulen. Patrick is van geboorte een Fransman en Bas is
een nuchtere Hollandse jongen. De finale ging dus tussen Tim & Tom
tegen Patrick & Bas. Ondanks goede spel van Tom & Tim verliezen zij
hun voorsprong van 10-4. Patrick en Bas kwamen na een wissel goed
terug en pakten 4 punten in de volgende mene, 10-8. En sinds die ene
mene heeft Tim er geen bal meer bij kunnen leggen. Zo ging de winst
naar het team van Patrick en Bas en werdenTim & Tom toch mooi 2e.
In de halve finale van het B hoofdtoernooi staan Lieke van der Voort
en Joni Buyck en Rinus Kommers & Corné Geertse tegenover elkaar
en gaat het gelijk op naar 11-11. Maar dan wint toch de ervaring en
winnen Rinus en Corné met 13-11. De andere halve finale ging tussen
het team van Mark Norder en Ivo Claes. Na een boeiende strijd won
het team van Ivo met 13-12. De finale wordt gespeeld tussen Rinus
& Corné en Ivo en Wesley een Belgisch doublet, en zij bewijzen toch
maar weer dat het niveau in België hoger ligt dan in Nederland want
zij winnen overtuigend met 13-1 deze finale. In het troosttoernooi C
kwamen we wederom twee Petangeske teams tegen te weten Eddie
Hollestelle en Patrick Hertogs. Het team van Eddie won met 13-7 van
het team van Patrick. In het troosttoernooi D speelde de twee jonge
spelers Esra Videler en Sven balk tegen een Belgisch team. Nadat Esra
en Sven de halve finale tegen de ouders van Sven hadden gewonnen (13-10) verloren zij hun finale met 3-13. Al met al was het een
zeer geslaagd weekeinde en wij hopen als club dat een ieder genoten
heeft van het sportieve spel, de gezelligheid, het zonnetje en de lekkere hapjes en drankjes. Rest mij de vele vrijwilligers te bedanken die
vele uurtjes voor ons klaar hebben gestaan. In het bijzonder gaat mijn
dank uit naar Paul koogje voor zijn Live-verslag op het petanqueforum en wedstrijdleider Wim Fleckken, voor de uitslagenlijsten die ik
na afloop kreeg om zo dit verslag te kunnen maken.
Mary van der Voort

NIEUWS UIT DE ZONES

Herstaco Pétanque Masters 2013

V

ermoedelijk was “buienradar.nl” de dagen voorafgaand
aan de Herstaco Pétanque Masters 2013 het meest bekeken internetprogramma in Breda en omstreken. De
vooruitzichten waren niet best voor 14 september. Het “slechtweer scenario” lag dan ook onder handbereik. Zaterdagochtend werd door wedstrijdleiding en scheidsrechters besloten
om binnen te starten. Tegen de middag werd het droog, de banen waren weer bespeelbaar en vanaf de 4e ronde kon er prima
buiten gespeeld worden.
Deze 8ste editie van de Herstaco Pétanque Masters kende weer
een “stevig” deelnemers veld. Zoals Michel Van Campenhout en
zijn teamgenoten André Lozano en Jean-François Hémon; vorig jaar stonden zij nog in de finale van het WK te Marseille. En
de Belgische kampioen Gino en Nico Claes en Nico Willems bijvoorbeeld. Maar ook van eigen bodem was het nodige talent
aanwezig. Kees Koogje, Mark Norder en Edward Vinke, nationaal
kampioen tripletten, en Joey van Doorn met Tom van der Voort
en Noël Kempeneers.
Het nog vochtige terrein leende zich bij uitstek voor het spelen
van hoge portées, tot grote waardering van het publiek, dat genoot van bij vlagen prachtig pointeer- en tireerwerk.
De finale in het A-toernooi werd gespeeld door de teams Van
Campenhout en Bertout; een mooie partij die door Van Campenhout werd gewonnen met 13-4. Ook vorig jaar was dit team
winnaar van de Masters.
Uitslag A-toernooi
1. André Lozano, Jean-François Hémon, Michel Van Campenhout
(Frankrijk)
2. Lucien Bertout, Faycal Nemeur, Stéphane Lacrois (Frankrijk)

3. Alain Auriac, Frederic Pietrzak, David Lafebvre (Frankrijk)
4. Peter De Gang, Michel Planche en Jens Gillis (Vlaanderen)
Uitslag B-toernooi
1. Wesley Eechaut, Alain Van Caeneghem, Jeannot Backart (Wallonië)
2. Kees Koogje, Mark Norder, Edward Vinke (Nederland)
3. Fabien Plouchard, Clément Routaboul, Joseph Willendijck (Wallonië)
4. Didier Fifi, Gert Quetin, Wietze van Keulen (Vlaanderen)
Uitslag C-toernooi
1. Joey van Doorn, Tom van der Voort, Noël Kempeneers (Nederland)
2. Renaat Borre, Thierry De Groot, Cedric Dobbelaere (Wallonië)
3. Bruni Verzele, Karim Grattepanche, Ludvovic Gostiaux (Frankrijk)
4. Khalid Elyazidi, Najib Elarkoubi, Sander Beukers (Nederland)
Uitslag D-toernooi
1. Ivo Claes, Jente Melis, Robin Gense (wildcard)
2. Mart Kruijssen, Ivan Spoelders, Mark Van Gemeren (wildcard)
3. Dennie Verkerke, Christof Di Silvio, Sven Baeyens (wildcard)
4. Marco van Steenbrugge, Jaco Elve, Rob Kalisvaart (wildcard)
Wij bedanken sponsor Paul Hermsen van Herstaco BV, en Ingrid en
John Schoonenberg voor het verzorgen van de invitaties en de samenstelling van het deelnemersveld. En laten we zeker niet de vrijwilligers van Va-Tout vergeten, die met groot enthousiasme weer
veel werk hebben verzet.
Op naar de 9de editie van Herstaco Pétanque Masters!
Thea van
Nieuwenhuizen,
Va-Tout Breda.
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Zilveren speld Leo Wouters

T

ijdens de voorjaarsvergadering van afdeling 13 nam Leo
Wouters afscheid als wedstrijdcoördinator. Na eerst een aantal jaren de werkzaamheden voor deze functie te vervullen,
zonder lid te zijn van het afdelingsbestuur, trad hij in 2008 toe tot
dit bestuur. Hij trad toe in een periode waarin de afdeling wankelde
in z’n voortbestaan. Mede door zijn toetreden werd de weg naar
boven weer gevonden en floreert afdeling 13. Voor zijn toetreden
vervulde Leo al zo’n 15 jaar diverse bestuursfuncties bij CJB Middelburg. De speld werd uitgereikt door Dody Henze. Wij feliciteren
Leo van harte met z’n onderscheiding.

Voorzitter Ivonne Hoppenbrouwers eindigde haar bedankje
aan Leo met het volgende gedicht:

Vrijwilligerswerk
Vrijwilliger zijn…
Is vrijwillig
Maar niet vrijblijvend
.
Is verbonden
Maar niet gebonden
.
Is onbetaalbaar
Maar niet te koop.
Is positief denken
Is positief doen.
Met als enige doel
Voor jezelf en de ande
re
Een goed gevoel.

Wetenschap

Een gezonde vervanger voor
rookverslaving...

O

nlangs publiceerde mijn allerbeste vriend Jan een wetenschappelijk rapport in ons maandelijks clubblad. Het zeer
lijvig rapport had als titel ‘Petanque, gezonde vervanger voor
rookverslaving’. Na lezing en herlezing van het rapport lieten de bevindingen en conclusies mijn wenkbrauwen nogal eens fronsen en dus
vroeg ik op de eerstvolgende speelmiddag mijn allerbeste vriend Jan
het rapport nader aan mij toe te willen lichten.
- Allerbeste vriend Jan, bij hoeveel personen heb je dat onderzoek
eigenlijk uitgevoerd?
- Ongeveer zestien miljoen Nederlanders.
- Hoe was de verhouding van niet-spelende rokers ten opzichte
van niet-rokende spelers?
- Honderd tegen nul procent. Iedere niet-speler rookte, niemand
uitgezonderd.
- En hoe was dan de verhouding van rokers en niet-rokers tijdens
het spelen van petanque?
- Nul tegen honderd procent. Niemand van de spelers rookte.
- En dat heb jij bij al die zestien miljoen Nederlanders persoonlijk
vastgesteld?
- Nou nee, niet bij iedereen strikt persoonlijk natuurlijk maar wel mid14
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dels een zeer wetenschappelijk verantwoorde steekproef. Voor mijn
onderzoek heb ik het afgelopen jaar door heel Nederland op meer
dan tien verschillende locaties gespeeld en vond overal precies de
zelfde uitkomst. Zeg, dat iedere JdB-vereniging gemiddeld ongeveer
zeventig tot tachtig leden heeft, dan heb ik toch zeker rond zevenhonderdvijftig mensen geobserveerd. Vooral in het geval van honderd procent mag je de grafiek van een steekproef in de wetenschap
dan rustig doortrekken naar elke groepsgrootte.
Er werd hard op de deur gebonsd en vriend Jan werd geroepen
om te komen spelen. Hij drukte zijn peuk uit, verliet het rookhok
en liep met zijn boules naar de baan. Toen ik, nog nadromend
over Jans onderzoek en met een sigaretje tussen mijn lippen om
mij heen keek, zag ik inderdaad ook honderd procent rokers die
niet speelden maar samengeklonterd in het rookhok stonden te
paffen. En toen ik even later buiten liep tijdens het spelen van een
volgende partij, zag ik inderdaad ook honderd procent spelers die
niet rookten. Na dit onderzoek door mijn allerbeste vriend Jan, is
nu dus wetenschappelijk vastgesteld: Petanque-spelen is een gezonde vervanger voor rookverslaving...
Piet Bult

bouletoernooi

The challenge

E

lk jaar vindt in september, bij het Zwijntje in Apeldoorn, een
groot bouletoernooi plaats: The challenge (de uitdaging).
In 2008 vroeg een Frans lid van ’t Zwijntje of in Nederland
wonende Fransen beter waren dan de Nederlanders.De uitdaging werd aangenomen en Nederland won van de Fransen.
In de jaren die volgden sloten zich steeds meer in Nederland
wonende nationaliteiten aan: Marokkanen, Italianen, Antillianen, Surinamers en Indonesiërs. Elke nationaliteit kwam met 12
of 13 spelers.
In 2010 is het idee, om alleen de spelers wonende in Nederland
toe te laten, losgelaten en sindsdien speelt een Duits team uit
Nordrein-Westfalen mee.
In 2013 waren 8 landen vertegenwoordigd: Antillen, Duitsland,
Frankrijk, Indonesië, Marokko, Nederland met 2 teams en Suriname. Nederland had veel bekende spelers opgetrommeld. Het
mocht echter niet baten, Marokko werd kampioen. In 2009 is
de beker door Nederland gewonnen, in 2010 door Frankrijk en
in 2011 en 2012 door Duitsland. In 2014 zullen zeker nog meer
deelnemende landen volgen.
Een groot applaus voor ‘t Zwijntje voor het tot de puntjes verzorgde toernooi.
Mustapha Hartane

Foto’s: Louis Verhoeven

Competitie

I

n veel, zeg maar gerust de meeste, sporten komt competitie
voor. Je gaat, ook in de petanque-sport, op bepaalde momenten zelfs de competitie aan met je zelf. Maar oké, gewoonlijk
gaat de sportieve competitie tussen twee of meer teams. Het viel
mij als nieuwkomer in deze edele sport al eens meer op dat ook
buiten de lijnen de competitie vaak nog gewoon doorgaat. Binnen de lijnen vertonen veel mannen een vorm van haantjesgedrag om medespelers te imponeren. Sommige vrouwen vertonen
weliswaar Ka-gedrag maar de meeste van hen gedragen zich onderdanig en voeren gedwee de commando’s uit van de man in het

gezelschap. Buiten het speelveld zet de competitie zich vaak nog
voort. Mannen scheppen onderling op over hun goed geworpen
ballen en het aantal commando’s dat door zijn vrouwelijke teamgenoten werd uitgevoerd. En de dames strijken hun kleding nog
eens glad om er nog beter uit te zien dan de andere vrouwen in
het gezelschap. Blijkbaar gaat het spelen van petanque dus niet
altijd enkel en alleen om het spel of de knikkers maar moet er
nóg een dimensie zijn die ik nog steeds niet in de gelezen boeken
over de edele petanque-sport ben tegengekomen...
Piet Bult
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PETANQUEKIDSURPLACE

WK Jeugd
Het WK jeugd vond dit jaar met 32 equipes plaats in Montauban in zuidelijk Frankrijk zo’n 55 km. boven Toulouse
en ruim 1.000 km. van Nederland. De Nederlandse equipe bestond uit Mario Blom, Rick van Lier, Milan Saunier en
Patrick v/d Schief met begeleiders Fred Lagerwaard, Kees Kroon en Toon van Alebeek.

U

it kostenoverwegingen werd gekozen om met een huurbus
de reis te maken. Een bijkomend voordeel daarvan was dat
het team ter plaatse over eigen vervoer kon beschikken en
niet afhankelijk was van de spelersbus van de organisatie.
Op woensdagavond werd vertrokken en met ruime tussenstops
werden donderdagochtend de hotelkamers betrokken voor een
verplichte rustperiode van drie uur. Vervolgens werd de speellocatie in het stadspark geïnspecteerd. Hier waren twee bakken met
9 banen en tribunes in de open lucht aangelegd. Het bleek een
moeilijk en snel terrein te zijn, dus oppassen!
Na deze inspectie werd er verzameld in de tuin van het gemeentehuis voor de presentatie van de deelnemers en de officiële
opening.
Het spektakel begon vrijdagochtend met het precisieschieten. Het
WK tripletten startte voor ons tegen Thailand A. Thailand was als regerend wereldkampioen met twee equipes vertegenwoordigd. Op
basis van het ingooien zou het een zware partij worden. De praktijk
was echter anders. Nadat Rick op de eerste boule van Thailand een
vette carreau schoot kwam Thailand niet tot goed spel en werd het
een 13-0 overwinning voor onze jongens. Daar de voorronde van
vijf partijen op tijd volgens het Zwitsers systeem gespeeld werd,
was de volgende tegenstander ook een equipe met winst. Het
werd Italië, waar we in Kayl (Luxemburg) nog met 13-9 gewonnen
hadden. We herhaalden dit kunststukje met dezelfde uitslag. Als je
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blijft winnen krijg je steeds sterkere tegenstanders en de derde tegenstander werd regerende wereldkampioen Thailand B. Mogelijk
geïmponeerd door de titelhouders en misschien ook het vroege
tijdstip op zaterdagochtend kwam onze equipe niet in z’n spel en
verloren we deze partij met 13-0. Partij vier was tegen de altijd lastige tegenstander Madagaskar. Na een 9-1 achterstand trok onze
equipe de stand gelijk en kreeg zelfs de kans om het uit te maken.
Helaas werd het schot voor vier gemist. Nu draaide de partij weer
om en Madagaskar beëindigde de partij met het uitschieten van
het but, 9-13.
De vijfde partij moest nu gewonnen worden om een kans te houden op een plaats bij de laatste zestien. Algerije was de tegenstander. Dit is altijd een sterke tegenstander met brutale spelertjes met
een straatvechtersmentaliteit. Slecht en goed spel wisselden elkaar
af in deze partij en helaas konden we de partij niet beslissen en verloren met 10-11. Voor ons ging het toernooi dus verder in de Coupe
des Nations. Na met 13-8 van Tsjechië gewonnen te hebben moest
zondagochtend vroeg de kwartfinale gespeeld worden tegen Hongarije. Nederland kon slecht op gang komen, maar bereikte met
een 13-9 overwinning de halve finale. Hier kwamen ze Luxemburg
als tegenstander tegen, wat misschien wat te makkelijk opgenomen werd en er waren ook tekenen van vermoeidheid. Luxemburg
won vrij eenvoudig met 13-5. Een gedeelde derde plaats in de
Coupe des Nations.

Thailand prolongeerde hun wereldtitel met op de tweede plaats
Madagaskar en derde Thailand A en Frankrijk B.
De coupe des Nations werd gewonnen door Zwitserland voor
Luxemburg met op de derde plek Denemarken en Nederland.
WK jeugd precisieschieten
Als runner-up bij het EK in Gent was Rick van Lier bij dit WK een
logische vertegenwoordiger voor Nederland. Rick plaatste zich de
regelmatig bij de top drie in deze discipline en dus waren de verwachtingen hoog. In de voorronde kwam Rick niet verder dan 24

punten, maar in de herkansing liet hij zijn klasse zien en met 46
punten kwalificeerde hij zich voor de kwartfinale. Hierin kwam hij
de Spaanse tegenstander van de kwartfinale in Gent, Miguel Trujillo, weer tegen. Rick liep als snel tegen een behoorlijke achterstand
op en zijn specialiteit, het butje schieten, moest uitkomst brengen.
Daar Trujillo viermaal miste, kon Rick de winst pakken met viermaal
raak. Helaas het werden er maar drie en daarmee was uitschakeling
een feit. Trujillo ging door en verloor de finale van de Thaise speler Thanakorn Sangkaew met op de derde plaats Guilaume Magier
(Frankrijk) en Musa Ahmet (Turkije).

De Nederlandse jeugdtop
LISSE - De Nederlandse jeugdtop in de jeu de boulessport trainde afgelopen zaterdag in het Lissense boulodrome
van Les Boules Fleuries. Technisch manager van de Nederlandse Jeu de Boules Bond Toon van Alebeek over zijn missie: ‘Ter promotie van onze sport voelen wij het als een plicht de leden van de bond op te zoeken’

D

e talenten uit Nederland in het jeu de boules, of liever
gezegd petanque, waren aan de Gerard Doustraat 52 aan
het juiste adres laat Van Alebeek weten. ‘Alles is perfect
geregeld bij Les Boules Fleuries. Het ziet er allemaal netjes uit’.
Voorzitter André Distelbrink kan dit beamen. ‘Onze vereniging
telt rond de 240 leden. Daarvan doen ongeveer 130 leden vrijwilligerswerk. Zoveel vrijwilligers komt omdat wij mensen persoonlijk benaderen’. Net als andere niet-olympische sporten heeft de
petanque- sport in Nederland te maken met een halvering van
haar budget vanuit het NOC/NSF. Van Alebeek duidt: ‘Het is beleid
vanuit de landelijke overheid, dat kinderen meer moeten gaan
sporten. Met minder geld betekent, dat je niet mee kunt doen
aan een aantal internationale toernooien. Bij Les Boules Fleuries is
een wedstrijdgroep. Zij vormen een onderdeel van de vereniging
meldt lid van de begeleidingsgroep Taco Ringma. ‘In principe zijn

wij een recreatieve vereniging. Leden van de wedstrijdgroep doen
bewust mee aan activiteiten binnen de vereniging. Kunnen de recreanten nog wat opsteken’. Distelbrink beseft als geen ander dat
het ook voor zijn vereniging moeilijk is om jeugd binnen te halen.
‘Onze sport heeft nu eenmaal het imago een sport te zijn voor ouderen. Wij spelen vaak ook op dagen, dat de jeugd op school zit’.
Van Alebeek blijft positief. ‘Petanque is een sport, waar kinderen
hun energie in kwijt kunnen. Er komen steeds meer regionale trainingscentra. Ook kan je regeltechnisch het nodige veranderen,
waardoor het spel meer tempo krijgt’. Les Boules Fleuries heeft
in de broers Milan en Mauro Saunier uit Zandvoort twee jeugdleden, die het afgelopen jaar in Hoorn Nederlands kampioen petanque werden in de speelvorm triplets. Milan bij de junioren en
Mauro bij de aspiranten.
Jan-kees Faas
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Internationaal Nieuws
Fédération International de Pétanque et Jeu Provençal
Tijdens het congres van de FIPJP is bekend gemaakt dat het WK
voor mannen in Tahiti van 23-26 oktober 2014 zal plaatsvinden.
De deelnemers hebben een visum nodig. Gezien de hoge kosten van deelname en de enorm verlaagde subsidie topsport is
Nederlandse deelname zeer onzeker. Voor het WK mannen in
2016 heeft Marokko zich kandidaat gesteld. Voor de organisatie
van het WK vrouwen als van het WK jeugd in 2015 hebben zich
nog geen kandidaten gemeld. De FIPJP overweegt het instellen
van een WK tête-à-tête,

Confédération Européenne de Pétanque
Finale Eurocup verenigingen 29 november – 1 december 2013 in
Nieuwegein bij SPNN.
EK veteranen 27-29 juni 2014 in Luleå, Zweden.
EK vrouwen eind september 2014 in Mersin in zuidoost Turkije.
EK jeugd 2014 zal waarschijnlijk in Frankrijk plaatsvinden.
Finale Eurocup verenigingen week 48 in Luxemburg.
EK mannen 2015 in oktober in Albena, Bulgarije.
EK beloften 2015 week 42 in Nieuwegein bij SPNN.
Finale Eurocup verenigingen 2015 in Italië.

Geheim

A

lle speeltips die mij als nieuwkomer in deze sport het afgelopen jaar gevraagd en ongevraagd werden aangereikt waren ongetwijfeld goed bedoeld. De tip van een tegenspeler
voor waar, onwaar of als grapje te zien, ligt dan wel iets moeilijker
maar is toch vooral mijn eigen probleem. Het heeft misschien ook
alles met ambitie te maken. Wil je de wereldtop bereiken of is het
meer een gezonde en/of sociale dagvulling. Na nu een klein jaar
deze edele sport te hebben beoefend krijg ik inmiddels enig inzicht in het niveau en de ambitie van de verschillende medespelers.
Door driemaal per week op een speelmiddag drie partijen en af en
toe een toernooi te spelen zie je vaak een aantal dezelfde personen in de bovenste regionen van de uitslag eindigen en hetzelfde
geldt voor spelers ergens onderaan de ranglijst. De laatsten komen, neem ik maar aan, vooral voor de gezelligheid en de eersten
hebben vooral de ambitie om telkens weer net iets beter te willen
spelen dan de vorige keer. Na herkenning van de verschillende niveaus is een volgende stap het afkijken van de werptechniek van
de betere spelers. Vooral het plaatsen lijkt in sterke mate ook nogal
afhankelijk van de ondergrond. Na het innemen van de juiste stand
begint het plaatsen vaak met het ‘wegen’ van de boule in de voorwaarts, al dan niet, gestrekte arm. Tijdens dat wegen wordt de juiste beweging van de arm, kracht en het loslaatmoment berekend.
Die berekening is blijkbaar hét geheim van de smid. Maar waarom
is nu juist die berekening niet duidelijk zichtbaar of te vatten in een
stelling als die van bijvoorbeeld Archimedes of Pythagoras?
Piet Bult
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Wijzigingen in het reglement en speelronden Eurocup verenigingen. Met ingang van 2014 zal er slechts één voorronde van
vier poules plaatsvinden. Uit de voorronde gaan acht landen
naar het finale weekeinde. De locatie waar het finaleweekeinde gezocht worden in het land van één van de finalisten. Voor
2014 betekent dat dat Luxemburg niet automatisch geplaatst
is. Voorts is bepaald dat het mannen- en het vrouwenteam bij
deelname de voorronde op dezelfde locatie spelen.

Diversen
De Confédération Mondial des Sports de Boules waar de FIPJP
bij aangesloten is heeft de petanque oscars uitgereikt aan Claudy Weibel, Angelique Papon en Dylan Rocher. Ook tijdens het
EK mannen in Rome zijn bij de laatste acht net als bij het WK
alcoholcontroles gehouden. Dit gebeurde middels blaastests,
waarbij het alcoholniveau niet boven de 0,05 g/100 ml bloed
mocht uitkomen. Indien een niveau boven deze grens werd geconstateerd mocht men niet deelnemen totdat een nieuwe test
groen licht zou geven. Helaas is het reglement van de FIPJP niet
vrij toegankelijk op de website.
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