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Het gaat goed

F

ijn te zien dat steeds meer boulers kopij insturen voor petanQue! In dit
nummer een gevarieerd aanbod van artikelen uit het hele land. Chris
van de Ven stelt zich voor als eindredacteur, een hele aanwinst voor
petanQue. Nu nog een paar redacteuren en we zijn op sterkte. Heeft u kopij, dan
graag insturen naar: Redactie.petanQue@gmail.com. Veel leesplezier gewenst.
Hans Hover, hoofdredacteur
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van de voorzitter

nieuw seizoen

T

erwijl ik loop na te denken over dit stukje, bereikt mij het bericht dat
Jan Bijnen is overleden. Velen herinneren zich Jan als inspirerende
en bindende factor binnen onze bond. Hij heeft in de loop der jaren
vele petten - waardig - gedragen: trainer, voorzitter reglementencommissie,
lid bondsbestuur, bondsvoorzitter... Altijd deskundig, overtuigend en doortastend. Jan heeft zich al die jaren ingezet voor de petanquesport, en een
belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van onze sport, en aan
de groei en stabiliteit van onze bond. Wij zullen ons als bestuur zijn grote bijdrage aan de NJBB
blijvend herinneren. Ik hoop van harte dat wij met het traject dat wij hebben ingezet (het meerjarenbeleidsplan dat de bondsraad in november vaststelde) die lijn weer kunnen oppakken. Er
moet veel gebeuren, en we mogen niet op Jan’s lauweren gaan rusten. In dat kader is het hartverwarmend om te merken hoeveel leden actief willen bijdragen aan de realisatie van dat plan. Er
hebben zich meer dan genoeg leden aangemeld voor de werkgroepen die de plannen nu verder
zullen gaan uitwerken. De werkgroepen zijn samengesteld en kunnen aan de slag. Alleen de werkgroep die de structuur van de bond gaat herzien, moet nog even wachten omdat de daarvoor
aangevraagde subsidie niet is toegekend. Wij zoeken naar mogelijkheden om dit project (project
“B1”) alsnog – in gewijzigde vorm – in 2014 te laten starten. Intussen loopt het winterseizoen op
zijn einde. Wat het weer betreft was het winterseizoen overigens al eind februari afgelopen. Op
een prachtige zaterdag in maart fietste ik langs een paar clubs waar de laatste dag van een afdelingswintercompetitie werd gespeeld. Nog net geen korte broek, wel korte mouwen. Op beide
locaties die ik bezocht werden alle partijen binnen gespeeld; en dat bij een buitentemperatuur
van tussen de 15 en 20 graden en een stralende zon. Als dat het gevolg is van (een rigide toepassing van) een eventuele regel dat er vóór 1 april nu eenmaal binnen moet worden gespeeld, dan
wordt het toch echt tijd dat wij met elkaar nadenken over welke regels wij zinvol vinden en hoe
wij daarmee willen omgaan!
Sjoerd Pieterse, voorzitter
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bestuursrubriek

De implementatie is gestart!

I

n januari is de NJBB gestart met het implementeren van
het meerjarenbeleidsplan voor de periode 2014-2016. De
ambities in het beleidsplan zijn gericht op het bouwen van
een solide fundament voor de toekomst van de sport. Dit fundament bestaat uit vier pijlers, te weten Verenigingsondersteuning, Competitie, Promotie en Bondsorganisatie. Binnen iedere
pijler wordt hard gewerkt aan projecten die bijdragen aan de
bouw van het fundament.
De samenwerking met de leden en de inzet, kennis en kunde van
leden zijn belangrijk voor de toekomst van de bond en de sport.
Zodoende heeft het bondsbestuur vier werkgroepen samengesteld die de meest fundamentele en essentiële projecten van
iedere pijler realiseren. Deze projecten betreffen de opleiding
van technisch kader (project V1), de competitiestructuur (project C1), de communicatiestrategie (project P1) en de organisatiestructuur (project B1). De samenstelling van de werkgroepen
is gepubliceerd in de eerste nieuwsbrief over de implementatie
van het beleid. De nieuwsbrief is terug te vinden op de website
van de NJBB.
De werkgroepen van de projecten V1 en C1 zijn inmiddels van
start gegaan. In verband met de samenwerking met een extern
communicatieadviesbureau start het project P1 medio mei. Het
project B1 loopt meer vertraging op. Voor de financiering van
het project heeft de bond subsidie aangevraagd bij NOC*NSF.
Helaas heeft de subsidieverstrekker de aanvraag negatief beoordeeld en het verzoek tot subsidie afgewezen. Op dit moment wordt bezien op welke manier het project toch doorgang
kan vinden in 2014. De start van het project is tot nadere orde
uitgesteld. De resultaten van de genoemde projecten worden
eind 2014 zichtbaar. In de tussentijd houden we u op de hoogte
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van de ontwikkelingen via het bondsblad, de nieuwsbrief, de
website, de afdelingsvergaderingen en een tweetal informatiebijeenkomsten.
Ook op de korte termijn boeken we vooruitgang en bereiken we
resultaten. Zo zijn de VO-kalender en de kennisbank gelanceerd.
In de VO-kalender vindt u deadlines en activiteiten van de NJBB,
maar ook data van interessante workshops van sport gerelateerde aanbieders bij u in de buurt. De kennisbank is tot stand
gekomen door een samenwerking met de SportService Midden
Nederland. Op sportservicedesk.nl is praktische informatie beschikbaar over twintig verschillende thema’s die van waarde zijn
voor verenigingen uit verschillende sporttakken. In het tweede
kwartaal van 2014 wordt specifieke informatie voor jeu de boulesverenigingen aan de SportServiceDesk toegevoegd. Door
middel van een monitoring tool worden de effecten van het beleid en de tevredenheid van de leden gemeten. De online tool
bestaat uit twee onderdelen; enquêtes die per doelgroep verzonden worden, en het NJBB Ledenpanel. Het ledenpanel biedt
de mogelijkheid om op structurele basis de wensen, behoeften
en ervaringen van leden te peilen. Hoe meer leden zich aanmelden, hoe waardevoller de informatie wordt. Ook u kunt zich als
lid van de NJBB aanmelden voor het ledenpanel!
Wilt u uw ervaring en mening delen? Meld u dan nu aan voor
het NJBB Ledenpanel op www.njbb.nl!
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen omtrent de
implementatie van het beleid? Kijk dan op de website van de
NJBB (www.njbb.nl), de VO nieuwsbrief en de nieuwsbrief betreffende de implementatie van het beleid. Vragen kunt u stellen door een mail te sturen naar info@njbb.nl of te bellen naar
030-7513802.

Introductie scheidsrechterskaarten

S

cheidsrechterskaarten kunnen door scheidsrechters gebruikt worden om zichtbaar een waarschuwing te geven.
De kaarten geven de scheidsrechter een instrument om
duidelijker zijn of haar besliswsingen te communiceren (voor iedereen zichtbaar). De ervaring in andere landen is dat daarvan
een preventieve werking uitgaat.
Op de eerste speeldag van de NC (13 april)
worden scheidsrechterskaarten in Nederland ingevoerd. Het gaat hierbij om de
uitvoering van hetgeen staat geregeld in
artikel 34 van het ISP (sancties), en ook nu
al wordt toegepast. Het gaat niet om nieuwe sancties.

Artikel 34 ISP Sancties
Spelers die zich niet houden aan de
spelregels, riskeren de volgende sancties:

Nationale Sportweek 2014
De Nationale Sportweek vindt dit jaar plaats van 19 april t/m
26 april 2014. De opening zal plaatsvinden op vrijdag 18 april
(Goede Vrijdag) in Roermond. Dit jaar verbindt NOC*NSF het
thema “ik neem je mee” aan de Nationale Sportweek. Een thema
dat eenvoudigweg betekent dat enthousiaste sporters, nietsporters meenemen naar hun sportclub. Een naar verwachting
effectieve manier om (nog) niet-sporters van de bank te krijgen of een manier om nieuwe vrijwilligers voor de sportclub te
werven. Immers, enthousiaste sporters en vrijwilligers zijn de
beste ambassadeurs voor de sport. Voor jeu de boulesverenigingen een mooie kans om sportactiviteiten te organiseren die
het thema volop dragen. Denk hierbij aan een familiesportdag,
vriendjes-vriendinnetjes toernooi, ouder-kindtoernooi, grootouder-kleinkindtoernooi etc. Informeer bij uw eigen vereniging
of zij deelnemen aan de Nationale Sportweek en hoe u als lid
uw steentje kunt bijdragen aan een geslaagde activiteit.
Werving Bondsbestuursleden
Het Bondsbestuur is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Het
aantal portefeuilles, en daarmee het aantal benodigde bestuursleden, wordt uitgebreid. Het huidige bestuur is op zoek
naar personen die affiniteit hebben met de onderstaande beleidsgebieden:
- Organisatieveranderingen en/of verandermanagement
- Marketing en communicatie
- Verenigingsondersteuning
Voor elk beleidsgebied is het bondsbestuur op zoek naar een
bestuurder. De functie is op vrijwillige basis. Heeft u, of kent u
een persoon met, bestuurlijke competenties en affiniteit met de
genoemde beleidsgebieden? Maak dit dan zo spoedig mogelijk
kenbaar bij het bondsbureau via info@njbb.nl
We ontvangen graag een motivatie en cv als u geïnteresseerd
bent in één van bovenstaande functies.

1. officiële waarschuwing,
2. ongeldigverklaring van de geworpen
of een te werpen boule,
3. ongeldigverklaring van de geworpen of een te werpen boule, én de
daaropvolgende boule,

4. uitsluiting van de schuldige speler gedurende de rest van de partij,
5. diskwalificatie van de equipe die de
fout maakt, en
6. diskwalificatie van beide equipes
indien zij elkaars foutieve gedrag door
de vingers zien.

In memoriam Jan Bijnen
Op zaterdag 1 maart 2014 is onze oud-voorzitter Jan Bijnen op 81jarige leeftijd in het ziekenhuis van Uden overleden. Jan heeft een
rijke historie bij de NJBB. Hij heeft jarenlang deel uitgemaakt van
het Bondsbestuur. Eerst als algemeen lid met onder andere de portefeuille scheidsrechterzaken. In 1993 nam hij het voorzitterschap
van de NJBB van Gerrit Buitenhuis over. In 2003 trad hij terug als
voorzitter. Dat betekende echter niet dat Jan op zijn lauweren ging
rusten. Integendeel. Hij werd in hetzelfde jaar voorzitter van de
Reglementencommissie. Toen in 2013 de gezondheid hem dwong
een stapje terug te doen, kon hij het niet laten om toch als toehoor-

Jan Bijnen (foto: Ad van Helvoort)
der/adviseur de Reglementencommissie te blijven steunen. Jan
was ook een fervent bouler. Hij behoorde tot de groep enthousiaste trainers van de NJBB. De scholingsdagen van de topsportcommissie bezocht hij trouw tot zijn gezondheid dat te zwaar maakte.
Jan straalde altijd rust uit. Zijn manier van optreden was ook altijd
rustig en beheerst. Hij had wat dat betreft zijn stem mee, waarvan
alleen al een rustige invloed uitging. We zullen Jan missen, want hij
heeft zijn plaats in de geschiedenis van de NJBB zeker verdiend.
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NK’s

NK verenigingen 2014
Het eerste weekeinde van maart is traditiegetrouw het finaleweekeinde van het NK verenigingen. Zestien verenigingsteams treden dan aan voor de strijd om de nationale titel. Het aantal is opgebouwd uit de dertien winnaars van
de afdelingsvoorronden plus de top drie van het kampioenschap 2013.
De deelnemers aan het NK 2014 waren:
Afdeling 1: Le Biberon (Leeuwarden)
Afdeling 2: PC Près le But (Groningen)
Afdeling 3: PC Doetinchem
Afdeling 4: JBV Boul’Animo (Dieren)
Afdeling 4: ’t Zwijntje (Apeldoorn, 3e plaats 2013)
Afdeling 5: JBC ’t Dupke (Schijndel)
Afdeling 6: PC de Gooiers (Hilversum)
Afdeling 6: Les Cailloux (Zeist, 1e plaats 2013)
Afdeling 7: Celeritas (Alkmaar)
Afdeling 9: PU Badhoevedorp
Afdeling 9: PU Kennemerland (Haarlem, 2e plaats 2013)
Afdeling 10: MIDI (Delft)
Afdeling 11: L’ Esprit (Schiedam)
Afdeling 13: Petangeske (Bergen op Zoom)
Afdeling 14: Cloeck & Moedigh (Sint-Oedenrode)
Afdeling 16: CdP Heerlen

het kampioenschap in het volgende jaar betekent. In de strijd om
de derde plaats versloeg PU Kennemerland MIDI, waardoor afdeling 9 in 2015 weer twee vertegenwoordigende teams heeft. De afdelingen 4 en 6 waren daar met de finaleplaatsen al van verzekerd.
’t Zwijntje kon in de finale geen vuist maken. Beide triplettenpartijen werden verloren en in de doublettenronden waren de tegenstanders van Dennis Mul en Katja van Wouw, Katy Kamps en Noel
Kempeneers veel te sterk. Met hun overwinning werd de stand 3-0
en werden beide andere doublettenpartijen afgebroken. Les Cailloux pakte voor de zesde keer de nationale titel voor verenigingen
en zal dus ook in 2014 deelnemen aan de EuroCup.
Henk van Rekum

V

oor de loting werden de
equipes uit de afdelingen met twee vertegenwoordigende teams zo
ingedeeld dat zij het team
uit hun eigen afdeling pas
in de finale zouden kunnen tegenkomen.
Dat gebeurde dit jaar niet,
want Badhoevedorp en Boul’
Animo werden in de eerste ronde
uitgeschakeld. Voor hen was het een
leerzame ervaring, die ze hopelijk
meenemen naar de finale in 2015.
De Gooiers moest in de kwartfinale zijn meerdere erkennen
in ’t Zwijntje. De halve finales
waren een kopie van die van
2013. Les Cailloux versloeg
evenals vorig jaar MIDI,
maar in de andere halve
finale werd de uitslag
omgedraaid ten opzichte
van 2013. Nu veroverde
’t Zwijntje ten koste van
PU Kennemerland een
finaleplaats. Vorig jaar
was het andersom. Het
NK verenigingen is het
enige kampioenschap
waar nog om de derde
plaats gespeeld wordt,
omdat deze plaats directe kwalificatie voor
6

1e plaats

2e plaats

3e plaats

VROUWEN & TOEKOMST VAN ONZE SPORT: een uitdaging

O

p 7 juni 2014 staat het Nationaal Kampioenschap voor
Vrouwen gepland. Het wordt gehouden bij PC Doetinchem, trotse bezitter van een fraaie boulesaccommodatie. Dat kan een geweldig leuk en gezellig evenement worden, want tegelijkertijd vindt daar ook het NK Jeugd en het NK
Veteranen plaats. Een NK petanque leidt vanzelfsprekend tot
een kampioen, maar een NK is er niet alleen voor kampioenen.
Een NK is ook een evenement waar je gepassioneerde boulers
ontmoet uit heel Nederland.
De afgelopen twee jaar nam één tot twee dozijn triplettes deel.
Ik heb me laten voorrekenen dat er onder de 200 verenigingen
enkele duizenden vrouwen over een wedstrijdlicentie beschikken. Dan moet het toch mogelijk zijn dat daarvan een stuk of

honderd aan het komende NK Vrouwen gaan deelnemen. Dat
zijn pakweg 32 triplettes. Moet een haalbare kaart zijn! Als 1 op
de 6 verenigingen een vrouwenteam afvaardigt, zijn we er al!
De NJBB gaat hard aan de slag om onze sport beter op de
kaart te zetten. Deelnemers aan de NK´s staan symbool voor
de toekomst van onze sport. Wie van u wil meedoen om deze
uitdaging van 32 triplettes waar te maken? Als er binnen uw
vereniging geen medespeelsters te vinden zijn, kunt u zich bij
mij - onder vermelding van naam, vereniging, positie in het
team - opgeven via sandra.gillieron@online.nl. Mede met hulp
van www.petanqueforum.nl ga ik voor u op zoek naar petanquemaatjes.
Sandra Gillieron

7

masters

NJBB Masters 2013

D

e NJBB Masters 2013 kende een valse start. Na het bekend
worden dat de NJBB onvoldoende budget had om deel te nemen aan het WK mannen in Tahiti trokken zich verschillende
equipes terug en werden de Masters uitgesteld. Om in ieder geval
een kandidaat te hebben mocht het WK verplaatst worden, werd een
verkorte Masters georganiseerd in twee weekeinden. Ook deze editie
kende een valse start door verschillen van inzicht over het toelaten van
een invaller, die niet als vierde speler mocht deelnemen. Dit resulteerde

tegen de equipe Zeitzen en verliest nipt van de equipe Vreeswijk. Zowel de equipe Zeitzen als de equipe Hollestelle winnen deze dag twee
partijen. De equipe Vreeswijk won, als een echte outsider, vier partijen
en werd eerste in de dagstand en ook verrassend winnaar van NJBB
Masters 2013. René, Arjen, Jelle en Bas zijn nu enthousiast op zoek naar
aanvullende financiën om mogelijk toch naar Tahiti te kunnen. Als daar
geen fondsen voor gevonden worden, dan is de troostprijs deelname
aan een internationaal toernooi in het buitenland.
De eindstand
1. René Vreeswijk-Jelle Venema-Arjen Limonard-Bas Velthuijsen
34 punten
2. Eddie Hollestelle-Ricardo Saarloos-Tom van der Voort
33 punten
3. Marco Zeitzen-Marty van Nunen-Joey van Doorn-Boy Augustinus
32 punten
4. Bart Scholten-Mustapha Maazouz-Murad El Ansari
25 punten
5. Edward Vinke-Mark Norder-Marcel van Nieuwenhuizen
24 punten
6. Khalid Elyazidi-Mohammadi Jadoun-Rick Melssen
24 punten

in het terugtrekken van een equipe. Daardoor kwam het aantal deelnemers op zes, want de winnaar van de NC had zich niet aangemeld voor
de Masters. De speeldagen een en twee vonden plaats bij PU Kennemerland in Haarlem. De equipe Marco Zeitzen (’t Dupke) speelde sterk.
Met vijfmaal en driemaal winst stond de equipe Zeitzen bij de start van
speeldag drie bovenaan, vier wedstrijdpunten voor op de nummers
twee en drie, de equipe Hollestelle (Petangeske) en de equipe Vreeswijk (Mix). Op deze dag werd de leiding overgenomen door de equipe
Hollestelle met twee wedstrijdpunten voor op de equipe Zeitzen en
acht wedstrijdpunten voor op de equipe Vreeswijk. De overige drie
equipes waren na dag drie uitgeschakeld voor de eindoverwinning.
Speeldag vier toonde aan dat de vorm op de ene dag niet de vorm van
de andere dag is. De equipe Hollestelle begint met een verliespartij

WK team vraagt uw steun!
Via een reeks kwalificatietoernooien en de NJBB Masters heeft het
team van Arjen Limonard, Jelle Venema, René Vreeswijk en Bas Velthuijsen zich gekwalificeerd om Nederland te vertegenwoordigen
op het Wereldkampioenschap Petanque. Het WK vindt dit jaar plaats
van 23 tot en met 26 oktober in Tahiti. Het budget van de NJBB is niet
toereikend om naar het WK te Tahiti te gaan. Om het gat in de
begroting te dichten wordt van het team een totale eigen bijdrage verwacht van € 5000. Arjen, Jelle, René
en Bas zijn daarom op eigen initiatief gestart met
crowdfunding: via de website www.dreamordonate.
nl/544-wereldkampioenschap-petanque
kunnen
mensen een donatie doen. Hiermee kan boulend Nederland laten
blijken het belangrijk te vinden dat Nederland vertegenwoordigd
wordt op het komende WK. De crowdfunding actie is inmiddels gecommuniceerd via diverse online platforms. Het team wil ook graag
u, lezer van het blad petanQue, vragen om hen te helpen. Elke (klei-
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ne) donatie via de “Dream or Donate” website is bijzonder welkom!*
Daarnaast is het team op zoek naar een of meerdere bedrijven, die
als sponsor het resterende bedrag zouden kunnen aanvullen. Het
team komt graag met u in contact via basvelthuijsen@hotmail.com
/ tel. 06-14289306. Uiteraard kan gesproken worden over mogelijke
tegenprestaties (naamsvermelding op kleding, deelnemen aan
specifieke toernooien, etc.). Arjen, Jelle, René en Bas zijn bijzonder
enthousiast om Nederland te mogen vertegenwoordigen op het WK. Zij hopen op uw steun om de reis
naar Tahiti te realiseren. En een ding is dan zeker:
daar staat een super gemotiveerd team dat zijn uiterste best zal doen om niet alleen zongebruind, maar
ook met goede resultaten in Nederland terug te keren!
Alvast hartelijk dank!
Arjen, Jelle, René en Bas
*Toch geen deelname aan het WK? Dan kan elke donateur rekenen op volledige restitutie van het gedoneerde geldbedrag.

EuroCup 2013
XXX

EuroCup 2013 voor verenigingen

D

e EuroCup 2013 voor verenigingen vond plaats van 29
november t/m 1 december in het Petanquecentrum Nieuwegein. Omdat Nederland de organisatie van de EuroCup
had aanvaard, was de Nederlands kampioen verenigingen CdP Les
Cailloux uit Zeist automatisch geplaatst voor het finaleweekend.
De tegenstanders van Nederland waren de verenigingen PSC Järvenpää (Finland), La Ronde Pétanque (Metz, Frankrijk en titelhouder), Bocciofila Taggese (Taggia, Italië) en Coccinelle PC (Malmö,
Zweden). Het speelsysteem bestaat uit ontmoetingen tegen de
vier andere deelnemers en elke ontmoeting bestaat uit een ronde
van twee tripletten en een ronde van drie doubletten.
Per gewonnen partij krijgt de vereniging een wedstrijdpunt. Dat
komt dus neer op maximaal vijf wedstrijdpunten per ontmoeting.
De resultaten van de onderlinge ontmoetingen waren:
		
saldo
			
1. La Ronde Pétanque
+ 156
2. Bocciofila Taggese
+ 48
3. Les Cailloux
- 35
4. Coccinelle PC
- 46
5. PSC Järvenpää
- 123

Tot slot van het toernooi werd een finale gespeeld tussen de nummers 1 en 2. In die finale maakte La Ronde Pétanque korte metten met Bocciofila Taggese door een 3–0 overwinning. Op zich niet
verwonderlijk, daar de vereniging uit Metz kon beschikken over
zestien spelers en speelsters, waarvan er per ontmoeting acht opgesteld werden. Tot deze zestien behoorden verschillende ex-wereldkampioenen. De EuroCup voor verenigingen begint daarmee
al te lijken op het voetbal. Tot het team van La Ronde behoorden
naast Fransen, een Luxemburger en een aantal Belgen.

wedstrijd
gewonnen
punten ontmoetingen
20
4
12
3
7
2
8
1
3
0

We kunnen terugkijken op een mooi toernooi en een tevreden CEP
met onze organisatie. De derde plaats van Les Cailloux betekende
tevens dat Nederland in 2014 groepshoofd zal zijn in de voorronde
en dat deze voorronde ook in Nederland gespeeld zal worden.
Overigens is het systeem van de EuroCup enigszins aangepast. In
2014 wordt er een voorronde van acht poules gespeeld. De acht
nummers één plaatsen zich voor het finaleweekeinde. In het finaleweekeinde wordt in twee poules gespeeld. Na de halve competitie (elke ontmoeting bestaat weer uit een triplettenronde en een
doublettenronde) spelen de nummers 1 en 2 van elke poule kruisfinales, en de winnaars daarvan weer de finale. In 2014 vindt het
finaleweekeinde plaats in Luxemburg.
Tekst en foto’s: Henk van Rekum
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veteranen

Europees kampioenschap veteranen

H

et Europees kampioenschap voor veteranen is in tegenstelling tot de deelnemers een jong kampioenschap. Dit jaar
wordt het voor de tweede maal georganiseerd. De deelnemers zijn allemaal 55 jaar of ouder. Het eerste kampioenschap vond
plaats in 2012 in Denemarken. Dit jaar is het in Luleå in Noord-Zweden. Het volgende EK veteranen is in 2016, want EK’s worden elke
twee jaar gespeeld. Het is om die reden dat er een beslissingscompetitie gespeeld moest worden tussen de winnaar van NK veteranen van 2012 en de winnaar van 2013, om de Nederlandse afvaardiging naar het EK te bepalen. De strijd ging in een “best of five”. Dat
wil zeggen: de equipe die het eerst drie partijen gewonnen heeft,

wordt uitgezonden naar het EK. De kampioen van 2012 bestond uit
Jan van Keulen, Dino Naso, Gerard Prunieres en André Abdoela. Zij
traden aan tegen de kampioen 2013 bestaande uit Martin Bakker,
Bert van Dijk, Gerard Zijlstra en Rajen Koebeer. De kampioen van
2013 was deze dag duidelijk veel sterker en versloeg de kampioen
van 2012 dan ook met 3-0 (13-9, 13-1 en 13-6). Martin, Bert, Gerard
en Rajen zullen Nederland dus vertegenwoordigen in het EK in
Noord-Zweden van 27 t/m 29 juni 2014. Gaan zij dan de eerste titel
voor Nederland veroveren? Nou, dat zou best eens kunnen.
Tekst en foto’s: Henk van Rekum

interview

Van spel naar sport

D

at was de slogan van de promotiecommissie bij de oprichting
in 1997. Dody Henze noemt daarom het werkelijke doel van
de NJBB dat het jeu de boules petanque gaat heten en een
Olympische sport gaat worden! Het spel jeu de boules is natuurlijk uitstekend als recreatiesport en dat moet ook zeker blijven. De sport moet
petanque gaan heten is haar mening. In totaal heeft Dody zestien jaar
functies bekleed binnen de NJBB waarvan tien jaar in het NJBB-bestuur,
en altijd was “promotie” daar onderdeel van. In 1997, omstreeks het 25jarig bestaan van de bond, werd zij lid van het bondsbestuur en kreeg
de“nog niet bestaande”promotiecommissie onder haar hoede. Het eerste dat zij deed was een bijeenkomst organiseren voor alle afdelingen
en plannen voorleggen voor het houden van een promotiecampagne
voor de NJBB. Via deze bijeenkomst ontstond de promotiecommissie die bestond uit een grote groep heel enthousiaste leden, waarvan
Riemer Haagsma de enige is die vanaf die tijd lid is van de commissie.
1997 was het jaar dat voor de eerste keer in Nederland de landelijke
jeu de boulesdag werd geïntroduceerd, ook de toenmalige voorzitter
Gerrit Buitenhuis speelde hierin een belangrijke rol. Er was aandacht in
de media, zelfs radio; een geweldig succes. Na twee jaar was er al geen
aandacht meer voor en is dit evenement niet meer herhaald. Zo is er
in de promotiecommissie, waar Dody een grote rol speelde, veel be10
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dacht maar tot uitvoering ervan is het nooit gekomen. Bijvoorbeeld het
strategisch marketingplan waarvan alleen het onderdeel boulLES (gratis NJBB-folders en voor het eerste jaar geen contributie) een prachtig
initiatief is dat zeker werkt. Het is zo jammer dat er maar weinig verenigingen zijn die dit oppakken. Grand Cru’82 haalde recentelijk nog 21
nieuwe leden binnen met boulLes! Een fantastisch promotieplan, van
de hand van Co Beemsterboer, is nooit verwezenlijkt. In de eerste periode dat Dody een bestuursfunctie had, was dat op den duur niet vol
te houden naast het gewone werk. De bestuursvergaderingen werden
altijd in de avonduren gehouden in het NBC in Nieuwegein en duurden
soms tot ver na middernacht, waarna dan de volgende dag weer een
drukke werkdag wachtte. Nadat zij na vier jaar haar bestuursfunctie
opgaf, bleef zij overigens wel secretaris van de promotiecommissie. Er
is door de promotiecommissie in de beginjaren van het bestaan heel
veel werk verzet. De commissie was vaak aanwezig bij evenementen
die nu niet meer bestaan, zoals de fair playdag op Papendal, waar de
hele sportwereld zich had verzameld. De vakantiebeurs, de 50+ beurs,
de eenmalig gehouden sportbeurs, Frans dynamic, te veel om op te
noemen. De ene na de andere beurs werd stopgezet. De deelname aan
en de uitvoering van promotie-activiteiten is volgens Dody sowieso
een erg ondergewaardeerd onderdeel van de NJBB. Zij vindt het heel

jammer dat petanQue is teruggebracht naar drie per jaar. Dit heeft
alles te maken met de bezuinigingen maar het zouden er eigenlijk
zes per jaar moeten worden, en liever nog meer. Er waren wel mooie
promotie-activiteiten toen de twee ereklassen een finale met een best
of five speelden. Deze best of five werd vijf jaar achtereen gehouden
bij Grand Cru’82 waarbij 400 toeschouwers geen uitzondering waren.
De toenmalige voorzitter van Grand Cru’82 was de eerste in Nederland
die tribunes op het terrein liet bouwen. Helaas voor de sport wordt het
Nederlands kampioenschap niet meer op deze manier verspeeld. De
tweede keer nam Dody als secretaris plaats in het NJBB-bestuur (van
2007 tot 2013). Dat betekende zeker drie dagen per week aan de gang
voor de bond. Duidelijk is dat voor uitvoerende taken de organisatie
te klein is, het bestuur moest teveel tijd steken in uitvoerende taken in
plaats van zich bezig te houden met beleid. Het is trouwens moeilijk
om capabele bestuursleden te krijgen. De openbare bestuurders die

benaderd zijn, haakten af omdat zij al teveel belast waren met andere
zaken. Tijdens deze bestuursperiode is er ook sprake geweest van samenwerking met de KNBB (biljartbond). Dat is niet doorgegaan omdat
de culturen van beide bonden teveel uiteen liepen. De verslagen van
de bondsvergaderingen waren de afgelopen zestien jaar van de hand
van Dody. Sommige verslagen waren wel 25 tot 30 pagina’s. De vergaderingen duurden vaak bijna de hele dag. Later is dat gelukkig veranderd, tegenwoordig kan de vergadering soms al rond het middaguur
worden afgesloten. Er zijn veel verenigingen die zich niet aansluiten bij
de bond omdat het niet duidelijk is waarom het lidmaatschap van de
bond een meerwaarde heeft. Het is Dody dan ook een doorn in het

Françoise

I

n een voorstadje van Marseille stond ze net als ik al een tijdlang
aan de kant van het veld wat stilletjes naar het spel van twee
jongens te kijken. Dat kijken naar het spel deed ik eerst ook
maar nadat mijn oog op haar was gevallen, heb ik weinig meer van
het spel gezien. Ze leek me een spécialité en je kunt je aandacht
maar bij één ding tegelijk hebben, nietwaar. Naar ik later begreep,
stonden we te kijken naar een wedstrijdje tussen haar broer en een
zwager. Toen die twee waren uitgespeeld, daagde zij één van hen
uit maar helaas, hij had beslist geen zin meer. Ze draaide zich in mijn
richting en onze ogen raakten elkaar. Ze wenkte mij uitnodigend
met een licht nikken van haar hoofd en ik stemde in. We speelden
een ontspannen spelletje tête-à-tête. Het kostte mij eigenlijk maar
weinig moeite haar twee keer achter elkaar te verslaan. Ze wilde
nog graag één revanche, zei ze, maar dan moest er wel iets op het
spel staan. Het moest ergens om gaan. Dan speelde ze beter, zei ze.
‘Zullen we vijf of tien euro inzetten?’ stelde ze voor. ‘Of, jij mag de
hele avond vrij van mij drinken of jij houdt mij vrij,’ was haar tweede

oog dat er veel (overheids)geld gaat naar ongeorganiseerde verenigingen, zij noemt dat heel vreemd. De overheden zouden zich eerst
kunnen laten informeren bij de NJBB voordat her en der bouleveldjes
worden aangelegd en niet aangesloten verenigingen vette subsidies
opstrijken om een accommodatie in te richten. Het lidmaatschap van
de bond lijkt duur met een jaarbijdrage per vereniging en nog eens
een bijdrage per lid. Zeker bij de grote verenigingen wordt jaarlijks een
groot bedrag overgemaakt aan de NJBB. Toch is dat een verkeerd beeld
omdat de leden hun eigen licentiekosten bijdragen via de jaarlijkse verenigingscontributie en de kosten voor de vereniging zich beperken tot
de verenigingsbijdrage. Het zou een ander beeld geven als de leden
hun licentiekosten direct aan de bond over konden maken. Dody is een
vaste bezoekster geweest van de WK’s en EK’s. Van de zestien jaar dat
zij in de bond heeft meegedraaid heeft zij, met haar familie, veertien
keer op privébasis de WK’s en EK’s bezocht. “Voorlopig moeten we niet
meedoen aan WK’s”, aldus Dody. Haar stelling is dat Nederland pas aan
het WK moet meedoen als een team op de EK bij de eerste acht eindigt.
Hetzelfde team zou dan het jaar daarop mee kunnen doen aan de WK.
Er is op de door haar bezochte kampioenschappen zeer matig gepresteerd en de kosten voor deelname zijn hoog. Het gaat niet alleen om
de kosten van het team maar er gaan ook begeleiders mee. Er is in
de laatste twee jaar van haar bestuursfunctie veel veranderd. De interim-voorzitter Arno Frankfort heeft een frisse wind doen waaien in de
organisatie. Hij kwam met nieuwe inzichten. Doorgaan op de huidige
weg zou het einde van de NJBB betekenen. Volgens hem moest er iets
gebeuren en die weg is ingeslagen. Gevraagd naar haar toekomstvisie
vertelt Dody dat ze heel nieuwsgierig is hoe het verder zal gaan met de
NJBB. Vooral omdat er vrijwilligers in groten getale nodig zijn om het
meerjaren beleidsplan goed uit te voeren. Zij volgt dit nog zoveel als de
informatie die zij krijgt het toelaat. Zij hoopt dat de uitvoering van het
plan gerealiseerd wordt, het ziet er heel goed uit en zij staat er volledig
achter. Wat de uitvoering van het plan betreft zou ze nog wel drie jaar
willen blijven, maar eens is het genoeg en de sport is te leuk om er geen
tijd meer voor te hebben. Zij zal zeker vaker te zien zijn op de boulevelden maar dan als deelnemer en niet meer als functionaris. Op de laatste
bondsvergadering kreeg Dody als dank voor het vele werk de gouden
bondsspeld uitgereikt.
Tekst en foto: Hans Hover

idee. Het leek mij best een gezellige madame dus ik koos voor het
laatste. En je weet maar nooit wat er dan verder nog achter weg kan
komen, was mijn stille gedachte. Of was het stilletjes een wens? Al
in de eerste mène kreeg ik spijt. Ze miste werkelijk niet één keer. En
ze liet niet alleen mijn boules maar ook mij persoonlijk alle hoeken
van het veld zien. Ze was daarbij wel zo slim om mij tegen het einde
van de partij één punt te gunnen. Ongetwijfeld had de blik in mijn
ogen verraden wat ik bij een zero als Fanny in gedachten zou hebben. Gewoonlijk heb ik genoeg aan een paar biertjes of colaatjes.
Helaas, Françoise was inderdaad een echte spécialité en ook nog
eens een deftige drinker. We dronken eerst een paar glazen Pastis
als voorgerecht en gingen vervolgens al rap over op Kir Imperial.
Toen ik na een paar uurtjes heel even dacht dat het misschien toch
nog een leuke avond en zelfs nacht zou kunnen worden werd ze opgehaald. Of het haar vader, broer, zwager of een taxichauffeur was,
weet ik niet maar ik zat die avond wel met een stevige schadepost
en de volgende morgen met nóg een fikse kater. Zal ik dit maar tot
het lesgeld rekenen? Er is mij trouwens altijd verteld, dat petanque
helemaal niet een dure sport is...
Piet Bult
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Speel Lotto
voor de sport!
Én natuurlijk voor de Jackpot.

Met Lotto maakt u elke zaterdag kans om de Jackpot van minimaal € 7,5 miljoen te
winnen. Maar wist u dat u ook automatisch de Nederlandse sport steunt? Dankzij de
jaarlijkse miljoenenbijdrage van Lotto aan de sport wordt de Nederlandse Jeu de Boules
Bond, verenigingen en de top- en breedtesport ondersteund, wordt talent ontwikkeld en
worden lokale trainingsfaciliteiten verbeterd. Dus als u van Jeu de Boules houdt, speelt u
Lotto! Ga naar lotto.nl of speel mee in de winkel.

lotto.nl
14062_LOTTO_Jeu de Boules_adv 210x297 HR.indd 1
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reglementencommissie

De secretaris van de reglementencommissie vertrekt

D

e laatste vergadering van de reglementencommissie van
2013 vindt plaats op zaterdag 28 december ten huize van
Boudewijn Waijers. In het zuiden is dat de dag van de Onnozele Kinderen. Boudewijn, sinds augustus 2000 lid van de commissie en sinds december van hetzelfde jaar haar uiterst bevlogen
secretaris, legt op die dag zijn functie neer. Voorzitter Han Besters
wil daarbij ondanks zijn door griep geteisterde hoofd en lichaam
niet ontbreken. Jan Bijnen is, speciaal voor deze gelegenheid, nog
eens over gekomen. Charles van de Beek heeft zich helaas door
ziekte moeten afmelden. Verder is de commissie voltallig. Wie
Boudewijn kent, zal dat begrijpen. Hij is niet alleen secretaris maar
heeft als gastheer ook een persoonlijke betrokkenheid bij de mensen met wie hij werkt. Je voelt je welkom bij hem en bij zijn ouders
op de achtergrond.
We zullen Boudewijn als secretaris zeker gaan missen. Hij laat een
indrukwekkend oeuvre na van vele honderden brieven, stukjes
voor het Informatiebulletin en petanQue, uitgebreide en gedetailleerde verslagen, memo’s, agenda’s en, niet te vergeten een
indrukwekkend overzicht van ‘veel gestelde vragen’ en de daarbij
passende antwoorden van de commissie op de website. Dat alles
Nieuwe secretaris Jacques Vuurpijl.

keurig digitaal bewaard en geordend. Het werk van
een ijverig, deskundig, en gedisciplineerd mens. Iedereen met een beetje automatiseringskennis kan
in dat archief de geschiedenis van meer dan twaalf
jaar nadenken over en werken aan de regels terugvinden en nog veel meer.
In zijn toespraak prijst voorzitter Han Besters zijn
inzet en doorzettingsvermogen en daarmee zijn
uitzonderlijke verdiensten voor de reglementencommissie. Die binnen de Bond kan bogen op zo’n
bijna 12½ jaar durend vrijwillig ambt. Het heeft vele
uren werk gekost, vaak alleen achter de computer
gezeten. En dat nog altijd met evenveel uitstraling
van belangstelling en plezier. Hij is er dan ook trots
op om namens het Bondsbestuur aan Boudewijn de
hoogste onderscheiding uit te reiken die de NJBB
voor zijn commissieleden kent: de bronzen speld.
Voor de heer en mevrouw Waijers, die de commissie
al jaren zo hartelijk thuis ontvangen hebben, heeft
de voorzitter bloemen en bonbons.
Het secretariaat wordt overgenomen door Jacques
Vuurpijl.
Boudewijn blijft gelukkig nog wel bij de commissie betrokken. Hij neemt o.a. het onderhoud van
de webpagina’s over veel gestelde vragen voor zijn
rekening en schrijft stukjes voor petanQue en het
Informatiebulletin.
Ad van Helvoort
Voorzitter Han Besters rijkt de bronzen speld uit aan
Boudewijn Waijers.
P

E

T

A

N

Q

U

E

8

1

13

arbitrage

Over arbitrage
ww

I

n 1979 zijn wij binnen de NJBB begonnen met arbitreren. Een negental spelers van diverse verenigingen hebben zich de door DirkJan Kortenoever en Patrice Weijers aangeleverde spelreglementen
van de Vlaamse Liga eigen gemaakt en vervolgens een examen gemaakt. Vanaf dat moment nam ieder van ons (ik maakte daar ook deel
van uit) een aantal toernooien voor zijn rekening. Zo werden bijna
alle wedstrijden en kampioenschappen van scheidsrechters voorzien.
Na verloop van tijd werd er binnen de NJBB een scheidsrechterscommissie opgericht. De aanwas van steeds weer nieuwe scheidsrechters
zorgde er voor dat er coördinatoren werden aangesteld waardoor alle
afdelingstoernooien door scheidsrechters bemand werden. Tevens
werden, door de aanwas van spelers, verschillende competities op
meerdere locaties verspeeld. Iedere scheidsrechter kwam in aanmerking voor een uurvergoeding alsmede reiskostenvergoeding. Het waren lange dagen! Zelf ging ik wel eens ‘s morgens om acht uur weg en
was dan niet eerder dan acht uur ‘s avonds uur thuis. De scheidsrechterscommissie gaf in die tijd regelmatig een verzoek af aan de arbiters
extra aandacht te besteden aan ondermeer: het correct spelen vanuit
de cirkel, goedgekeurde boules, de 1-minuut regel enz. De regel die
roken in de cirkel verbood, gaf de nodige onrust. De scheidsrechters

Een reactie op
“Over arbitrage”
Bert Kirpensteijn betoogt in zijn artikel dat de arbitrage in
Nederland vroeger prima geregeld was, maar tegenwoordig
“weinig of niets meer voorstelt”. Daarmee overdrijft hij zowel
het een als het ander, maar in zijn kritiek staat hij niet alleen:
het niet of onvoldoende optreden van functionarissen was een
veel gehoorde klacht tijdens de raadplegingen in het kader van
het project “De Toekomst van de NJBB”. Daar is in het Meerjarenbeleidsplan dan ook een prioriteit aan gegeven en daarom
worden dit jaar de opleidingen herzien. Bert benoemt twee zaken die volgens hem een rol spelen bij de teloorgang van de
arbitrage: 1. Het verdwijnen van de scheidsrechterscommissie.
2. De vergoeding van functionarissen. Ad. 1 Bert stelt dat de
scheidsrechterscommissie is verdwenen, en dat daardoor veel
is veranderd. Deze commissie is echter niet verdwenen, maar
samengevoegd met de wedstrijdcommissie tot de huidige
14
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werden ook verzocht alert te zijn op overmatig drankgebruik. Sinds
het verdwijnen van de scheidsrechterscommissie en de noodzaak een
arbiter te hebben op een toernooi is er veel veranderd. Alles is min of
meer teruggedraaid. Roken, drinken, zelfs met een glas in de hand.
Zelfs tijdens de finale partijen bij het Batavia Zeist Open Weekend
stonden de spelers met het glas in de hand. Jammer dat de huidige
scheidsrechters, uitzonderingen daar gelaten, de regelgeving voor
lief nemen en weinig of niets doen aan het spelreglement. Ik denk
dat mede door de gewijzigde regelgeving van de NJBB, het arbitreren
nauwelijks iets meer voorstelt. Als er voor de nog welwillende arbiters
geen enkele vergoeding meer overblijft dan twee consumpties per
dagdeel is de animo er snel van af. Een scheidsrechter die hierover
de NJBB aansprak, kreeg de melding dat hij dan maar zijn door de
NJBB verstrekte kleding moest inleveren. Zelfs een scheidsrechter bij
de voetbaljeugd krijgt nog een vergoeding alsmede reiskosten. Mogelijk kan het terugdraaien van deze nieuwe regel - dat slechts twee
consumpties behoeven te worden verstrekt – er voor zorgen dat de
huidige scheidsrechters blijven functioneren.
Bert Kirpensteijn, Internationaal arbiter FIPJP
toernooicommissie. De toernooicommissie belegt jaarlijks een
bijeenkomst met de scheidsrechters en wedstrijdleiders waar
het optreden een centrale plaats inneemt. Daarnaast worden
door de zonecoördinatoren bijeenkomsten voor de verenigingsscheidsrechters en –wedstrijdleiders belegd met het doel
de kwaliteit te verbeteren. Ad.2 De NJBB is een vrijwilligersorganisatie. In deze organisatie worden de gemaakte onkosten
vergoed, maar geen uren vergoed. Het bondsbestuur wil daar
ook geen uitzondering op maken voor een selecte groep. De
functionarissen krijgen hun reiskosten vergoed, consumpties,
lunch en eventueel avondmaaltijd worden door de ontvangende vereniging verstrekt op kosten van de NJBB. Overigens is er
niet zo heel veel veranderd t.o.v. vroeger. In de tijd van de uurvergoeding had de functionaris geen recht op consumptie en
lunch dan voor eigen rekening. Omdat veel vereniging dat niet
in rekening brachten, wordt dit echter niet als zodanig ervaren.
Tot slot is de bereidheid tot functioneren als wedstrijdleider of
scheidsrechter na de invoering van de nieuwe vergoedingsregels slechts incidenteel afgenomen.
Het bondsbestuur

Tussen de Regels

Tussen de Regels

D

e laatste Tussen de Regels was alweer in september vorig
jaar, en dit jaar begin ik met een correctie. In die Tussen de
Regels schreef ik: „Als je tegenstander er geen probleem
mee heeft, mag je in principe overal staan.” Een oplettende lezer
wees mij erop dat dit iets te kort door de bocht was. Hiermee zeg
je eigenlijk dat spelers op een storende plek kunnen gaan staan, in
de hoop dat hun tegenstander er wel door afgeleid wordt, maar
er niks van durft te zeggen. Volgens het internationaal spelreglement petanque ben je dan beiden in overtreding: volgens artikel
34 moet een scheidsrechter overgaan tot diskwalificatie van beide
equipes indien zij elkaars foute gedrag door de vingers zien. En dit
brengt mij op het eerste nieuwe onderwerp van deze Tussen de
Regels.
Houd je aan de regels
Onlangs was er op het petanqueforum op internet een verhitte discussie over het niet netjes in de cirkel staan. In de discussie schreef
mijn illustere voorganger, Bert Kirpensteijn:
Met belangstelling het verhaal over de cirkel gelezen. Ook ik zie regelmatig de spelers deze fouten maken. Scheidsrechters hebben feitelijk
de taak hierop toe te zien, echter dan hebben zij heel veel werk te
verrichten. In eerste instantie is het trouwens een taak voor de tegenstander de speler hier op te wijzen. Bij hinderlijk vervolg kan men de
scheidsrechter verzoeken de speler te verzoeken correct te spelen vanuit de cirkel. Scheidsrechters laten mijns inziens de laatste maanden
— lees: jaren — zeer veel toe.
Doordat de spelreglementen op ruime schaal worden overtreden zal
het petanque in Nederland nooit verder komen dan een leuke recreatieve bezigheid.
Ik kan niet anders dan dit betoog hartgrondig onderschrijven!
Geen handhaving van uniforme regels is de dood in de pot voor
iedere serieuze sport!
Overigens kunt u op de website van de bond (onder Veel Voorkomende Vragen) een groot aantal uitspraken vinden van de reglementencommissie, waar zij voor netelige kwesties uitlegt hoe de
reglementen hier door de scheidsrechters geïnterpreteerd dienen
te worden. Hiermee wordt in twijfelgevallen landelijke eenduidigheid bevorderd. Deze FAQ op de website is géén vrijblijvend advies
maar bindend voor alle partijen die in Nederland onder auspiciën
van de NJBB worden gespeeld. Zij wordt dan ook beschouwd als
integraal onderdeel van het internationaal spelreglement.

„Magnetische” buts
In de vorige petanQue schreef ik over de lijst van goedgekeurde
buts die staat in het internationaal spelreglement petanque. Wat
daar stond: naast houten buts zijn toegelaten de buts voorzien van
het merk „VMS”, is inmiddels al weer achterhaald.
Er bestaan tegenwoordig butjes die weliswaar zelf niet magnetisch
zijn, maar wel met een magneet kunnen worden opgeraapt. Ze
worden verkocht door OBUT, en hun officiële naam is But Noir of
Jack Black (Zwart But). Op de website van de FIPJP, de internationale bond, staat welke butjes op officiële toernooien zijn toegestaan.
Deze tekst is in het Engels of het Frans, maar vrij vertaald komt deze
op het volgende neer:
Toegestane buts zijn:
• het Zwarte But met daarop in reliëf het kenmerk OBUT
• buts in verschillende kleuren met daarop in reliëf het kenmerk OBUT
• alle buts met daarop het kenmerk VMS
• alle houten buts
Een kunststof but moet altijd zijn voorzien van het kenmerk van
de fabrikant, zodat u ervan uit mag gaan dat het voldoet aan de
voorwaarden die de FIPJP aan kunststof buts stelt.
Alle buts moeten een diameter hebben van 30 mm (met een toegestane afwijking van + of – 1 mm.
Buts mogen worden geverfd, maar dit mag er niet toe leiden dat ze
met een magneet kunnen worden opgeraapt.
Als u twijfelt of een but of boule mag worden gebruikt op een
toernooi, kijkt u dan op http://www.fipjp.com/userfiles/file/label_
boules_09_2013.pdf. Hier vindt u altijd de meest recente lijst van
goedgekeurde boules.
Cirkel trekken
Nog steeds is er onduidelijkheid waar je in een nieuwe werpronde
de cirkel moet trekken. De regel hiervoor is eenvoudig: de nieuwe cirkel wordt getrokken rond het punt waar het but de vorige
werpronde lag, maar altijd ten minste 1 meter van de rand van de
bak waarin u speelt. De afstand tot de uitlijn doet, in tegenstelling
tot vroeger, niet meer ter zake.
De diameter van een getekende werpcirkel bedraagt ten minste 35
en ten hoogste 50 cm. Een cirkel trekt u bij voorkeur niet met uw
voeten, zodat de cirkellijn zo dun mogelijk blijft. En een cirkel is,
zoals de naam al doet vermoeden: rond (O). Het is dus geen halve
cirkel (geen ), en heeft geen staart (Q), zoals de laatste tijd in de
mode schijnt te zijn.
Boudewijn Waijers.
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kort

Brokkenpiloot

H

eel af en toe is mijn allerbeste vriend Jan gewoon een
brokkenpiloot. Tegen iedereen die het maar wil horen,
vertelt hij graag dat hij vorig jaar was betrokken bij een
zwaar ongeval.
Bij het verlaten van het clubhuis, na een toernooi in een dorp
even verderop, had vriend Jan voor één keer niet goed uit zijn
doppen gekeken. Dat werd hem door een hogere macht duur in
rekening gebracht. Jan smakte van zijn snorfiets met zijn ongehelmd hoofd hard op het asfalt. De snel ter plaatse zijnde ambulancebroeders verbonden weliswaar zijn bloedende wonden
maar konden niet voorkomen dat Jan flink buiten westen raakte.
In het ziekenhuis werd zelfs vastgesteld dat vriend Jan zich tijdelijk in een diepe coma bevond.
Na enige weken en vervolgens ontslag uit het hospitaal, volgde
nog een lange tijd van revalidatie. Langzaam maar zeker klom
Jan weer uit het dal en kwam na verloop van tijd ook gewoon
weer boulen bij de club. Iedere keer als iemand nu vraagt naar
dat trieste voorval vertelt Jan uitbundig over zijn bijna-doodervaring. ‘Ja, want toen ik aan het einde van de tunnel het felle
licht zag en ik mij bij Petrus aan de poort meldde, zei die dat
er daar geen bier wordt geschonken. Nou, dat wist ik natuurlijk
al en vind dat eigenlijk al erg genoeg, maar hij zei ook nog dat
er daar boven het blauwe wolkendek geen petanque wordt gespeeld. Alleen al daarom ben ik dus toch maar teruggekeerd.’

Rijmen
Vanwege de titel had dit stukje misschien beter in het
decembernummer kunnen staan. Voor sinterklaasrijmelarij is het inmiddels toch echt te laat. Laat ik het
deze keer dan over een andere vorm van rijmen
hebben: te rijmen.
De spelers van petanque zijn in clubverband,
zwart-wit gezien, te verdelen in plaatsers en
schutters. Ook is, alweer grofweg,
een ver-

16

Gelukkig is mijn allerbeste vriend Jan niet alleen teruggekeerd
bij de club, ook zijn balgooien en vooral zijn humor zijn weer als
vanouds.
Piet Bult

deling te maken in sportieve en meer
recreatieve spelers. Onlangs stond
ik toe te kijken naar een partij
in doublette. Beide teams
bestonden ieder uit een
prima plaatsende maar
voornamelijk recreatief spelende dame
en een meer sportief schietende heer.
Vergeef mij dit wellicht wat traditionele
beeld. De dame van
team A plaatst een
prima bal bij het but en
maakt een ietwat treurig
gebaar tegen haar partner,
zo van: die zal wel niet lang
op punt blijven liggen. Inderdaad schiet de heer van team B haar
boule vlotjes weg. Een paar speelronden
later hoor ik dezelfde dame haar partner in overleg voorstellen
een goedgeplaatste bal van de dame van team B toch vooral maar
weg te schieten. Zoiets is toch niet te rijmen, dacht ik even. Moraal:
meestal hebben zichtbare feitelijkheden inderdaad verschillende
invalshoeken die vaak niet te rijmen zijn. De éne keer wel bijna willen smeken om de op punt liggende bal te laten liggen en een volgend moment wel bijna willen smeken om de op punt liggende bal
toch vooral maar weg te schieten...
Piet Bult

nieuws uit de zones

zonE A
Nieuwe website EJBA
De website van de Eerste Jeu de Boulesclub Arnhem (www.ejba.nl)
is geheel vernieuwd. De site oogt nu weer fris en fruitig, met een
opvallende petanque-lay-out. De site is ontwikkeld door lid Rob
van Genderen en wordt voortaan bijgehouden door Tom Ruijfrok.
Tegelijkertijd met de nieuwe site is er een Facebook-pagina de lucht
in gegaan, met verslagen van de interne competites, toernooien en
allerhande petanque-weetjes. De Arnhemse vereniging hoopt dat
veel boulers de pagina gaan ‘liken’. De Facebook-pagina is te bereiken via een icoontje op de homepage van www.ejba.nl.
Tom Ruijfrok
Webmaster EJBA

Geslaagden opleiding PT2
In het najaar van 2013 is voorlopig de laatste opleiding Petanquetrainer 2 gegeven, waarvoor zich twaalf personen
hebben aangemeld. Door ziekte zijn helaas twee personen
uitgevallen en er was één uitvaller door afwezigheid. De opleiding is op twee locaties gegeven, vier maal bij DBC Karro
Deux in Deventer (waarvan één inhaaldag) en drie maal bij
JBC Zevenaar te Zevenaar. De beide clubs worden bedankt
voor de gastvrijheid en voor het beschikbaar stellen van hun

locatie. De deelnemers dienen te voldoen aan de volgende
taken: eigen vaardigheden, trainingen voorbereiden, techniek, tactiek, ISP, TRP, Structuur NJBB, rollenspel enz. De volgende personen zijn geslaagd als Petanquetrainer 2: Theo
Peters, Sjaak ten Tije, Theo Tiggelhoven, Gerard van de Brink,
Diny Beijer, Peter Smit, Tonnie Berendsen, Marcel Steinebach
en Rini Kroesen. Allen van harte gefeliciteerd en veel succes
met het promoten van het petanque.
Peter Heuveling

De geslaagden met de Leercoaches vlnr Peter Heuveling (LC), Theo Peters, Sjaak ten Tije, Theo Tiggelhoven, Gerard v/d Brink,
Diny Beijer, Peter Smit, Tonnie Berendsen, Marcel Steinebach, Rini Kroesen en Jan de Lange (LC)
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zonE b
Een bijzondere avond bij De Purmer Boules
(Jeu de boulesballen voor cliënten van de Prinsenstichting)
Elke eerste donderdag van de maand spelen vijf cliënten van de
Prinsenstichting Purmerend en een cliënt van de Stichting Odeon
uit Edam onder begeleiding van drie leden van De Purmer Boules
(Cor Ros, Gradi Wevers en Hans Strube) een aangepaste versie jeu
de boules bij petanquevereniging De Purmer Boules in Purmerend.
De Purmer Boules stelt het onderkomen belangeloos beschikbaar
voor deze liefhebbers van de petanquesport! Alle cliënten hebben
een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Vanuit de locatie
Kadijkerkoog van de Prinsenstichting komen Ab en Dominico terwijl Jacco, Lennart en Menno met hun begeleider Jeroen vanuit
hun woonlocatie in de Weidevenne komen. Vanuit haar woonlocatie bij Stichting Odeon Edam komt Karen met haar begeleider. Na
aankomst wordt er in de kantine eerst genoten van een kopje koffie
waarna van half acht tot half negen jeu de boules wordt gespeeld.
Van 1 april tot 1 oktober wordt er gespeeld op één van de 24 buitenbanen en vanaf 1 oktober tot 1 april in het overdekte en verwarmde boulodrome waar op één van de zestien banen wordt gespeeld. Coach Cor Ros stelt de laatste maanden een hindernisbaan
op waarbij tegen het opgestelde obstakel moet worden geschoten
of er tussendoor. Dit zorgt voor veel hilariteit en veel plezier onder
de deelnemers. Om vijf voor half negen wordt het sein voor de laat-

ste ronde gegeven waarna rond half negen de kantine weer wordt
opgezocht. Hier wordt genoten van een kopje koffie, kopje chocomel, glaasje fris of een wijntje. Rond tien voor negen verlaat ieder
weer het sportterrein om, al dan niet onder begeleiding, weer terug
te keren naar zijn of haar woonlocatie. Donderdag 6 februari 2014
was een bijzondere avond! Evert Bark, lid van petanquevereniging
De Purmer Boules, heeft eind vorig jaar als klant van de Rabobank
een wensbal opgehangen in de wensboom die in het filiaal van de
Rabobank stond opgesteld. Zijn wens was dat de zes deelnemers
van de Prinsenstichting en Stichting Odeon die elke eerste donderdag bij De Purmer Boules komen spelen een eigen tas met jeu de
boulesballen zouden kunnen krijgen. Tot nu toe spelen zij nog met
oude boules die door De Purmer Boules beschikbaar zijn gesteld.
Tot groot genoegen kreeg Evert Bark in december te horen dat zijn
wens zou worden gehonoreerd en dat hij voor deze spelers een set
wedstrijdboules kompleet met but en tasje mocht aanschaffen. Op
donderdagavond 6 februari heeft Evert Bark – voordat er gespeeld
zou gaan worden - in de kantine van De Purmer Boules namens de
Rabobank en De Purmer Boules de sets wedstrijdboules overhandigd aan deze spelers. Supertrots waren ze met hun nieuwe aanwinst! Toen Karen voor de eerste keer met haar nieuwe aanwinst
mocht spelen, zei ze dat ze het heel zonde zou vinden om met die
mooie bal te gaan gooien. Voor elke gooi werd de bal nauwkeurig
met het schoonmaakdoekje gereinigd. Als dank voor zijn inzet en
zijn wens kreeg Evert Bark namens de Prinsenstichting een waardebon overhandigd die besteed kan worden bij Fred’s Atelier.
Ludo Doomernik

Menno (client van de Prinsenstichting), Evert Bark (initiatiefnemer en lid van De Purmer Boules), Cor (begeleider van Karen),
Karen (cliënte van Stichting Odeon Edam), Ab (cliënt van de Prinsenstichting), Lennart (cliënt van de Prinsenstichting), boven:
Dominico (cliënt van de Prinsenstichting), onder: Gradi Wevers (begeleidster bij De Purmer Boules), Jeroen (begeleider van
Menno, Lennart en Jacco), Op de foto ontbreken: Jacco (cliënt van de Prinsenstichting), Cor Ros (begeleider bij De Purmer
Boules) en Hans Strube (begeleider en fotograaf bij De Purmer Boules) .
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Magnus Boules is aan het verhuizen.
Onze jeu de boulesvereniging is sinds
december 2013 bezig met een heel bijzondere verhuizing. Eigenlijk is het niet
echt een verhuizing want ons clubhuis
blijft staan. Dit maakt de verhuizing echter niet minder arbeidsintensief want
het verplaatsen van de jeu de boulesbanen, lichtmasten en terras vergen veel
werk. Gelukkig beschikt onze springlevende vereniging over een groep enthousiaste leden die de handen uit de
mouwen willen steken. Magnus Boules
is op donderdag 2 augustus 2007 opgericht door Siefko Jager, Ad Stet en
Bertus de Vries. Inmiddels hebben deze
leden van het eerste uur zich teruggetrokken als bestuurslid. Indertijd mocht
Magnus Boules tijdelijk een deel van het
voormalig Schager voetbalveld aan de
Julianalaan in gebruik nemen. Sinds een
jaar is er veel aan het veranderen voor
onze vereniging. De gemeente Schagen
gaat binnenkort een parkeerterrein aanleggen op de locatie aan de Julianalaan.
Daarom moeten we verhuizen. In eerste
instantie naar een tijdelijk onderkomen
aan de Wilhelminalaan. Deze verhuizing
is momenteel in volle gang. Over enkele jaren wil de gemeente
de nieuwe locatie aan de Wilhelminalaan gaan gebruiken voor
de bouw van appartementen. Tijdens een overleg tussen vertegenwoordigers van onze vereniging en de betreffende wethouder werd ons mondeling toegezegd nog zeker de komende drie
jaar te kunnen blijven zitten op de locatie naast de Wilhelminalaan. Tegen die tijd hopen we voldoende financiële middelen
te hebben gespaard voor een definitieve verhuizing naar een
mooie locatie naast de sporthal in de woonwijk Waldervaart.
Magnus Boules wil proberen dit jaar nog een paar promotietoernooien te realiseren. Komt allen en help ons door deze grote onkosten heen! Dan kunnen we misschien over drie jaar naar
ons prachtige nieuwe terrein in Schagen/Waldervaart. U kunt
ons volgen op Facebook (www.facebook.com\magnus.boules)
en bereiken via e-mail (MagnusBoules@ziggo.nl).
Ans Severijnse en Nico Way,
jeu de boulesvereniging Magnus Boules, Schagen

Nog veel te doen………….
meetproeven verleenden Henk Lacourt en Arie van Spijker op
deskundige wijze assistentie. Het resultaat van de Proeven van
Bekwaamheid was dat tien van de twaalf kandidaten een voldoende behaalden. Alle NJBB–opleidingen kennen een herkansingsregeling. Op grond daarvan konden twee deelnemers opnieuw een Proeve van Bekwaamheid afleggen, op 9 december
bij Les Cailloux in Zeist. Beide kandidaten, Nico van Abswoude
en Co de Winter, wisten de beoordelaars van hun kwaliteiten te
overtuigen. Na afloop van hun Proeve van Bekwaamheid ontvingen ook zij het diploma SR 2 en de bijbehorende badge. De
twaalf geslaagden zijn: Nico van Abswoude, Jan Belien, Kees
Besseling, Roel Claase, Guus Hulsman, Leo Paap, Herman Schreijer, Frank van Straaten, Johan Vooren, Peter van Waaij, Co de
Winter en Jaap Zuidervliet. Op de foto poseren de geslaagden
met hun diploma en badge samen met hun leercoaches.

Scheidsrechtersopleiding in Haarlem afgerond
Op 13 november jongstleden is bij PUK in Haarlem een scheidsrechtersopleiding niveau 2 afgerond. Deze opleiding – onder
de naam SR 2 2013 C - vond plaats op 18 september, 9 oktober,
23 oktober en 13 november. De leercoaches van deze opleiding
waren Jan de Lange en Ruben van Stockum. Op 18 september
werd gestart met een groep van zestien deelnemers. Wegens
gezondheidsredenen moesten twee deelnemers tussentijds
stoppen. Er werd van de deelnemers behoorlijk wat geëist:
leeswerk, doewerk, opdrachten uitvoeren, stage lopen en verbeteren van hun technische meetvaardigheid. Daarnaast werden ze stevig aan de tand gevoeld wat betreft de kennis van relevante regelgeving (ISP en TRP). De – in hun ogen - hoge studielast was voor twee deelnemers aanleiding om de opleiding
te beëindigen. Uiteindelijk voldeden twaalf deelnemers aan
alle voorwaarden om hun Proeve van Bekwaamheid af te leggen. Dat gebeurde op 13 november. Bij het beoordelen van de
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Celeritas Petanque zet zich in voor Alpe d’HuZes
Heel veel petanquespelers hebben direct of indirect te maken met
kanker. Twee jaar terug overleed Elsa Staps, mijn nichtje en medeoprichter van Celeritas Petanque in Alkmaar, aan kanker. Sindsdien
zijn er binnen onze vereniging diverse slachtoffers gevallen en voeren anderen nog die strijd. Ik wil met mijn actie iedereen die deze
strijd voert, steunen en motiveren om te blijven vechten. Kanker
gaat door, ik ook. Ik ga dit jaar twee keer de Alpe d’Huez omhoog
en doe mijn best om veel geld op
te halen voor het KWF. Laten we
hopen dat als onze kleinkinderen
groot zijn de ziekte chronisch is.
De fooienpot van Celeritas gaat
regelrecht naar het KWF. Tevens
organiseert Celeritas ook dit jaar
weer een sponsoravond die hopelijk veel geld oplevert, net als
de afgelopen jaren. Steun mij, ga
naar www.opgevenisgeenoptie.
nl, zoek naar Herman Abbes en
doneer.

durende meer dan 20 jaar. In de kantine van Entre Nous werd de
bonzen onderscheiding hem opgespeld door bondssecretaris Ton
Roos, hetgeen voor een verbouwereerde Jan Karsten volkomen onverwacht kwam.
Rob Keuss, voorzitter Entre Nous

Herman Abbes
Onderscheiding voor Jan Karsten van Entre Nous, Den Helder
Voor de start van het maandelijkse ledentoernooi in november jl. is
Entre Nous-lid Jan Karsten onderscheiden met de bronzen bondsspeld van de Nederlandse Jeu de Boules Bond. De onderscheiding
viel hem ten deel vanwege zijn meer dan geweldige inzet en promotie van de Helderse jeu de boulesvereniging Entre Nous, ge-

Bestuurscup afdeling 11
Eens per jaar houdt de afdeling 11 een avond voor de bestuursleden van alle verenigingen in de afdeling om de bestuurscup
te winnen. Dit jaar was het 15 maart jl. en op uitnodiging van
het bestuur van afdeling 11 was Dody Henze met echtgenoot
ook aanwezig. Zij vertegenwoordigde de NJBB bij de afdelingsvergaderingen. Na een korte speech overhandigde de voorzitter Richard Vielvoijé haar een pennenset met inscriptie en hij
bedankte Dody voor de bijzonder prettige samenwerking en
voor haar inbreng tijdens de vergaderingen. Na deze woorden
kon de wedstrijd beginnen. Er werden twee rondes gespeeld
met tussendoor genieten van een koud en warm buffet. De uiteindelijke winnaar werd l’Esprit uit Schiedam en zij gingen na
een geslaagde avond met de beker naar huis.

zonE c

Bestuur NJBB afdeling 11
Een kwart eeuw Va-Tout
Voor Va-Tout stond het jaar 2013 in het teken van het vijfentwintigjarig bestaan. Opgericht op 15 oktober 1988 als afdeling van
de Eerste Bredase Handbal Vereniging, zal Va-Tout in de jaren
daarna uitgroeien tot een club van formaat. Hoogtepunten zijn
de verhuizing naar de Nieuwe Inslag en de bouw van een binnenaccommodatie eind 1991, de organisatie van het International North Sea Petanque Tournament in 2003 en het 4 Federatie
Jeugdtoernooi in 2006. In 2008 wordt Va-Tout een zelfstandige
vereniging. In het jubileumjaar organiseerde Va-Tout diverse
bijzondere activiteiten zoals het NK Mix en de “bestuurdersdag”
voor de verenigingen in afdeling 13. Enkele toernooien werden
overgoten met een “jubileumsausje”. Maar het moment suprême
20
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was natuurlijk 30 november, de dag
waarop het jubileum officieel gevierd
werd met een receptie, reünie en feestavond. Tijdens de receptie memoreerde
voorzitter Thea van Nieuwenhuizen
onder meer het vele werk dat al die jaren is verricht door talloze vrijwilligers.
Zij heeft het vertrouwen dat Va-Tout ook de komende jaren haar
naam alle eer zal aandoen. Wel sprak zij haar zorg uit over de bezuinigingen van gemeente en landelijke overheid en de mogelijke gevolgen daarvan voor verenigingen en sportbond. Namens
het NJBB-bestuur was Frans Krol afgereisd naar Breda om de jubilerende vereniging te feliciteren. Hij bedankte Va-Tout voor de jarenlange prettige samenwerking met de NJBB en benadrukte dat
de vrijwilligers zich niet alleen inzetten voor de eigen vereniging,
maar ook op afdelings- en bondsniveau hun steentje bijdragen.
Het bleef niet bij een felicitatie alleen, want Frans is ook gekomen
om aan twee mensen de bronzen NJBB-speld uit te reiken. Jan
van Zundert en Thea van Nieuwenhuizen kregen deze als erkenning voor hun jarenlange grote inzet voor de vereniging Va-Tout.
Wethouder sportzaken Bob Bergkamp roemt Va-Tout: “Een vereniging die ondanks het grote aantal oudere leden, dynamisch is
en vitaliteit uitstraalt. Breda is trots op Va-Tout”.
Thea van Nieuwenhuizen,
Va-Tout Breda
Opleiding WL-2 succesvol afgerond in afdeling 13
Dit najaar hebben twaalf leden van verenigingen in afdeling 13
de opleiding WL-2 gevolgd. Onder bezielende leiding van Paul
Frie en Rob Hulst werden vier avonden lang wedstrijdschema’s
ingevuld, uitslagen berekend en toernooireglementen, de
structuur van de NJBB, het internationaal spelreglement petanque bestudeerd, en huiswerk gemaakt. Groot was de blijdschap
toen Rob de laatste avond uiteindelijk meldde dat iedereen
geslaagd was. Bedankt Rob en Paul, afdeling 13 is twaalf wedstrijdleiders-2 rijker!
Arjen van Noppen

Op de foto van links naar rechts:
Rob Hulst, Wim Gijssel, Piet Maartense, Toine Kalis, Ad Damman,
Ria van der Heijden, Arjen van Noppen, Henk de Hoogh,
Fred van Vlimmeren, Henk Vermeulen, Marion Kouwenberg,
Fred Oors, Paul Frie, Hans Ransdorp.

De bronzen NJBB-speld voor
Thea van Nieuwenhuizen en Jan van Zundert.

Opleiding SR-2 afgerond
Op 26 november hebben zeventien deelnemers de opleiding SR-2
bij JBC Maasstad in Rotterdam afgerond. Hun leercoach Rob Hulst
kon aan het einde van de avond melden dat iedereen voor de opleiding was geslaagd, maar dat één deelnemer nog niet in de gelegenheid was om zijn stage in te vullen. Deze ontving daarom deze
avond nog geen diploma en badge. De overige zestien deelnemers
mochten hun diploma en badge SR-2 van de leercoaches in ontvangst nemen. Naast kennis van het NJBB-toernooireglement, het
ISP (Internationaal Spelreglement Petanque) en de structuur van
de NJBB is er veel aandacht gegeven aan de meetvaardigheid van
de deelnemers. Het was een gemixt gezelschap bestaande uit tien
deelnemers van afdeling 11, die voor de organisatie tekende, zes
deelnemers van afdeling 13 en één deelnemer van afdeling 10.
Leercoaches Rob Hulst en Rob Karreman, bedankt voor jullie enthousiaste inzet!
Paul Paardekooper

Op de foto van links naar rechts: Rob Karreman (leercoach),
Huub Tempelaars, Daniël Staffhorst, Humphrey Lemmens, Willem Volkers,
Piet Swinkels, Karel Pronk, Bas Veraart, André Baakman, Theo van der Tak,
Rob Brökling, Gert Jan Rozeboom, Peter Troost, Sjel van Helmond,
Paul Benders, Ad van der Bruggen, Jan van Bergen en Rob Hulst (leercoach).
Herman de Roo ontbreekt op deze foto.
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zonE d
La Ferme Boel
La Ferme Boel is een jeu de boulesclub uit Son en Breugel, opgericht
in 1993. Vorig jaar hebben wij het twintigjarig bestaan gevierd. Dat
is tegenwoordig een hele tijd. Onze vereniging telt momenteel ca.
zestig leden. Helaas ontbreekt er nog een binnenaccommodatie,
maar daar zijn we druk mee doende met de Gemeente en De Boerderij. De Boerderij is ons clubgebouw, vandaar de naam La Ferme
Boel. Wij organiseren twee zeer uiteenlopende toernooien per jaar:
Het Bostoernooi, natuurlijk gespeeld in de bossen, dat ieder jaar
druk wordt bezocht. En dit jaar organiseren wij voor de negende
keer De Brabantse Derby. Dit toernooi overtreft zichzelf ieder jaar
met het aantal deelnemers. Het is een van Brabants mooiste toernooien, wat betreft de presentatie van het geheel, de samenwerking met de jaarmarkt van Son, en niet te vergeten de horeca, de
sponsoren en de Gemeente Son. Een van de leden van de vereniging, Margriet Weber, die als hobby het werken met stoffen heeft
en van borduren houdt, kwam op het lumineuze idee om alle winnaars van De Brabantse Derby op een wandkleed te borduren. Een
uniek kleed dat natuurlijk niet af is zolang De
Brabantse Derby blijft
bestaan. Er komt immers ieder jaar weer een
winnaar bij. Het is een
prachtig kleed en uniek
in heel Nederland. Ik ben
haar hier dan ook zeer
dankbaar voor en wil
dit graag aan alle lezers
van ons gewaardeerde
PetanQue tonen. In het
wandkleed zitten ongeveer 200 werkuren, 1.500
meter borduurzijde en
32 m2 meter stof. De winnaars van de laatste en
negende Brabantse Derby, Karel Verschuijten en
Jan van der Schoot, zijn
nog niet op het wandkleed geborduurd maar daar wordt
op dit moment hard aan gewerkt. De negende Derby overtrof alle
voorafgaande acht jaar. We zijn nu aan het maximaal aantal van
132 deelnemende teams gekomen. Er is simpelweg geen ruimte
meer om nog meer banen te realiseren. Maar er hadden zeker nog
vijftig equipes meer willen meedoen! Dit geldt ook voor de volgende Brabantse Derby: maximaal 132 doubletten. De 10de Brabantse
Derby, in 2014, wordt een jubileum met veel verrassende prijzen!
Dus noteer alvast in je agenda De Brabantse Derby op 7 september
2014 in Son.
Henk Spanjers, La Ferme Boel
Opening Regionaal Petanque Centrum
- afdeling 14 - PV ’t Lover te Asten
Na een goede voorbereiding en een zorgvuldig uitgestippeld beleid werd op 6 oktober het startschot gegeven om bij PV ’t Lover
in Asten een begin te maken met de trainingen voor onze jeugd.
22

P

E

T

A

N

Q

U

E

8

1

De opening werd verricht door Sjenna Bakens, voorzitster van PV ’t
Lover. Na deze opening ging het Regionaal Petanque Centrum officieel van start. De drie trainers die zich beschikbaar hebben gesteld
zijn: Jos te Boekhorst, Pejman Darvishzadeh en Henk Spanjers. Er
hebben zich dertien kinderen aangemeld uit de regio. Pejman verzorgde de intakegesprekken met de kinderen en met de ouders.
Daarna stelden de kinderen zich allemaal voor aan de andere trainers. Om het de kinderen gemakkelijk te maken, waren de trainers
hetzelfde gekleed in witte shirts en zwarte vesten. Daarop was de
naam van iedere trainer, het logo van de NJBB en afd. 14 geborduurd. Daarna werd er aan de kinderen uitgelegd wat de bedoeling was van deze eerste trainingsdag. Na deze duidelijke uitleg
werd er begonnen aan de warming-up, verzorgd door Jos. Na de
warming–up werden de oefeningen uitgelegd door Henk die alle
oefeningen voordeed aan de kinderen. De trainers hadden diverse
oefeningen uitgezet en de kinderen waren zo enthousiast, dat ze
bijna niet konden wachten om te beginnen. Ook de uitleg over de
veiligheid en het gedrag op de baan werd aan de kinderen duidelijk verteld. Daarna gingen de kinderen zelf aan de slag. En met wat
een enthousiasme!
Na 1,5 uur was er een pauze ingelast van dertig minuten om de
kinderen de gelegenheid te geven iets te eten en te drinken en
nog even te ontspannen. Na deze pauze werd er een oefenpartijtje
gespeeld, met steeds de vraag

waarom de kinderen voor deze oplossing kozen, of er geen minder risicovolle oplossing te bedenken was en
of er nog meer mogelijkheden waren die misschien gemakkelijker
waren dan de oplossing die zij hadden gekozen. Na twee partijtjes
met vragen en oplossingen werden de kinderen in twee groepen
gedeeld. De kinderen moesten proberen om drie vierkanten blokken zo snel mogelijk over een getrokken lijn te tireren. De groep die
als eerste de blokken over de lijn had geschoten was de winnaar.
De kinderen werden steeds enthousiaster en wilden telkens revanche. De training eindigde dan ook met een groep super enthousiaste kinderen die veel plezier hadden. Na een afrondend gesprek
en de vraag of iemand nog iets wilde zeggen, werd de training afgesloten en werd iedereen een goede reis naar huis gewenst. De
trainers bedankten de kinderen en ouders voor hun inzet en zien ze
graag allemaal terug op 3 november voor de volgende training.
Henk Spanjers

kort

Bronzen bondsspeld voor Elly de Groot en Piet van der Made

O

p 15 maart vond de jaarlijkse bijeenkomst plaats voor
scheidsrechters en wedstrijdleiders die in 2014 betrokken zijn bij de categorie 1 en 2 toernooien. Tijdens deze
bijeenkomst ontvingen Elly de Groot en Piet van der Made voor
hun verdiensten de bronzen NJBB-speld. Elly de Groot trad januari 2014 mede om gezondheidsredenen terug als secretaris van de

Huub van den Broek spel Elly de Groot
de bronzen bondsspeld op.

Hygiëne

D

e eerste jaren na je geboorte mag je bijna alles en ook bijna
alles laten lopen, waar en wanneer je maar wilt. Ma of soms
ook pa, maakt alles wel weer schoon en ruimt de boel weer
op. Vanaf zo’n jaar of drie, vier, vijf word je toch wel geacht niet overal
en vaak ook te onpas je complete behoefte maar te doen. Als je later stokoud bent, komen de zaken weer iets gemakkelijker te liggen.
Dan is er altijd wel een lieve broeder of zuster in je omgeving die
eraan is gewend om dat soort zaakjes te schonen. Niet alleen in duistere kroegjes, tankstations langs de snelweg of in sinistere hotelletjes
maar ook in clubgebouwen van verschillende petanqueverenigingen waar ik de laatste tijd ben geweest, denk ik soms dat hier alleen
heel erg jonge ukkies of heel erg stokoude mannetjes komen spelen
en het toilet bezoeken. Ach, een klein ongelukje is misschien niet altijd te voorkomen maar het is af en toe werkelijk niet te geloven hoe
iemand het klaarspeelt om zo ver naast de pot te piesen. Als persoon
van de mannelijke kunne mag je, zo nodig vastgehouden met één
of meer handen, je afvoerslangetje losjes boven de pot hangen of
je kunt krachtig op de soms ingebakken vlieg in het urinoir richten.
Maar nee, tijdens een staande plas worden kennelijk complete pirouettes gedanst. Van nature heb ik alleen ervaring op de mannenafdeling. Van horen zeggen schijnen sommige vrouwen er ook wat van te
kunnen. Heel vroeger had het hele gezin al voldoende aan een halve
pagina uit het plaatselijke suffertje om de laatste restjes hygiënisch
weg te werken. Tegenwoordig zijn de rollen, van per stuk wel tweeduizend vel of meer, niet aan te slepen. De handdoek bij de wasbak
ligt vaak op de vloer of ergens anders, maar hangt zeker niet aan het
daarvoor bedoelde haakje of oogje. En wie denk je, wie nú jouw viezigheid op mag ruimen..?
Piet Bult

toernooicommissie. In de reguliere vergadering
van de toernooicommissie was al stilgestaan bij
haar afscheid. De ambiance nu was een goede
gelegenheid om haar nogmaals in het zonnetje
te zetten. Huub van den Broek ging in op haar
werk en roemde haar om de vele jaren met
grote betrokkenheid en maximale inzet voor de
toernooicommissie. Ook is zij al vele jaren actief
Piet van der Made
als leercoach en wedstrijdleider. Voor deze laatste functies blijft zij beschikbaar. Hij bedankte
Elly voor al het werk dat zij voor de toernooicommissie heeft gedaan en wenste Elly namens alle aanwezigen een voorspoedig verder herstel toe. Piet van der Made is bijna 25 jaar als scheidsrechter
actief op landelijk niveau. Hiervoor was hij al als scheidsrechter A
actief. Onwillige knieën zijn er de reden van dat hij met pijn in het
hart heeft moeten besluiten de functie van scheidsrechter te beëindigen. Huub van den Broek memoreert dat Piet van der Made
al die jaren een vaste kracht is geweest bij de categorie 1 en 2 toernooien. Op hem deed je nimmer vergeefs een beroep. Hij bedankt
Piet voor vele jaren trouwe inzet. Onder applaus van de aanwezigen krijgen Elly en Piet de bronzen NJBB-bondsspeld opgespeld.
Paul Paardekooper

Opmerkelijk

I

n december 2011 maakte ik voor het eerst kennis met petanque tijdens een feestje bij Grand Cru ‘82 in Leidschendam,
afdeling 10. In januari 2012 zocht en vond ik een bij de NJBB
aangesloten vereniging, de Vledderboules in Vledder, afdeling 2.
Door omstandigheden gedreven werd ik aan het einde van dat
jaar wedstrijdlid bij de Blêde Boulers in Mildam, afdeling 1 en
werd even later ook clublid bij La Boule au But in Sneek, ook afdeling 1. Hoewel mijn W-licentie geldig is tot 1 maart vindt overschrijving plaats per 1 januari. Natuurlijk wil ik graag zo veel
mogelijk spelen maar moet nu dus een eventuele deelname
aan een wintercompetitie in afdeling 2 vroegtijdig afbreken
en ben te laat om alsnog deel te kunnen nemen aan een
wintercompetitie in afdeling 1. Gevolg is ook dat ik in mijn
oude afdeling één of zelfs meer partners meesleep in mijn
onschuldig maar vroegtijdig afhaken. Dat is toch raar? Clubs,
afdelingen en de bond willen graag zo veel mogelijk deelnemers. En wedstrijdleden willen graag zo veel mogelijk spelen
maar het loopt plotseling fout door een simpele verhuizing
langs de grenzen van een afdeling. Wellicht een beter idee om
overschrijvingen van licenties jaarlijks niet per januari maar
per april of september te regelen? Dan zou je samen met je
partner(s) ten minste een lopende zomer- of wintercompetitie in de oude afdeling uit kunnen spelen en je gladjes voor
een volgende competitie in je nieuwe afdeling aan kunnen
melden.
Piet Bult
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petanquekidsurplace

petanQue in gesprek met...
Om mij heen hoor ik veel over problemen met de aanwas van jeugdleden bij onze edele sport. Dat alleen maar blijven roepen, helpt natuurlijk niet. Gebeurt er dan helemaal niets om de jeugd enthousiast te maken voor onze sport?
Iedereen die ik hier in het noorden daarover vroeg, wees mij direct door naar Gerda.
de weer met de jeugd van zone A. Dit jaar heeft zij zelfs negen
jeugdspelers onder haar bezielende hoede. Zowel in de zomer
als in de winter wordt er één keer per maand op een zondag vier
uren lang intensief maar vooral ook op een ontspannende wijze
getraind. Met enige regelmaat worden op verschillende locaties
speciale promotiedagen voor jeugdspelers georganiseerd. De
eerstvolgende promotiemiddag staat gepland op 17 mei a.s. en
zal plaatsvinden bij de centraal in de zone gelegen speellocatie van CdP De But ‘84 in Steenwijk. Samen met twee van haar
jeugdspelers heeft Gerda vier jaren in de Nationale Competitie
gespeeld. Dat zat er dit jaar helaas niet meer in maar op Goede
Vrijdag - dit jaar op 18 april - wordt zoals gewoonlijk op de banen van JdB-vereniging ‘n Boel Plezier in Assen wel weer het Mini
en Maxi toernooi gespeeld voor 18- en 18+ jarige deelnemers.
Het enthousiasme van Gerda over ‘haar’ jeugd kent nauwelijks
grenzen. Telkens ziet ze nieuwe mogelijkheden en heeft ze nog
ideeën te over om meer jeugd bij onze sport te betrekken. Helaas ontbreekt het haar vaak aan tijd en soms ook aan middelen.

G

erda van Linde blijkt inderdaad dé stuwende kracht
achter de promotie en begeleiding van jeugdleden in
zone A. In de overvolle agenda van deze zeer actieve
en altijd vrolijke jongedame vond zij gelukkig nog een klein
gaatje om even bij te praten. Zelf is ze al vanaf haar twaalfde
jaar behept met het petanquevirus. Na haar opleiding als jeugdleidster hoefde ze dan ook niet lang na te denken om iets te
gaan doen met jeugd en haar sport. In het Regionaal Petanque
Centrum (RPC) in Assen is Gerda in 2009 gestart met het trainen
en begeleiden van vier jeugdspelers. Per 31 januari j.l. is zij dan
wel geen trainster meer van dat RPC maar is nog wel druk in

‘Nee, ik houd niet zo van klagen maar van zowel de verschillende verenigingen in de zone tot aan de bond, zou ik natuurlijk
best iets meer steun en indien mogelijk, een bescheiden budget
kunnen gebruiken. Naast de vele uren die ik er als vrijwilliger in
steek, moet ik nu ook regelmatig nog een sponsor zoeken voor
zaken die toch echt gewoon betaald moeten worden.’
Als een lezer van dit blad een goed idee heeft of Gerda wil helpen om meer jeugd bij onze edele sport te betrekken dan ziet zij
een reactie met belangstelling tegemoet op haar e-mailadres:
gerdavanlinde@hotmail.com
Piet Bult
(foto’s: Gerda van Linde)
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petanque kort

introductie chris

H

oewel ik niet echt om werk verlegen zat, heb ik mijzelf
aangeboden om Hans Hover te assisteren met de redactie
van petanQue. Dat doe ik inmiddels met ingang van deze
uitgave, met veel genoegen overigens. Wij streven naar een meer
eenduidige schrijfwijze en spelling. Ik heb alle ingezonden artikelen van deze petanQue langs zien komen. Het blijkt dat bijvoorbeeld termen als jeu
de boules en mène
op een heleboel manieren geschreven
worden. Hier proberen wij wat meer
eenheid in te krijgen.
Wij proberen ook de
leesbaarheid te vergroten door, indien
nodig, ingezonden
stukjes te corrigeren
of, in overleg met de
schrijver, iets in te
korten. Het is echter niet de redactie
maar de schrijvers
onder de lezers die
ervoor zorgen dat
petanQue een lezenswaardig blad is
en blijft. Wij zien uit
naar uw bijdrage!

De blinde en de ziende
Verslag van een toernooi op 5 mei 2013 uit de aan de Côte
d’Azur verschijnende krant “Provence” Met hun donkere
brillen op de neus vormen Christophe en Jean een heus
doublette tijdens het concours de petanque in Marseille.
Wie kan bevroeden dat de één volledig afhankelijk is van
de ander. Christophe kan de afstand van de werpcirkel tot
het butje niet zelf bepalen omdat zijn leven zich volledig
in het donker afspeelt. Tussen hen beiden heerst evenveel
vertrouwen als bij een normaal doublette en wellicht nog
meer. Het boulodrôme ontving 21 teams in een goede ambiance met een barbecue na afloop. Op het speelveld is de
helft van de spelers blind. De president van de boulevereniging is trots: “Wij organiseren voor de tweede keer een
dergelijk toernooi en staan versteld van de kwaliteit van
de spelers”.
Jacques Mariani, voorzitter van de organisatie van visueel
gehandicapten, is de initiatiefnemer. “Ik wilde bewijzen dat
er maar weinig sporten zijn die ontoegankelijk zijn voor
blinden en petanque al helemaal niet”.
Michel uit Annecy, hij is volkomen blind, legt uit: “Mijn medespeler Guy stuurt mijn arm. Hij zegt: “Een beetje meer
naar links, iets meer naar rechts, het but ligt op zeven meter”. In mijn hoofd vorm ik me een beeld van het terrein
zoals Guy me dat heeft beschreven.”
Na een ongeluk waarbij Michel het licht in beide ogen volledig verloor, weigerde hij toe te geven dat zijn leven verwoest was. ”Ik ga naar concerten, ik doe aan kayak, skiën en
ik speel petanque”.
Vertaling: Henk Knol

Chris van de Ven

Hulpstok voor de
jeu de bouler
Voor diegene die normaal met een stok
lopen, is dit een ideale oplossing. Je kunt
er de boules mee oppakken en je kunt er
tijdens het gooien op steunen.
De stok wordt al gebruikt
door mensen die slecht
ter been zijn, rugklachten hebben en
gehinderd worden
met het gooien
van de bal.

Info:
Ties van Esch, Deurne
Tel: 0493-323026
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gedicht

Complimentje
toe.

Officieel dealer van
alle OBUT-merken
Sponsor van Batavia Petanque Zeist
RCX en RCC, de
nieuwste topboules
van OBUT voor
topspelers!

PARELTOERNOOI
ZONDAG 24 AUGUSTUS 2014
(jubileumtoernooi)
Op een unieke locatie in het centrum van Oisterwijk vindt voor
de 25e keer wederom het bekende Pareltoernooi plaats. Op De
Lind (noord- en zuidzijde) worden er 110 wedstrijdbanen aangelegd. Er is een hoofdtoernooi voor licentiehouders en een
recreantentoernooi.

Systeem:
Inschrijfgeld:
Inschrijving:
Via email naar:
Telefonisch:
Aanvang:
Melden vanaf:
Prijzen:

Kees Koogje, boegbeeld van het JDC/OBUT-team Nederland.
Met nog vele andere Nederlandse topspelers in actie te zien tijdens
Batavia Petanque Zeist op 28 en 29 juni a.s. te Zeist.
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doubletten met vijf
voorgelote wedstrijden en een finale
12 euro per doublette
tot uiterlijk woensdag 20 augustus 2014
met vermelding van het licentienummer.
pcoinschrijven@ziggo.nl
013-5331276 (Ad Mathijssen)
om 10.30 uur
08.45 uur tot 10.15 uur in de Burgerzaal
van het raadhuis aan De Lind
vanwege dit jubileum toernooi extra hoofd
prijzen en vele mooie prijzen in natura.

* consumpties en belegde broodjes tegen concurrerende
prijzen op de locatie beschikbaar.
NB: Meldt U tijdig aan om teleurstelling te voorkomen.

kort

NJBB Masters 2014
Onderstaande toernooien maken deel uit van de kwalificatiecyclus voor de NJBB Masters 2014, die moeten leiden
tot de vertegenwoordiging van de NJBB in het EK mannen
in 2015 in Bulgarije. Legenda: Blauw = categorie 1, Geel =
categorie 2, Wit = categorie 3 en Rood = teamranking.
Datum
zo 30 mrt
zo 06 apr
zo 04 mei
zo 22 jun
za 28 jun
za 23 aug
za 30 aug
za 20 sep

Naam toernooi
Voorjaarstoernooi
De Generale Ranglijsttoernooi
Bevrijdingstoernooi
Nationaal kampioenschap Triplettes
Batavia Petanque Zeist Open weekend
Martini Masters triplettes
NJBB International Brabantse Wal Masters
4e Haarlemse Petanque Weekend

De data waarop de Masters gespeeld zullen worden na de bondsvergadering van 24 mei 2014 vastgesteld, nadat de Bondsraad het
reglement heeft vastgesteld. Een voorlopig reglement is weergegeven op de NJBB website “breedte- & topsport/competitie &
toernooien/NJBB Masters”.

Vereniging
Grand Cru’82
MIDI
PVN
CJB Middelburg
Les Cailloux
Prés le But
Petangeske
P.U.Kennemerland

Plaats
Leidschendam
Delft
Nieuwegein
Middelburg
Zeist
Groningen
Bergen op Zoom
Haarlem

Inschr. tot
28-03-2014
02-04-2014
01-05-2014
16-06-2014
26-06-2014
20-08-2014
28-08-2014
18-09-2014

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

Wat is het petanque
zonder vrijwilligers?

I

n de afgelopen maanden heb ik een paar grote evenementen in petanqueNederland meegemaakt. Grote toernooien, de EuroCup verenigingen en het
NK verenigingen. Opmerkelijk is dat de zaken rond het toernooi eigenlijk
altijd goed voor elkaar zijn. Daarvoor is maar één groep van verenigingsleden
voor verantwoordelijk. DE VRIJWILLIGERS. Het is mooi om te ervaren hoe trots
die vrijwilligers ook zijn met wat aan hen toevertrouwd is. Of het nu werken in de
keuken of achter de bar is, of het optreden als wedstrijdleider of arbiter, of het
op orde maken en houden van de speelterreinen, het wordt allemaal met veel
overgave uitgevoerd. Al die werkers bij de petanqueverenigingen verdienen uw
waardering en soms ook wel uw geduld. We kunnen niet zonder ze en er is vast
ook nog een plaatsje voor u open in het vrijwilligersgilde van het petanque. Mannen en vrouwen, hartelijk dank en wij proosten graag op jullie inzet.
Henk van Rekum.
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