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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.
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Wie heeft nog een nummer 21 van petanQue
voor het archief op het Bondsbureau?
Reacties graag naar het bondsbureau
(voor contactinformatie zie het colofon).
Alvast hartelijk dank.

van de redactie
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O

p voorhand bied ik mijn excuses aan voor het ontbreken van onderschriften en wellicht ook foutieve onderschriften bij diverse foto’s. U kunt het
ons veel makkelijker maken door bij alle foto’s die gestuurd worden in
ieder geval te vermelden wie er op staan en, ook belangrijk, wie de foto gemaakt
heeft. Graag ook de kopij en andere items naar het redactieadres sturen en niet
naar het bondbureau, dit kost allemaal onnodig veel meer tijd. Natuurlijk wil ik iedereen die iets heeft ingestuurd hartelijk bedanken, we maken nu een petanQue
die door veel mensen wordt gevoed en dat is een goede zaak. Als u ook eens iets
wilt melden, neemt u dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder. Op de
NJBB site staat beschreven hoe een artikel dient te worden aangeleverd.
Hans Hover, Hoofdredacteur
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van de voorzitter

“Een topsporter die geen zin heeft in dopingcontroles,
kan beter gaan dammen of jeu de boulen”.

I

k hoor de uitspraak langskomen terwijl ik onderweg ben naar huis, net te laat om
het begin van de wedstrijd Brazilië – Nederland op televisie te zien, zoekend naar
een radioverslag. Geen idee waar het precies over ging, kennelijk een analyse van of
gesprek over een wedstrijd of over een sporter. Ik denk “wat een onzinnige uitspraak”,
maar sta er verder niet bij stil en zoek verder, overigens zonder succes, het eerste doelpunt heb ik gemist. Maar de uitspraak van die commentator blijft in mijn hoofd zeuren.
Hij ís natuurlijk onzinnig: waarom zou onze sport niet zijn onderworpen aan dopingregels? Zijn er überhaupt wel sporten zonder dopingregels? Maar dat de uitspraak mij
dwars blijft zitten, heeft te maken met iets anders. Er spreekt uit dat de spreker jeu de
boules niet als een serieuze sport beschouwt, of misschien wel helemaal niet ziet als een sport maar als een
spelletje voor op de camping (wat het natuurlijk óók is, net als badminton, volleybal, voetbal en vele andere).
Daar staat hij niet alleen in, dat is het beeld dat veel Nederlanders hebben. Dit beeld bijstellen, is de komende
jaren binnen de pijler ‘promotie’ van ons traject vernieuwing NJBB een van de uitdagingen. Maar niet alleen
dáár, in alle geledingen van de bond hebben wij ermee te maken. De eerlijkheid gebiedt te erkennen dat wij
boulers dat beeld heel lang zelf hebben gevoed, en dat doen wij nog steeds. Zo is het nog altijd niet voor iedereen vanzelfsprekend dat tijdens wedstrijden teams correct en gelijk gekleed zijn, en dat roken en alcohol
taboe zijn. In het algemeen: dat wij ons aan regels hebben te houden. Handhaving door een scheidsrechter
wordt niet altijd geaccepteerd. Nu weet ik wel dat wij misschien erg veel regels hebben, en ook daar moeten
wij naar kijken. Maar de houding dat wij ons er niets van hoeven aan te trekken (“omdat het toch vooral leuk
en gezellig moet zijn”, alsof het dat niet is als je je aan regels houdt), daar zullen wij toch echt van af moeten.
Sjoerd Pieterse, voorzitter
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BESTUURSRUBRIEK

Maarten Stramrood

B

este lezer van petanQue, ik wil mij graag aan u voorstellen
als nieuw gekozen bondsbestuurslid. Mijn naam is Maarten
Stramrood, ik ben 40 jaar oud en woon in Amsterdam. Ik ben
in 1998 afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en heb
hierna gekozen voor een carrière in de telecomsector. Hierbij heb ik
ook enige tijd in het buitenland gewoond en gewerkt, maar sinds
2003 weer terug in Nederland. Ik heb hierna een groot aantal jaren
voor T-Mobile gewerkt en daarnaast ook een eigen bedrijf gehad
waarbij ik golfspullen verkocht via een website. Sinds 2011 werk ik
bij UPC waar ik marketingdirecteur ben en de eindverantwoordelijkheid draag voor alle directe communicatie met onze klanten en
alle activiteiten rondom de dienstverlening via onze website. Dit
doe ik met een team waarin 50 mensen werken die zich elke dag
bezig houden met alle soorten informatievoorziening rondom de
producten die wij aan bijna 2 miljoen huishoudens in Nederland
leveren. Wij proberen op een steeds relevantere manier en door
gebruik van nieuwe technologieën deze informatie zo relevant mogelijk te maken. Ik ben sinds enige tijd aan het kijken naar activitei-

ten buiten mijn normale werk waarbij ik een bijdrage kan leveren
op basis van mijn werkervaring. Hierbij ben ik ook beland bij de
Stichting Sport en Zaken die bemiddelen tussen professionals en
sportbonden die op zoek zijn naar vrijwilligers met relevante ervaring. Ik ben op deze manier in contact gekomen met de NJBB en
heb met veel belangstelling het beleidsplan voor de nieuwe structuur gelezen. Dit plan was dermate professioneel opgesteld dat ik
hierdoor geïnteresseerd raakte in de functies die ook open stonden om dit plan ook daadwerkelijk uit te gaan voeren. Ik denk hier
een grote bijdrage aan te kunnen leveren door mijn werkervaring
en door het netwerk dat ik mee breng. Daarnaast ben ik een groot
voorstander van het deelnemen aan vrijwilligersactiviteiten door
hier daadwerkelijk tijd in te investeren. Op dit moment ben ik zelf
nog een recreatief beoefenaar van petanque, maar als ik een sport
eenmaal leuk vind kan ik hier zeer fanatiek in worden. Sporten die
ik momenteel wel fanatiek beoefen zijn golfen, hardlopen en skiën.
Ik zal mijn gezicht de komende tijd zoveel mogelijk laten zien op
diverse toernooien en kijk er naar uit kennis met u te maken.

Korte profielschets Jan Willem Meerwaldt
Beste lezer, mijn naam is Jan Willem Meerwaldt en ik ben op 25 mei jl. door de bondsvergadering benoemd als bestuurslid voor een periode van drie jaar met de portefeuille herstructurering bondsorganisatie. Een pittige klus maar
ik heb er veel zin in! Via dit artikel stel ik me kort aan u voor.

N

a mijn middelbare school studeerde ik van 1969-1975 sociologie en planologie aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Tijdens mijn studietijd ben ik twee jaar bestuurslid geweest
van de Groninger Studenten Tennis Club. Na afronding van mijn
studie was ik enkele jaren werkzaam als stadssocioloog en planologisch adviseur. Vanaf eind 1979 tot maart 2009 heb
ik met veel plezier gewerkt bij de directie Sport van
het ministerie van VWS in Den Haag, waarvan een
groot aantal jaren als afdelingshoofd en lid van het
managementteam. Tot mijn takenpakket behoorden onder meer de subsidiering van sportbonden
en opleidingen, ondersteuning van lokaal sportaccommodatiebeleid, topsportaccommodaties, sportmedische zaken (incl. de bestrijding van doping) en
de aanpak van voetbalvandalisme. De laatste jaren
bij VWS heb ik me voornamelijk bezig gehouden
met strategische en politiek-bestuurlijke zaken. In
die periode was ik ook medeverantwoordelijk voor
het reguliere bestuurlijk overleg met de georganiseerde sport en met de gemeenten. Op 1 maart 2009
maakte ik de overstap naar het Nederlands Instituut
voor Sport en Bewegen (NISB), om daar samen met andere collega’s
uitvoering te geven aan het meerjarige project Beweegvriendelijke
Omgeving. Doel van dit project was om kennis te verzamelen en
te verspreiden en gemeenten te adviseren over het beweegvriendelijk inrichten van de omgeving. Dit project is eind oktober 2013
succesvol afgerond en dat viel samen met mijn afscheid van NISB
vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Maar
de sport blijft altijd trekken! Voor de komende jaren is het dan ook
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mijn intentie om mij te blijven inzetten voor de sport en de sportwereld, maar dan nu als vrijwilliger. Een bestuurlijke functie bij een
landelijke sportorganisatie als de NJBB past daar goed bij en spreekt
me ook zeer aan. Niet alleen omdat de NJBB een nieuwe koers wil
gaan varen en er een goed meerjarenbeleidsplan ligt dat daarvoor
de fundamenten biedt. Maar ook omdat er een flinke uitdaging ligt om dit plan ten uitvoer te brengen.
Een van de pijlers van dit plan is de versterking van
de bestuurlijke organisatie en daar wil ik me graag
voor inzetten. Vanuit de bond zijn er enkele werkgroepen ingesteld om een en ander samen met het
bestuur op te pakken. Ook dat spreekt me zeer aan,
aangezien ik goede samenwerking met alle geledingen, open communicatie en gedeelde verantwoordelijkheid als uitgangspunten voor een goed
functionerende organisatie beschouw. Ik ben, zoals
u begrijpt, niet afkomstig uit de geledingen van de
bond, maar het bestuur was ook juist op zoek naar
kandidaten van buiten de organisatie. De jeu de
boulessport heb ik vroeger wel leren kennen en beoefend als campingsport. Maar wat niet is kan nog
komen….. Tot nu toe heb ik het prima naar mijn zin en inmiddels
heb ik ook al mijn eerste officiële optreden achter de rug met de
prijsuitreiking bij de NK Triplette bij de CJB Middelburg. Dat vond ik
niet alleen heel leuk om te doen maar ik was ook behoorlijk onder
de indruk van het spelniveau! Ik hoop een aantal van u de komende
tijd op een of andere manier te kunnen ontmoeten en verheug me
op een prettige en constructieve samenwerking!
Contactgegevens: e-mail: jw.meerwaldt@live.nl

Meerjarenbeleidsplan 2014-2016

Werkgroep Competitie

D

e NJBB heeft gekozen voor een koers waarbij petanque wordt
gepositioneerd als een competitiesport. De bond faciliteert
de georganiseerde sport en ziet het derhalve als een kerntaak
om een landelijke competitiestructuur te ontwikkelen en sportaanbod te faciliteren voor boulers op alle niveaus in heel Nederland. De
pijler Competitie staat deze beleidsperiode dan ook in het teken van
de ontwikkeling van een competitie tussen verenigingen. Begin 2014
is een werkgroep samengesteld met de opdracht een competitie te
ontwikkelen aan de hand van de volgende richtlijnen:
1. Een competitie tussen verenigingen;
2. Landelijk een uniforme structuur;
3. Opbouw van regionaal naar landelijk;
4. Op basis van promotie en degradatie;
5. Toegankelijk en aantrekkelijk voor alle niveaus;
6. Verschillende spelvormen op één dag;
7. Opbouw van reglementen op basis van niveau.
Op basis van deze richtlijnen is de werkgroep aan de slag gegaan en
na een aantal bijeenkomsten beginnen de contouren van de nieuwe
competitie vorm te krijgen. Om de petanquespelers inzicht te geven
welke richting het opgaat, is deze tussenrapportage opgezet aan de
hand van de zeven richtlijnen.
Richtlijnen
Ad 1) Het wordt een competitie waarin verenigingen het tegen elkaar
opnemen met teams van 6-9 spelers. Vergelijkbaar met het systeem
van de Europacup voor verenigingen. Ad 2) Voor het hele land geldt
dezelfde structuur met kleine afwijkingen op lagere niveaus. De competitie krijgt een piramide-opbouw verdeeld in klassen. In een klasse
spelen acht teams. Er wordt een volledige competitie gespeeld met
uit- en thuiswedstrijden in de periode september tot mei. Dit betekent
dat de competitie 14 speeldagen omvat. Elke wedstrijd bestaat uit drie
speelronden in de volgorde: drie partijen doubletten, twee partijen
tripletten en weer drie partijen doubletten. Acht partijen in een wedstrijd, dus is een gelijkspel mogelijk.
Ad 3) Er is een landelijk deel bestaande uit een hoogste klasse met
daaronder een klasse met twee poules, die op reisafstand ingedeeld
worden (bijvoorbeeld een noord- en een zuidpoule. De verdeling
daaronder is mede afhankelijk van het aantal deelnemende verenigingen en teams. De indeling wordt daar sterk geografisch bepaald.
Ad 4) In de landelijke klassen kan maar één team van een vereniging in een klasse/poule uitkomen. Promotie is een recht, maar
geen verplichting.

Ad 5) Alle leden van de bij
de NJBB aangesloten verenigingen zouden mee
moeten kunnen spelen.
Om de toegankelijkheid te
vergroten worden de lagere klassen ingedeeld op
reisafstand en is er in deze
klassen, in tegenstelling tot
de landelijke klasse, geen
verplichting om in een
team beide seksen vertegenwoordigd te hebben.
Ad 6) Zoals onder punt 2
aangegeven wordt er zowel
in tripletten- als in doublettenvorm gespeeld. Er is gekozen voor twee doublettenronden i.p.v.
twee triplettenronden, omdat doubletten toch wel de favoriete
speelvorm is bij het merendeel van de spelers.
Ad 7) Het bij deze competitie horende toernooireglement zal geschreven worden voor het middenniveau met beperkingen voor de hogere
niveaus en ontheffingen voor lagere niveaus.
Pilot van de competitie
De pilot van deze competitie zal naar het idee van de werkgroep starten in september 2015. Het voornemen is om dan de hoogste klasse
te vullen met de nummers 1 t/m 8 van het NK verenigingen van 2015.
De werkgroep vindt dat aan een competitie een aantrekkelijke prijs
verbonden moet zijn en ziet deze competitie ook als de nieuwe vorm
van het NK verenigingen. Dat zou dan ook impliceren dat de winnaar
van de hoogste klasse Nederlands Verenigingskampioen is en zich
kwalificeert voor de Europacup voor verenigingen. Er zijn nog wel wat
vraagtekens en er is nog veel te regelen. Zo zijn er ook relaties met de
andere pijlers. De nieuwe competitie zal bijvoorbeeld een speerpunt
voor de pijler promotie zijn.
Aandachtspunten zijn onder andere:
• Mogelijk moet de opleiding voor scheidsrechter nader afgestemd
worden op deze competitie.
• Een duidelijke invallerregeling.
• Wat doen we met de NC?
• Moet er weer een bekercompetitie ingesteld worden?
• De bondstructuur heeft ook invloed op onder andere licenties, overschrijvingen en indeling regio’s.
Discussie
Er zijn dus zeker nog wat vraagtekens. In september zullen discussieavonden in de afdelingen georganiseerd worden. We horen ook
graag commentaar, suggesties en ideeën naar aanleiding van deze
tussenrapportage.
Reageren
Wilt u reageren? Schroom niet en stuur uw suggesties naar het bondsbureau (info@njbb.nl). Zij zullen zorgen dat de werkgroep uw inbreng
krijgt. U maakt de werkgroep er gelukkig mee! De verdere voortgang
van de werkgroep zal via de nieuwsbrief Implementatie meerjarenbeleidsplan 2014-2016 gemeld worden. Raadpleeg dus regelmatig de
website van de NJBB om op de hoogte te blijven.
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Nederlandse Kampioenschappen in Doetinchem

P

étanqueclub Doetinchem viert dit jaar het 25-jarig bestaan,
dus 2014 moet een heel bijzonder jaar worden voor onze
vereniging. Dit was het thema tijdens een van de bestuursvergaderingen ter voorbereiding op dit jubileumjaar. Laten we in
ieder geval een aanvraag naar de NJBB sturen om te zien of we de
Nederlandse Kampioenschappen naar Doetinchem kunnen halen. Met spanning werd het antwoord afgewacht en het antwoord
werd dan ook met grote blijdschap ontvangen: wij kregen inderdaad de Nederlandse Kampioenschappen voor vrouwen, veteranen en jeugd toegewezen.
Maar nu aan het werk om er voor te zorgen dat alles tiptop in orde
is! Er werd geschilderd, gepoetst, bestrating gerepareerd, banen
nog eens nagelopen en aangeharkt etc. Gelukkig hebben wij geen
tekort aan vrijwilligers, dus een en al bedrijvigheid in de maanden
en weken voor de kampioenschappen. Maar het loonde de moeite!
Wat een prachtig toernooi en wat een prachtige dag! Alles viel precies op zijn plek: veel inschrijvingen, ook van eigen leden, een overweldigende belangstelling en prachtig weer. Wat wil je nog meer?
Zaterdag 7 juni arriveerden de eerste deelnemers al rond 9 uur en
langzaam stroomde het buitenterras vol. Lekkere temperatuur,
zonnetje erbij, kopje koffie: wat kan het leven mooi zijn! Na de
begroeting door onze voorzitter Arie Brinkman en het openingswoord van de wedstrijdleider van de NJBB kon het toernooi rond
10 uur beginnen. Het spelniveau was zeer hoog. Met bewondering
heb ik gekeken naar de spelers die precisie tot een kunst verheven
hadden. Echt inspirerend! Het was fijn te zien dat zich ook twaalf
equipes jeugd gemeld hadden. Wij moeten af van het imago dat
petanque een campingsport is, voornamelijk uitgeoefend door
oude mannetjes met alpinopetjes. Petanque is een volwaardige
sport voor jong en oud. Samen met de NJBB moeten wij er daarom
allemaal onze schouders onder zetten om bij de jeugd meer inte-

NK vrouwen 2014 - hoofdtoernooi
Plaats Equipe
1.
Diana de Wolf, Elke van der Linden, Frances van Donge
2.
Brigit Schouten, Joke van Nunen, Marina Blom
3-4. Katy Kamps, Sandra Gilliéron, Esther Roffel
Elze van ree, Lea Schoolderman, Jacolien Hamer
6
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resse te kweken voor onze sport. Wat zou het mooi zijn als de Nederlandse televisie ook eens aandacht zou besteden aan petanque,
naast sporten als bijv. darten, curling en bowlen die wel al te zien
zijn op tv. Hartelijk dank iedereen die er aan heeft meegewerkt dit
toernooi tot een succes te maken: in de eerste plaats natuurlijk de
NJBB die tekende voor een uitstekende organisatie en het verzorgen van prachtige posters en ander reclamemateriaal, maar ook de
mensen die gezorgd hebben dat het gebouw er aan de buiten- en
binnenkant top uitzag, de mensen die het buitenterrein onder handen genomen hebben en niet te vergeten de kantinebrigade die
kan terugzien op een drukke dag.
Hans Megens
Bestuurslid PR Pétanqueclub Doetinchem

NK vrouwen 2014 - troosttoernooi
Plaats Equipe
1.
Josefien Koogje, Monique Bakker, Irini Kalivianakis
2.
Francina Hooft, Ineke van der Heide, Lies Hover
3-4. Ria Bronsema, Arja Landzaad, Nel Oudijk
Els Reintjes, Lies van Beersum, Aukje Reumer

NK veteranen 2014 - hoofdtoernooi
Plaats Equipe
1.
Bert van dijk, Gerard Zijlstra, Martin Bakker
2.
Rob Schouten, Ruud Kramer, Teun van Ooijen
3-4. Wim Zuidema, Roel van der Linden, Leen Hoogerdijk
Hermien van Schaik, Doortje Colebrander, Elly Góring

NK veteranen 2014 - troosttoernooi
Plaats Equipe
1.
Theo Wansink, Bert Duits, Aart den Boon
2.
Gerhard Mijnen, Eric van den Ende, Sjaak ten Tije
3-4. Hans Timmermans, Fernando Valletta, Bert Jutstra
Fred Kops, Jan Tonen, Bart Beukers

Junioren

Aspiranten
NEDERLANDS JEU DE BOULESBOND
NK Jeugd 2014

Puppilen

Plaats
1
2
3
3

JUNIOREN
Equipe
Mario Blom-Elior van Klaverern-Mauro Saunier
Marsha Nuijten-Diede Lutjenkossink-Sanne van Ieperen
Vince Exalto-Toby Rouwhorst-Gideon Schrauwen
Romulo van Stockum-Nikita Holslag-Arjan de Jongh

Plaats
1
2
3
3

ASPIRANTEN
Equipe
Wessel Geertse-Roby van Rooien-Rens de Roos
Valentino Peeters-Bo Rekker-Katie van Bergenhenegouwen
Lotte van Bergenhenegouwen-Jessica Kleverwal-Raynold de Leeuw
Jobbi Schefferlie-Rody Bayens-Niels Saurel

PUPPILEN
Plaats
Equipe
1 Tristan de Leeuw-Gaston van den Berg-Lars Telkamp
2 Elise Nuijten-Jordi Visser-Daan van Driel

De foto’s zijn gemaakt door Erik van de Groep.
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NK Precisieschieten 2014
Op zaterdag 19 april vond in Nieuwegein het Nederlands Kampioenschap Precisieschieten plaats. Er werd gestart
met 45 deelnemers. Als je dan bedenkt dat er ongeveer 30 vrijwilligers nodig zijn als vlaggenier, scheidsrechter,
schrijver en wedstrijdleiding is dit het bewerkelijkste NK voor de NJBB om te organiseren. Dankzij deze vrijwilligers
kunnen we onze NK`s houden, beste mensen. Denk daar eens aan voordat je op- of aanmerkingen jegens deze mensen maakt. Zij staan er immers voor jou in hun eigen vrije tijd! Tot zover mijn kritische noot, nu verder met belangrijkere verslaggeving.

D

e voorrondes begonnen om 10.00 uur en werden afgewerkt in sessies van acht spelers. Rond de klok van 12.00
uur werd de laatste voorronde geschoten. De beste acht
spelers plaatsen zich direct in de 1/8-ste finales, maar er waren drie
spelers met dezelfde score van 26 punten op de achtste plaats.
Deze drie spelers (Henk van Boeschoten, Tom van der Voort en Ad
Wagenaars) moesten een barrage spelen. De winst ging hierbij

vlnr.: Edward Vinke, Romulo van Stockum,
Tom van der Voort, Henry Calvetti
bij een
Romulo en Edward
ap.
ch
ns
vorig kampioe

Romulo Kampioen.

naar Ad en de andere twee gingen naar de herkansingen. De acht
geplaatste spelers waren: Marwin van Diermen, Pascal Wijnstekers,
Frances van Dongen, Lieke van der Voort, Patrick van der Schief,
Dennis van Lent, Romulo van Stockum en Ad Wagenaars. Na de
herkansingen kwamen hier nog bij: Danny Hoogerwaard, Tom van
der Voort, Ellen Walrave, Henk van Boeschoten, Edward Vinke, Jac
van Beek, Henry Calvetti en Bas Velthuijsen. Met deze zestien speelden we de 1/8-ste finales. Dan mag je eindelijk na drie uur weer
schieten…dan moet je tegen je broer. Na afloop zei Lieke: ”Ik had
liever tegen Vinke geschoten. Nu dacht ik, als ik win gooi ik mijn
broer uit het kampioenschap.” Maar ook Tom had er last van om tegen zijn zus te moeten schieten. Waar hij met twee carreau’s en een
raak schot begon, miste Lieke alle drie de schoten. Tom vond dat
erg sneu en begon daardoor ook te missen, totdat Lieke tegen hem
zei: “Kom op joh, ga ervoor!” De 1/8-ste finales werden gewonnen
door Edward Vinke (47 punten), Patrick van der Schief (20), Danny
Hoogerwaard (30) en Tom van der Voort
(30), Henry Calvetti (41), Dennis van Lent
(24), en Romulo van Stockum (31 punten).
Pascal Wijnstekers won na een spannende
strijd van Ellen Walrave. Na deze 1/8-ste
finales gaat Henry voortaan door het leven met de naam “Henry Knalvettie”. Ad
Wagenaars, de kampioen van 2013, werd
in deze ronde uitgeschakeld. In de kwartfinale scoorden Patrick en Edward allebei
31 punten. Zij moesten een barrage schie8
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ten om een beslissing te laten vallen. Edward won met 22 punten
en ging door naar de halve finale. In de andere kwartfinales won
Tom van Danny (30-19), Henry van Pascal (25-22) en won Romulo
van Dennis (28-19). De halve finales werden gespeeld tussen Edward en Henry (22-20) en tussen Tom en Romulo (26-43). Dus de
twee finalisten zijn Edward Vinke en Romulo van Stockum. De finale werd een spannende strijd die redelijk gelijk op ging. Bij de
derde oefening was de stand 21-20 in het voordeel van Romulo.
Na de vierde oefening was het nog steeds maar een puntje verschil. Na één but stond het 32-26 in het voordeel van Romulo.
Beide spelers weten nog een but te raken maar Romulo wordt
Nederlands Kampioen Precisieschieten 2014 met 37 tegen 31
punten. Over de dag genomen een terechte kampioen. Romulo
van harte gefeliciteerd met weer een titel! Als laatste wil ik de
vrijwilligers en de mensen achter de bar bedanken voor hun tijd
en inzet, want zonder hen kunnen wij geen NK`s spelen.
1. Romulo van Stokum
2. Edward Vinke
3. Henry Calvetti / Tom van der Voort
Mary van der Voort
Foto’s: Henk van Rekum

Nk Triplette
Het zonovergoten complex van Club Jeu de Boules Middelburg was het strijdtoneel voor het Nederlands Kampioenschap Triplette 2014. In het hoofdtoernooi ging de
eindstrijd tussen Edward Vinke, Mark Norder en Marco
van Saane van PU Kennemerland en een mixteam met Elior van Klaveren, Edwin Segers en Hans van der Veen. De
mannen van Kennemerland wonnen zonder grote problemen met 13-6 en werden daarmee Nederlands kampioen.

werden er vijf punten gepakt. Twee mènes later stond de eindstand
op het scorebord: 13-6. In het troosttoernooi wonnen Ad Wagenaars, Laurent Bonafé en Son Cao vrij eenvoudig van Ellen Walrave,
Meep Poel en Niek van Weerden (13-3). Son Cao was in deze wedstrijd uitstekend op schot. Op de gedeelde derde plaats eindigden
Dennis van Lent, Richard Krone en Krijn Kok (L’Esprit) en de Middelburgse equipe Ad Damman, Piet Robijn en Fabian Moes.
Ad Damman

A

an het toernooi namen dertig tripletten
deel. Op basis van de behaalde punten in
de nationale ranking waren vier equipes
geplaatst. Daardoor konden zij elkaar pas later
in het schema treffen. De eerste ronde bracht al
meteen een grote verrassing. Noël Kempeneers,
Kees Koogje en Essa Agzoul hadden blijkbaar de
12 uur van Brugge nog in de benen en verloren
met 10-13 van Elior van Klaveren, Edwin Segers
en Hans van der Veen. De andere drie geplaatste
teams bleven tot de kwartfinales in het hoofdtoernooi overeind. Maar daar sneuvelden Milan
Saunier, Joey van Doorn en Tom van der Voort tegen Marty van Nunen, Marco Zeitzen en Boy Augustinus (11-13). Ook voor Peter Bonarius, Theo
van der Meer en Jeroen van der Mei was het einde
oefening door een 5-13 verlies tegen het team
van Va-Tout (Jaco Elve, Marco van Steenbruggen
en Marian van Campen). In de halve eindstrijd bleken Edward, Mark en Marco (van Saane) met 13-6
te sterk voor het team van Marty, Boy en Marco
(Zeitzen) en moesten de Bredanaars het onderspit delven tegen Elior, Edwin en Hans (7-13). De
finale was tot 2-2 een gelijkopgaande strijd. Met
een mène van vier punten leek definitief afstand
te zijn genomen door het team van Edward. Maar
op 7-2 kwamen de mannen van DGW/Midi nog
goed terug, 7-5. De volgende mène schoot Edward twee boules op
zo’n veertig centimeter voor het but weg en zijn schietboule liep
perfect door naar het but. Omdat Elior deze boule niet weg kreeg,

Troosttoernooi

Hoofdtoernooi

Uitslagen hoofdtoernooi
Plaats Equipe
1
1 Edward Vinke, Mark Norder, Marco van Saane
2
29 Elior van Klaveren, Edwin Segers, Hans van der Veen
3-4
11 Marty van Nunen, Marco Zeitzen, Boy Augustinus
3-4
22 Jaco Elve, Marco van Steenbrugge, Marian van Campen
5-8
7 Wim Zuidema, Ruud Adam, Marco van Zijderveld
5-8
16 Milan Saunier, Joey van Doorn, Tom van der Voort
5-8
17 Peter Bonarius, Theo van der Meer, Jeroen van der Mei
5-8
28 Aart den Boon, João Guerreiro, Bert Duits
Uitslagen troosttoernooi
Plaats Equipe
1
24 Ad Wagenaars, Laurent Bonafé, Son Cao
2
15 Ellen Walrave, Meep Poel, Niek van Weerden
3-4
2 Dennis van Lent, Richard Krohne, Krijn Kok
3-4
27 Ad Damman, Piet Robijn, Fabian Moes
5-8
6 Xander Steijns, Rob de Haan, Cas Schellekens
5-8
10 Johan Dingemanse, Henk van Vliet, Ronald Janisse
5-8
20 Istvan Elsendoorn, John Schimmel, Gerard Murk
5-8
30 Essa Agzoul, Kees Koogje, Noel Kempeneers
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NK Mix 2014

W

e schrijven 13 juli 2014. De weersvoorspellingen
zijn wisselvallig. Volgens buienradar zal de neerslag
langs Zwaag in Noord-Holland trekken. Dat stemt
tot optimisme, want in Zwaag vindt op de accommodatie van
De Bouledozers het Nederlands Kampioenschap voor gemengde teams plaats. De inschrijving valt eigenlijk wat tegen. Negenendertig equipes, maar op de speeldag zelf meldt zich een equipe,
die zegt zich aangemeld te hebben, maar niet op de lijst staat. Gelukkig is er een oneven aantal inschrijvingen, dus deze equipe heeft
geluk. Toch hadden ze er verstandig aan gedaan om op de website van
de NJBB te controleren of de inschrijving ook aangekomen was. Maar
goed. Veertig equipes starten de eerste ronde en daar blijven twintig
winnaars over. Acht van deze winnaars spelen de cadrageronde om
qua aantal op een macht van 2 (2-4-8-16 enz.) te komen. Ook in het
troosttoernooi, waarin de twintig verliezers doorgaan, vindt een cadrageronde plaats. Vanaf nu betekent verliezen einde toernooi. Het was
goed om te constateren dat er veel jongere spelers en speelsters deelnamen. Soms in de combinatie vader-dochter, moeder-zoon of broer
en zus. De kampioen van 2013 duldde weinig tegenstand gezien de
uitslagen richting de finale van achtereenvolgens 13-2, 13-1, 13-5 en 132. Deze laatste stand was in de halve finale, waarin broer en zus tegen
elkaar speelden. De finale werd een strijd tussen regerend kampioen
Sandy Rikkers/Kees Koogje en Frances van Donge/Marco Kok. Soms
wordt het verloop van een partij door één boule bepaald. In de derde
mène had Frances schoot Frances voor drie, met een kans op zelfs vijf.
Het werd er slechts één en 4-0 in plaats van 7 of 8 -0. Sandy en Kees
kwamen daarna goed in het spel en stonden nog slecht één tegenpunt
toe. Het werd een 13-5 overwinning en prolongatie van de titel. Voor
Kees was het zelfs de derde titel op rij met zijn winst in 2012 met Carola
Voogt. Het troosttoernooi werd gewonnen door de equipe Alie en Pascal Wijnstekers.
Tekst en foto’s: Henk van Rekum
Einduitslag Hoofdtoernooi
1. Sandy Rikkers/Kees Koogje (Mix)
2. Frances van Donge/Marco Kok (l’ Esprit)
3. Josefien Koogje/Tim van Drunen Littel (Mix)
Gerda van Linde/Mark Norder (Mix)

10
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Precies meten

Het publiek

Einduitslag Troosttoernooi
1. Alie en Pascal Wijnstekers (Amicale de Pétanque)
2. Debby Weber/Richard Nijs (l’ Esprit)
3. Kathleen Scholten/Edward Vinke (PU Kennemerland)
Wilma Oosterbaan/Frank Versluis (Mix)

Podium Troostoernooi

NK tête-à-tête 2014
Zondag 25 mei vond in Enschede voor de 31e keer het
Nederlands Kampioenschap tête-à-tête plaats. Voor een
westerling was het best een stukje rijden, maar bij de
vereniging L’Equipe aangekomen zie je een schitterende
en ruime accommodatie met enthousiaste (soms te) medewerkers. Dan is dat al de moeite van de rit waard.

E

ven wat cijfers als aanloopje. Het eerste NK tête-à-tête vond
plaats in 1984 en de eerste kampioen was Harko Verhagen.
In totaal zijn er 21 verschillende kampioenen geweest. Sommige spelers wonnen dit kampioenschap tweemaal en twee spelers, te weten Jack Schillemans en Patrick Bosch wonnen driemaal.
Topscorer is echter Ferdinand Wiese met vier titels. Tweemaal hebEssa Agzoul kampioen 2014

Raymond Tonen winnaar Troostoernooi

ben zowel vader als zoon een titel veroverd. In 1987 won Roel Telkamp de titel en in 2001 deed zoon Erik dat ook. In 1996 won Ed
Bosch en zoon Patrick deed dat maar liefst driemaal (2008, 2010
en 2011). De titel is nog nooit door een vrouw gewonnen, maar
wel door een jeugdlid. Vorig jaar won Romulo van Stockum de titel.
Voor deze 31e editie hadden zich 60 deelnemers aangemeld, waaronder vijf jeugdleden en acht vrouwen. In de eerste ronde viel

De eindstand:
Hoofdtoernooi
1 Essa Agzoul
2 Joey van Doorn
3 Erik Telkamp
Kees Koogje
5 Peter Bonarius
Brain Schampers
Mourad el Ansari
Marco Zeitzen

Les Cailloux – Zeist
’t Dupke – St Michielsgestel
Les Cailloux – Zeist
Les Cailloux – Zeist
De Gooiers – Hilversum
Amicale - Cuijk
’t Zwijntje – Apeldoorn
‘t Dupke – St Michielsgestel

Troosttoernooi
1 Raymond Tonen
2 Romulo van Stockum
3 Jac van Beek
Judith van den Eijnden
5 Yves Roussel
Jeroen van der Mei
Peter van Rooijen
Charles Gelijn

PU Kennemerland – Haarlem
PU Kennemerland – Haarlem
Plop – Uden
PU Kennemerland – Haarlem
De But ‘84 – Steenwijk
JBV Boul’Animo - Dieren
Les Taxateurs – Culemborg
CJB Middelburg

meteen een verrassing te noteren. De regerend kampioen Romulo
verloor zijn partij en was dus uitgeschakeld voor de titel. In het
troosttoernooi stoomde Romulo echter door naar de finale. In die
finale moest hij zijn meerdere erkennen in een solide plaatsende
Raymond Tonen, die met 13-9 won. In het hoofdtoernooi wonnen Kees Koogje, Erik Telkamp, Essa Agzoul en Joey van Doorn de
kwartfinale. De twee halve finales werden spannende partijen en
beide werden beslist door een ongelukkig uitpakkend schot. Zowel het schot van Erik als het schot van Kees nam tevens de eigen
boule mee, waardoor de partij meteen ten einde was. In de finale
tussen Essa en Joey ging het ook gelijk op. Op een stand van 12-11
voor Joey moest Essa schieten voor het punt. Het werd een blijver
en daarmee het kampioenschap. Net als zeventien jaar eerder werd
Essa Agzoul Nederlands Kampioen tête-à-tête. Dit jaar won de ervaring het nog van de jeugd, maar de jongere spelers zullen in de
komende jaren steeds nadrukkelijker aanwezig. Maar een welgemeend bravo voor Essa!
Tekst en foto’s: Henk van Rekum

vlnr.: Joey van Doorn, Essa Agzoul, Kees Koogje, Erik Telkamp.
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EK veteranen

De trip naar het EK veteranen in Zweden

E

n dan is de dag aangebroken, woensdag 25 juni vertrekken wij naar Zweden. Hier wordt in Lulea het EK veteranen
gespeeld. De groep bestaat uit Bert van Dijk, Martin Bakker, Gerard Zijlstra en Rajen Koebeer, met als begeleider/coach
Meep Poel. Na een mooie en rustige vlucht, met een overstap
in Stockholm, kwamen wij laat in de middag aan in Lulea. Allerhartelijkst werden we bij de uitgang door een vertegenwoordiging van de organiserende club begroet. Na de benen even
te hebben gestrekt ging het door naar de speellocatie. Hier aangekomen kregen wij een rondleiding door het gebouw. Wat een
mooi geheel. Met binnen en buiten banen, kleedkamers en douches en ook leslokalen en vergaderzaaltjes. Na alles te hebben
bekeken en het terrein verkend op naar het hotel. Dit was mooi
gelegen aan een klein meer, met een vogelkijkhut, prachtig. De
verzorging hier was gedurende ons verblijf zeer goed. Na een
heerlijke nachtrust gaan we naar de speellocatie. Wel even wennen dat de zon niet ondergaat, maar hoog aan de hemel volop
staat te stralen. Het lijkt ’s nachts om 02.00 uur wel of het middag 14.00 uur is. Op het speelterrein onder elkaar en met clubleden een paar partijen gespeeld, om het terrein te leren kennen.
‘s Middags zijn wij naar de stad geweest en hebben het historische Lulea bezocht, dat 20 kilometer buiten de stad ligt. Hier
zijn alle gebouwen uit hout opgetrokken en in een rood-bruine
kleur geverfd, zeer bijzonder om te zien. De wedstrijddagen

kwamen in zicht. De voorronden verliepen voorspoedig, tegen
favoriet Spanje werd zeer goed gespeeld. Dit mooie en goede
spel werd ook tegen Monaco gecontinueerd . Alle wedstrijden
werden gewonnen, een meer dan voortreffelijke prestatie. In de
achtste finale begonnen wij tegen Polen. In tegenstelling tot de
voorronde, toen wij ook al tegen hen gespeeld hebben, er werd
toen met gemak gewonnen, nu kwam het goede spel van de dagen ervoor maar niet op gang. Gewonnen werd er wel, en nu op
naar de halve finale. Onze tegenstander was hier weer Monaco.
Werd er in de voorronde zeer goed tegen hen gespeeld, nu lukte
dit veel minder, en Monaco werd winnaar. Monaco dus naar de
finale. Ook Denemarken wist zich voor deze finale te plaatsen,
echter de Monegasken waren veel te sterk voor hen. Monaco
heeft met zeer goed spel gewonnen. Nederland werd samen
met Duitsland 3e. Een zeer goed resultaat. Het Nederlandse
team blonk uit door verbondenheid, enthousiasme en sportiviteit. Een compliment aan hen is dan ook zeker op zijn plaats. Ik
ben er fier op van deze ploeg deel te hebben uitgemaakt. Het
was een buitengewoon goed georganiseerd toernooi. De vrijwilligers van de organiserende vereninging Lulea Boul-Halle
mogen zeker niet onvermeld blijven, het eten en drinken was
goed verzorgd. Een happening waar de organiserende vereniging met veel plezier op terug kan kijken.
Meep Poel

vlnr.: Rajen Koebeer, Martin Bakker, Gerard Zijlstra, Bert van Dijk.
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LEDENPANEL

Praat mee met de NJBB!
Dit jaar start de NJBB met een online ledenpanel.
Het NJBB Ledenpanel geeft de leden van de bond de mogelijkheid om mee te praten over tal van onderwerpen.

Wat vindt u bijvoorbeeld van ...,
hoe ervaart u de ...,
wat merkt u al van ...
Één keer per kwartaal ontvangt het panel een vragenlijst
Door u aan te melden bij het NJBB Ledenpanel praat u mee over talloze zaken
die spelen en kunt uw mening geven over actuele ontwikkelingen

Ga naar http://www.njbb.nl/Ledenpanel.aspx, meldt u aan en praat mee met de NJBB!

In memoriam

In memoriam Frans van Voorst

O

p 27 juni 2014 is op 76-jarige leeftijd de oud-voorzitter
van de NJBB, mr. ing. Frans Thomas van Voorst, overleden. Frans was van 1983 tot 1985 voorzitter van de NJBB.
Daarna verwisselde hij van functie en werd hij voorzitter van de
Reglementencommissie. Die functie heeft Frans bekleed tot het
jaar 2000. Een hoogtepunt tijdens zijn voorzitterschap was de organisatie van het WK in 1984 te Rotterdam. Tijdens zijn leiderschap
is een sportinformatie-circuit opgezet, de vorming van het bondsbureau in Poeldijk en een verdubbeling van het ledental naar circa
5.600 leden gerealiseerd. Frans was een groot voorstander van het
ombouwen van de afdelingen tot sociaal-geografische eenheden.
Een onderwerp dat momenteel weer actueel aan het worden is.
Frans heeft met zijn Reglementencommissie de basis gelegd voor
de huidige regelgeving binnen de NJBB. Frans heeft met zijn inzet
en inbreng een historische plaats veroverd binnen de NJBB en de
onderscheiding met een gouden bondsspeld is daar getuigenis
van. Wij wensen de nabestaanden van Frans veel sterkte toe met
het verwerken van dit verlies.
Bestuur Nederlandse Jeu de Boules Bond

Foto: Bram Otte
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NC

DE NATIONALE COMPETTIE 2014

1e

3e
NC Ereklasse:

2e

1. ‘t Zwijntje 1 - Frank Schepers, Dennis Mul, Milan Heiligers
2. CdP Les Cailloux 2 - Essa Agzoul, Noel Kempeneers, Kees Koogje
3. Petangeske 1 - Eddie Hollestelle, Ricardo Saarloos, Tom van der Voort

1e

3e

2e

NC Hoofdklasse A: 1. Boul’ Animo 1 - Theo van der Meer, Johnny Saalmink, Wim van Ree
2. MIDI 2 - Simon op den Kelder, Johan Mol, Roy Hulskamp
3. Le Bon Courage 1 - Arthur de Vlieger, Cees Wubben, Henny Duchenne

1e

3e
Hoofdklasse B:
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1. De Goede Worp 1 - Elior van Klaveren, Martin Pialorsi, Edwin Segers
2. Le Biberon 1 - Hans Timmermans, Jacob Norder, Gerard Zijlstra
3. Va Tout 1 - Boy Augustinus, Lars Dolmans, Berry Matthijssen
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2e

De winnaars van de NC in zone A:
1e klasse winnaar Près le But (Groningen)
Lucas Steenhuis, Harry van Lier, Harry Tilman

3e

2e klasse
Winnaar Boul’ Animo (Dieren)
Jeroen van der Meij, Herman Hamer, Henk Schoolderman

1e

2e

De winnaars van de NC in zone B:
1e klasse winnaar Les Boules Fleuries (Lisse) v.l.n.r. Ron Heus, Mauro Saulnier, Ruud Kramer
2e plaats Entre Nous (Den Helder) v.l.n.r. Wendy Karsten, Alex de Boer, Michiel van Asten
3e plaats Les Cailloux (Zeist) v.l.n.r. Elke van der Linden, Katy Kamps, Karlijn de Jong

3e

1e

2e

2e klasse
Winnaar ASV Celeritas (Alkmaar) v.l.n.r. Ben van Assema, Patrick Schotvanger, Rick Schekkerman (invaller voor Kees Bessling)
2e plaats Les Boules Fleuries (Lisse) v.l.n.r. Rob van der Zwet (invaller voor Robert Loesberg), Leroy Dijkman, Teus van der Tonnekreek
3e plaats OSB (Bodegraven) v.l.n.r. Marcel Aberson, Juup Visser, Jaco de Haan
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NC in zone C, Einduitslag:
1e klasse:
1. Hilbrand Meijer, Frans Velthuis, Brian Kroon
Folâtre 2
2. Corry Reijerse, Hans-Willem van Gellekom, Fred Lagerwaard
Folâtre 3
3. Arjen van Noppen, Martien Willemsen, Cheetan Wootton
Le Bastion

2e klasse A:
1. Eric v Waalwijk van Doorn, Lau van Dam, Dick Peters
Va Tout
2. Hans Landzaad, Arja Landzaad, Jan Mout
Vlaardingen
3. Rob Torremans, Joop Pols, Steef Kraan
Midi

2e klasse B:
1. Alex Hazen, Bert Vennik, Simon Vogelaar
ABA
2. Valentijn Koppenhagen, Piet Molema, Frans Roos
Zoetermeer
3. Wessel Geertse, Paul Geertse, M. Kommers
Petangeske

De winnaars van de NC in zone D.
1e klasse
Winnaar JBC ’t Dupke
Rob de Haan, Xander Steijns, Cas Schellekens
2e plaats Jeroen van Hoeckel, Antoon van Mil, Jerrill Bang Afoe
3e plaats Jeu de Bommel (Zaltbommel)
David Roest, Bert van Hees, Clemens van Hees
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Rubriek van Bert Kirpensteijn

gele, oranje en rode kaart

S

inds april jl. zijn onze scheidsrechters uitgerust met gele,
oranje en rode kaarten. Afhankelijk van de aard van de
overtreding heeft onze arbiter de mogelijkheid een kaart te
trekken. Ik hoop dat men deze kaarten dan ook zal gebruiken. Ongetwijfeld zullen er op dit moment scheidsrechters zijn die daadwerkelijk optreden, maar op de toernooien waar ik ben geweest,
wordt er weinig gewaarschuwd door de leidsman.
Zeer weinig mensen staan correct in de cirkel. Een scheidsrechter uit
het oosten van het land presteert het zelfs te zeggen dat je nog op
de kunststof cirkelrand mag staan, echter de hakken moeten binnen
de cirkelrand blijven. Terug even naar de kaarten. Tien jaar geleden
gebruikte Kees van Steenkiste al een gele kaart, min of meer ludiek,
maar het werkte wel.
Tijdens mijn bezoek aan enkele toernooien binnen afdeling 6 viel
het mij op dat scheidsrechters niet of slecht herkenbaar zijn gedurende hun werkzaamheden. Zelf heb ik nog een aantal uren mogen arbitreren tijdens de Open Utrechtse Jeugdkampioenschappen. De hiervoor aangestelde scheidsrechter bleek met vakantie
te zijn. Met behulp van de meetapparatuur uit de shop van Obut
heb ik enige metingen mogen verrichten. Leuk weer eens bezig te
zijn. Hier bleek dat er veel overtredingen worden gemaakt bij het
tireren. Meerdere spelers waren de cirkel al uit voordat hun boule
de grond raakte of voordat de te schieten boule geraakt werd. Ook
het hinderlijk oefenen tussen partijen in, op het moment dat men
zelf uitgespeeld was, kwam vaak voor. Een taak voor trainers en begeleiders.
Verbazing
Met verbazing heb ik gekeken naar het meten tijdens een partij. Zelf kreeg ik de vraag, op het moment waarop ik binnen een

Clochard
Het was nog vroeg in de avond. Een avond onder een brede brug
aan de rand van een voorstadje van Marseille. Samen met mijn
‘vriendin voor één nacht’, vlijde ik mij neer op het zachte maar al
licht kalende carpetje. We gebruikten elkaars jas als hoofdkussen
zonder dons. Niet alleen vanwege de brug maar meer omdat het
nog net niet donker was, zagen we nog geen sterren boven ons
als romantisch dekbed over een te verwachten zwoele nacht.
Feitelijk was het haar voorstel, ons voor één nacht in het leven
van clochards te laten meeslepen. ‘Je moet alles éénmaal hebben gedaan,’ zei ze telkens. Het klonk als een lijfspreuk. Een lijfspreuk of een ergens gelezen wijsheid maar het voelde meer als
een mantra om zichzelf moed in te spreken.
Ze sprak heel veel over de liefde die avond. Haar grote liefde
voor petanque, helaas te verstaan. Alleen maar petanque. Niets
dan petanque. Ondanks mijn vissen, vogelen en andere aangeleerde verleidelijke invallen kwam ik er eerst na het krieken van
de volgende morgen achter dat zij waarachtig slechts één soort
liefde bleek te kennen. Het lijkt mij volstrekt onmogelijk om met
maar één liefde te kunnen leven, maar zij kon het. Volstrekt monogaam in haar liefde voor petanque.

partij een meting verrichtte,
waar ik eigenlijk naar keek.
Wat voor de meeste mensen
vanzelfsprekend is, blijft voor
een aantal spelers bijzonder
moeilijk. Ook het verwijderen van een boule binnen
een situatie om een meting
te kunnen verrichten is een
hele opgave. Mijns inziens is
het toch wel eens de moeite
waard om nieuwe spelers te
instrueren hoe een en ander
in zijn werk gaat.
Het spelen met een boule
van je medespeler of zelfs tegenstander is ook een steeds
terugkerend probleem, zeker
binnen de meer recreatief
ingestelde spelers. Hierdoor
aangemoedigd komt het hoe
langer hoe meer voor dat spelers hun boules voorzien van, met viltstift aangebrachte stippen, cirkels, vierkanten enz enz. Een kleurrijk
schouwspel, echter doordat de creativiteit vaak niet erg groot is,
ontstaat weer verwarring. Meer bij het spel betrokken blijven lijkt
mij een betere optie. Kortom er blijft nog heel wat te doen.
Bij navraag blijkt dat er maar weinig verenigingen zijn die de leden
voorzien van de juiste reglementen.
Bert Kirpensteijn
Internationaal scheidsrechter FIPJP

Waar ik al moeite heb met het bovenhalen van de kleur haren
van mijn eerste vriendinnetje, somde zij als een ‘idiot savant’
moeiteloos de tussenstanden op van haar eerst gewonnen en
ook alle volgende wedstrijden. Op iedere datum die ik noemde
wist zij precies waar, met en tegen wie en hoe ze had gespeeld.
‘Je moet wel een ongelooflijk grote prijzenkast hebben,’ vroeg ik
ver na middernacht, na haar eindeloze liefdesverhalen en naar
de nu dus eigenlijk wel bekende weg. Dat bleek helemaal niet
het geval.
Natuurlijk had ze in haar nog maar halfoude bestaan al veel trofeeën en prijzen gewonnen maar altijd had zij de gewonnen prijs
weggegeven, zei ze. En altijd aan een arme sloeber, een bedelaar
of in elk geval aan iemand die er uitzag als zodanig. Gelukkig,
dacht ik, toch nog iets van een menselijke trek in dit verder zo
verboulde wezen.
Toen de zon de ochtend wakker kuste, wij onze jassen aantrokken en het al licht kalende carpetje oprolden, nam zij iets uit haar
tas en reikte mij haar gevulde hand ten afscheid. Als in een reflex
nam ik de crémekleurige enveloppe van haar aan met de sierlijk gouden opdruk: 1ère Prix de Petanque. Van nu af ben ik dus
één van hen, een arme sloeber, een bedelaar, clochard voor één
nacht. En zij, zij is vooral zichzelf gebleven.
Piet Bult
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nieuws uit de zones

zonE A
Pétanqueclub Doetinchem bestaat 25 jaar
n de laatste Info van dit jaar wil ik nog even terugblikken op het
voor ons historische jaar 1989. Het betekent toch wel iets dat
er nu in Doetinchem een petanqueclub is. Dit jaar zijn we van
start gegaan en alles overziend denk ik dat het een geslaagde start
is geweest.’ Aldus de profetische woorden van onze eerste voorzitter Dick Koster aan het einde van het oprichtingsjaar 1989. Het was
niet alleen een geslaagde start, het was zelfs een vliegende start. We
begonnen met 18 mensen en aan het einde van dat zelfde jaar 1989

I

Gezellige receptie.

Koninklijke onderscheiding voor Jan Griffioen van Pétanqueclub Doetinchem.
ijdens het officiele gedeelte van de receptie naar aanleiding
van ons 25-jarig jubileum op 12 juli j.l. viel onze penningmeester Jan Griffioen een bijzondere eer ten deel. Geheel
onverwacht betrad onze nieuwe burgemeester Joosten het podium en feliciteert de jubilerende vereniging. Hij heeft tevens een
verzoek: daar dit de eerste keer is dat hij onze vereniging bezoekt
wil hij zich graag laten voorlichten over het reilen en zeilen van
onze club. Voorzitter Arie Brinkman is van mening dat medeoprichter en lid van verdienste Jan Griffioen hiervoor de meest geschikte persoon is. Op het podium ontspint zich dan een gesprek
over de ontstaansgeschiedenis en de verdere ontwikkeling in de
daaropvolgende jaren en Jan’s rol daarin. Jan is sinds meer dan
50 jaar als bestuurslid betrokken bij verschillende Doetinchemse
sportvereningen en overkoepelende sportorganen. Hij is een van
de oprichters van onze vereniging en sinds de oprichting ook penningmeester.
Natuurlijk is de burgemeester niet met lege handen gekomen en
hij vraagt Colin, Jan’s jongste kleinzoon, een cadeautje voor zijn
opa uit te pakken. Het pakje blijkt een “brief van de koning” te bevatten, die Colin dan mag voorlezen. Een brief die begint met:
“Het heeft Zijne Majesteit behaagd.”
Een geëmotioneerde Jan Griffioen krijgt dan de koninklijke onderscheiding opgespeld. Geheel tegen zijn gewoonte in was Jan door
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hadden zich in totaal al 45 leden aangemeld. En deze ontwikkeling
heeft zich doorgezet. Begonnen op bospaden tot we uiteindelijk
een terrein toegewezen kregen, dat nog geschikt moest worden
gemaakt om de petanquesport te kunnen beoefenen. De bouw van
de hallen, eerst een kleine kantine, later de uitbreiding van de kantine etc., zodat we nu kunnen spreken van een ruim en comfortabel
petanquecentrum waar we trots op zijn. Waar we ook trots op zijn
is, dat dit alles met eigenwerkzaamheid tot stand is gekomen. Afgezien van een bijdrage van de gemeente voor de installatie van een
verwarmingssysteem voor onze hallen hebben wij nog nooit een
beroep hoeven doen op welke subsidiepot dan ook. Wij zijn nog
steeds een vereniging die geen gebrek heeft aan vrijwilligers. Meer
dan de helft van ons ledenbestand is op de een of andere manier als
vrijwilliger bij onze vereniging betrokken. Alles bij elkaar dus meer
dan genoeg aanleiding om er eens een knalfeest van
te maken. En een knalfeest werd het! Onder leiding
van de jubileumcommissie werd de boulehal tot een
ware feesthal omgebouwd. ’s Middags was er een
druk bezochte en gezellige receptie. Tijdens deze receptie werd aan onze penningmeester Jan Griffioen
nog een koninklijke onderscheiding uitgereikt (zie
elders in dit blad). En ’s avonds konden de, al dan niet
stramme, beentjes van de vloer. Het orkest Savage
Revival zorgde voor een feestelijke stemming. De in
de Achterhoek en omstreken wereldberoemde zangeres Sandra Vanreys deed daar nog een schepje bovenop. En natuurlijk niet te vergeten de uitgebreide
feestbarbecue, waarmee de avond begon. De conclusie van deze feestdag mag zijn dat Pétanqueclub
Doetinchem een bloeiende vereniging is van mensen met een enorme betrokkenheid.
Namens bestuur Pétanqueclub Doetinchem
Hans Megens

alle emoties deze keer kort van stof in zijn dankwoord: “Ik ben trots
op deze onderscheiding”. En wij zijn trots op Jan! Namens bestuur
en leden van Pétanqueclub Doetinchem
Hans Megens

Hulde
In de vorige petanQue (nr. 81) werden een aantal personen in een
stralend zonnetje gezet vanwege een jarenlange inzet voor hun jeu
de boulesclub en daarmee voor de petanquesport in het algemeen.
Door miscommunicatie in het hoge noorden, vielen twee mannen
van een zelfde statuur helaas buiten die publicatie. Dat willen we natuurlijk graag even rechtzetten. Tijdens een vergadering van afdeling
1, op 16 april jl., werden door de voorzitter van afdeling 1, de heer Jur
Moorlag, in de kantine van het boulodrome van CdP La Boule au But in
Sneek twee bronzen spelden van de NJBB uitgereikt. De heer Catrinus
Nieuwland van De Blêde Boulers uit Mildam kreeg een speld voor de jarenlange verdiensten bij ‘zijn’club. Van de oprichting in 1996 tot begin
van dit jaar was hij (met hulp van zijn vrouw Hillie) de mede-oprichter,
bestuurslid en duizendpoot waar de club op dreef. In de voorjaarsvergadering van de vereniging was hem het erelidmaatschap al toegekend.
De bronzen speld van de
NJBB maakt zijn prijzenkast mooi compleet. De
heer Theo Schroor van De
Boskboulers uit Beetsterzwaag had al een erespeld
en een erelidmaatschap
van de plaatselijke voet2014-07-Hulde-Theo-Schroor
balclub en zelfs al een
Theo Schroor voor het schild van ‘zijn’ club
koninklijke
onderscheiding. Voor zijn jarenlange
verdiensten vanaf de oprichting in 1997 tot heden
was hij al tot erelid van de
jeu de boulesvereniging
benoemd. En nu werd hij
dus ook nog gelauwerd
met de bronzen speld van
de NJBB. Een echte vereni2014-07-Hulde-Catrinus-Nieuwland
gingsman met het hart op
Catrinus Nieuwland voor de garagedeur
de juiste plaats.
van zijn huis
Tekst en foto’s: Piet Bult

PetanQue op bezoek bij...:
De Boskboulers
e kunt je auto beter iets verder opzij zetten, wellicht komt er zo
meteen een koets met paarden voorbij.’
Dit waren de eerste woorden van welkom tijdens mijn bezoek aan JBV ‘De Boskboulers’ in Beetsterzwaag. Tja, waar maak je
dat nog mee, dat je als automobilist rekening moet houden met
het passeren van een paard en wagen bij een petanquelocatie in
ons land. Het speelveld van De Boskboulers in Beetsterzwaag is
ongetwijfeld één van de meest idyllische plaatsen voor het spelen van petanque in Nederland. Op deze plek gaan we even terug
naar de zevende en achtste eeuw. In die tijd bestond Nederland
nog niet zoals nu maar heette ons land voor het grootste deel
Groot Friesland (Frisia Magna) en het grondgebied liep vanaf de
rivier de Wezer in het huidige Noord-Duitsland voornamelijk als
een brede kuststrook tot aan het Zwin bij Brugge in België, met
Utrecht (Traiectum) als hoofdplaats. Sinds het einde van de zestiende eeuw was het daarin centraal gelegen Leeuwarden (Lintarwde) de hofstad van de koninklijke familie Nassau. Vandaar dat
ons huidig koningshuis nog steeds een sterke band heeft met de

‘J

Toeval

E

n vergeet niet de oude GFT-container aan de straat te
zetten? Die moet vanaf zeven uur morgenvroeg klaarstaan,’ commandeerde mijn lieftallige echtgenote.
De ongeveer vijfentwintig jaar oude huisvuilcontainers
zouden in onze wijk worden omgewisseld voor een nieuw
model zodat het wekelijks legen, met tevens een nieuw
type vrachtauto, nog sneller dan snel zou kunnen. Na onze
ietwat late thuiskomst uit de randstad zette ik ‘s nachts tegen half twee de lege oude container netjes volgens voorschrift op de stoep.
Bij het wakker worden om ruim acht uur hadden we nog
geen ophaaldienst gehoord of gezien. Idem om negen en
om tien uur. Tegen half elf wordt er aangebeld en blijkt
mijn allerbeste vriend Jan samen met zijn vrouw even gezellig op de koffie te komen. Binnengekomen zie ik direct
daarna vanuit de keuken de halfvolle containerophaalauto
langzaam voorbij rijden.
Na een uurtje vindt mijn vriend Jan het welletjes en we
lopen ten afscheid met elkaar naar buiten. Direct naast
de voordeur staat onze oude trouwe GFT-container... ‘Hoe
komt die nou hier? Die is daarnet toch opgehaald?’ vraag
ik mezelf hardop af. ‘O, die heb ik vanaf de stoep voor je
meegebracht. Ik zag dat hij was geleegd,’ sprak mijn altijd
behulpzame grote vriend.
‘Toeval bestaat niet, je hebt het altijd zelf in de hand,’ zegt
mijn leermeester tijdens de petanque-training elke keer.
Natuurlijk geloof ik de beste man op zijn woord, maar ik
zet er sinds vandaag toch ook een heel klein vraagtekentje
bij. Heel af en toe blijkt toeval wel degelijk te bestaan.
Piet Bult

huidige provincie Fryslân. De uitgestrekte natuurgebieden van
Zuidoost-Friesland vormen net als toen, nog altijd een aaneensluitend geheel met die van de provincie Drenthe en de kop van
Overijssel. Niet zo vreemd dus, dat de toenmalige adel zich voor
een groot deel had verzameld in zathen en landgoederen rond
het bosrijke en aanzienlijke Beetsterzwaag. Nog steeds ruikt de
omgeving sterk naar die oude adel. Vandaar ook de waarschuwing
tijdens mijn welkom dat er op de brede bospaden ook vandaag
de dag nog gerede kans is dat er een koets met paarden voorbij
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kan komen. Omringd door de vele hoge bomen bevind ik mij hier
op de speellocatie van De Boskboulers. De petanquevereniging
die sinds 1997 bestaat, momenteel tegen de vijftig leden telt en
sinds de oprichting deel uitmaakt van de NJBB-familie. Tussen al
die statige en lommerrijke bomen zijn verschillende petanquevelden aangelegd met ieder één tot vijf speelbanen met een zeer
uiteenlopende ondergrond en oppervlakte. De knusse kantine
met slaapgelegenheid (!) wordt gedeeld met bewoners van het
monumentale Huize Lyndensteyn uit 1821, momenteel een revalidatiecentrum voor kinderen. Een aantal banen is dan ook speci-

zonE B
Boule Plaisir viert 35-jarig jubileum
et was 21 maart precies 35 jaar geleden dat de Uitgeester jeu
de boulesclub Boule Plaisir werd opgericht. De initiatiefnemers waren Leo Somers (de eerste voorzitter) en Gerrit van
de Ven (de eerste secretaris). Met hun beider families waren ze tijdens
vakanties in Frankrijk aangestoken door
het typisch Franse spel in de buitenlucht: petanque. Dit spel wilden ze ook
in hun eigen dorp beoefenen. En hoewel petanque een wereldwijde sport is,
was het eind jaren ‘70 in Uitgeest nog
vrij onbekend. Boule Plaisir is ontstaan
vanuit deze twee Uitgeester families, die
het spel speelden op een grasstrook bij
een parkeerterrein waar ze met een paar
emmers zand een tijdelijk baantje hadden gecreëerd. Er kwamen steeds meer
mensen bij die het ook eens wilden
proberen en enthousiast werden voor
de sport. Waarop Leo en Gerrit besloten
een vereniging op te richten. Het ledenaantal van Boule Plaisir groeide,
en de vereniging benaderde de gemeente voor een stukje grond. Zo
belandde Boule Plaisir op het Mollenveld, pal naast de ijsbaan. De huidige voorzitter Jacques van Zuylen, die Jan Beuvens na 15 jaar voorzitterschap is opgevolgd, kan zich het vroegere onderkomen nog goed
herinneren. “Er stond een piepklein hokje waar je alleen een kop koffie,
thee of een Mars kon krijgen. Bij regen konden er hooguit vier mensen
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aal toegankelijk gemaakt voor spelers in een rolstoel. Op winterse
dagen wordt de naastgelegen manege, die ook deel uitmaakt van
het complex, op een zelfde wijze samen gebruikt voor pony- en
paardrijden en voor het spelen van een partijtje petanque. Net als
veel jeu de boulesclubs hebben ook De Boskboulers feitelijk geen
aanwas van jeugd. Een bescheiden aantal leden speelt wedstrijden buiten de eigen club. Maar onder de grote bomen is het nooit
erg warm of erg koud en het waait er ook nagenoeg nooit. Een
werkelijk ideale speellocatie dus voor de al wat oudere ‘jeugd’.
Tekst en foto’s : Piet Bult

schuilen, de rest moest onder een paraplu duiken.” Daar is inmiddels
een prachtige kantine voor in de plaats gekomen, en ook het aantal banen is uitgebreid. Alles uitgevoerd door vrijwilligers van de club. Boule
Plaisir (‘met het mooiste veld van Noord-Holland’) wordt graag bezocht
door gastteams. In hoogtijdagen, waarin de club zo’n tachtig leden telde, is een team van Boule Plaisir zelfs Nederlands kampioen geworden.
Het ledenaantal is de laatste jaren weer iets gedaald tot circa zestig,
maar de gezelligheid is er niet minder op geworden. Eén van de redenen dat Mil van Beurden, penningmeester van Boule Plaisir en sinds
2007 lid, graag een ‘balletje gooit’. Wie denkt dat jeu de boules een gezapige sport is, heeft het mis. “Er is enig
balgevoel voor nodig en er komt tactiek bij kijken. Na verloop van tijd krijg
je vanzelf meer speelervaring.” Maar
plezier staat ook bij Mil bovenaan. Op
de tweede dinsdag van april is de Daglicht toernooienreeks van start gegaan,
waarin tot half september zes competitiewedstrijden worden gespeeld. Spelers uit heel Noord-Holland nemen aan
dit open toernooi deel. Daarnaast zijn er
het hele jaar toernooien, zoals het Pieter
Hagendoorn toernooi, het Paastoernooi, het Eurotoernooi en meer. Ook
het 35-jarig jubileum van Boule Plaisir
werd gevierd met een toernooi; op zaterdag 2 augustus. Die dag werd
feestelijk afgesloten met een gezellige Indische rijsttafel; opgediend in
Franse sferen! Voor meer informatie: www.bouleplaisir.nl.
Carolien Breed
(dit artikel verscheen eerder in de Uitgeester en is met toestemming
van de auteur iets ingekort voor petanQue).

Schager Markttoernooi
p 12 en 13 juli werd het 2 daags markttoernooi gehouden
in Schagen. Zaterdag de tripletten (64 teams) en zondag
de doubletten (96 teams). Op de prachtige locatie in het
centrum van Schagen en onder ideale weersomstandigheden
werd er gespeeld. Bij de vele tripletten op zaterdag waren er veel
deelnemers(sters) die zondag in Hoorn (op 25 km. van Schagen) de
NK Mix Kampioenschappen gingen spelen , o.a. de winnaars van
vorig jaar Kees Koogje en Sandy Rikkers. Dit toernooi is eind mei
al nagenoeg volgeboekt. Het toernooi geeft een geweldige stimulans voor de sport boulen in de regio. Wil men het jeu de boules
promoten dan is dit een toernooi om een voorbeeld aan te nemen.

O

Uitslag Doubletten
1 Dennis Mul - Frank Veenstra
2 Ruud Thielsch - Cathy Thielsch
3 Andre van Helmondt - Hans v. Schaik

Ad Stet
Magnusboules in Schagen

Uitslagen tripletten
Poule A
1 Raymond Tonen - Tim van Drunen Littel -Ron Tielman
2 Richard Krohne - Martin Bakker - Marcel van Nieuwenhuizen
3 Erik vd Sluys - Frank Duin - Robert Hojnacki
Poule A compl.
1 Raymond Cheval -Jef van Londersele - Leo Francois (B)
2 Kees Kaandorp - Rick Kaandorp - Marco Dekker
3 Ruud vd Ploeg - Alie Huizinga -Harrie Kuipers

Batavia Petanque 2014
n het laatste weekeinde van juni had voor de elfde keer
het evenement Batavia Petanque Zeist plaats bij de club
de pétanque Les Cailloux. De wedstrijden werden gespeeld
op het eigen terrein en op de tot boulebanen omgetoverde
en voor het verkeer afgesloten Koelaan. Naast een licentietoernooi voor tripletten op zaterdag en voor doubletten op zondag
had beide dagen een recreatief promotietoernooi plaats voor
doubletten. Ondanks de concurrentie van een groot toernooi
in België en kampioenschappen in Duitsland en Frankrijk, was
de buitenlandse deelname (ook uit België) ook dit jaar toch
boven verwachting. Dit jaar voor het eerst had op beide dagen
ook een tireerwedstrijd plaats, die zich in een grote belangstelling mocht verheugen. De beide dagen speelden zich ook dit
jaar af in een prachtige ambiance en een ontspannen sfeer met
veel wedstrijden van een hoog niveau en met zeer aangenaam
petanque-weer (met alleen een regenbui voor aanvang van de
tweede dag). Voor het eerst sinds jaren werd de finale van het
triplettetoernooi een Nederlands, zelfs een Cailloux-onderonsje. In de afgelopen jaren werd die finale gedomineerd door
Belgische en Franse equipes. De finale van het doublettetoernooi werd wel een prooi voor een buitenlandse equipe. Het
organisatiecomité heeft inmiddels een start gemaakt met de
voorbereiding voor de editie 2015 van Batavia Petanque Zeist.

I

Guillaume Spiering

Een doorkijkje op de tot petanqueterrein ‘omgebouwde’ Koelaan.
Op het Place de la Pétanque (gevestigd op het parkeerterrein van
Les Cailloux) heerst altijd een gezellige drukte om bij te praten en
consumpties te nuttigen. (foto: Johan Huizinga)
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Ger Schouten in het zonnetje
er Schouten is een van de oudste spelende leden van jbc
De Hakhorst te Leusden. Zij is lid sinds 1991 en is 89 jaren
oud! Vandaar dat zij vele oud-leden kent. Dat heel positief
aan en over haar wordt gedacht, blijkt uit het onderstaande verhaal
van René van Nimwegen, oud-lid van De Hakhorst en nu lid van
DOSC te Den Dolder. Op zaterdag 8 maart jl. speelden wij met een
team van DOSC tegen De Hakhorst 5. Ik wist ook dat dit de laatste
competitiewedstrijd zou worden voor mevr. Ger Schouten. Ik ken
haar van vroeger toen zij nog samen speelde met haar man Wim.
Het waren toen mooie tijden waar ik nog vaak aan terug denk. Dus
vond ik het passend om haar te verrassen met een mooie bos bloemen, die zij met tranen in haar ogen in ontvangst nam. Nadat zij
ons een consumptie aanbood, die wij graag in ontvangst namen,
kon ik denken: “Mooi gedaan.” Ger, het ga je goed en ik zie je zeker
nog wel eens bij De Hakhorst.
René van Nimwegen
Jeu de Boules DOSC

G

De CEP past de reglementen voor de EK’s aan.
De Europese bond heeft de reglementen voor de diverse
EK’s op detail aangepast, zodat onder meer het Zwitsers
systeem in de voorronden toegepast kan worden. Een belangrijke wijziging is dat het dragen van een spijkerbroek
tijdens de partijen niet meer is toegestaan.

Amstelveense Bulderbaners naar Bertrix
at ongeveer een half jaar geleden tijdens een ‘derde
helft’ op een doodnormale speelmiddag als plan werd
gelanceerd, werd uiteindelijk naar ieders tevredenheid
uitgewerkt, ingevuld en beleefd. Vijfentwintig leden van JBV Bulderbaan uit Amstelveen togen vanaf 12 mei voor een week naar
Bertrix, België om daar gezamenlijk te gaan boulen. Was het eerste idee dat er niet meer dan ca. 10 leden enthousiast zouden zijn,
kwam uiteindelijk uit op een groep van 25 leden die allemaal even
enthousiast (een beetje een schoolreisje) naar België afreisden.
Deels in ter plekke aanwezige mobilhomes, deels in eigen caravans
en campers was het plan om met gezelligheid in het vaandel een
jeu de boulestoernooi te organiseren. Binnen de vereniging is meer
dan voldoende kennis aanwezig om een meerdaags toernooi te

W

verzorgen en dus werd een driedaags toernooi in elkaar gedraaid.
Tenslotte moet er voldoende tijd overblijven voor toeristische activiteiten en onderlinge gezelligheid buiten het boulen. Elke speeldag had een dagprijs voor de eerste nummers drie en daarnaast
eindprijzen voor de eerste drie plaatsen over het gehele toernooi.
In soms sterk wisselende weersomstandigheden (andere woorden
voor slecht weer tijdens de eerste 2,5 dag) werd er manhaftig gestreden om alle prijzen. De meningen over de kwaliteit van de banen waren wisselend met een tendens naar ontevredenheid. Misschien kwam dat door het slechte weer in de aanvang en de vroege
periode in het jaar. Jammer, maar het was niet anders. Een en ander
stond een succesvol verlopen week echter geheel niet in de weg! Er
was veel plezier in de onderlinge contacten en het spel met soms
onverwachte dagwinnaars. Met op de slotdag van het toernooi de
overallwinnaars die geheel aan het verwachtingspatroon hebben
voldaan. De algemene wens is om dit evenement volgend jaar te
herhalen. Waar dat
gaat gebeuren? Daar
gaat de organisatie
weer naar op zoek!
Peter Bleekrode
Foto’s Bram Otte
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zonE C
Herstaco Pétanque Masters 2014
aterdag 13 september 2014 wordt bij Jeu de boulesvereniging Va-Tout in Breda de 9e editie van het Herstaco Pétanque Masters 2014 georganiseerd. De voorbereiding van dit
internationale evenement is in volle gang. Er is de organisatie veel
aan gelegen om spelers van wereldklasse naar “de Masters” te halen. Overleg met Franse en Belgische toppers is dan ook gaande.
Het Herstaco Pétanque Masters is een invitatietoernooi voor tripletten. Organisator Herstaco BV stelt een aantrekkelijk pakket geldprijzen beschikbaar. Bijzonder is dat de deelnemers geen inschrijfgeld

Z

zonE D
De top van boulend Nederland in Oss
p 27 april 2014 kwamen de spelers van de Nationale
Competitie Ere- en Hoofdklassen naar het Brabantse Oss,
alwaar Pétanquevereniging Boules de Boeuf de tweede
speeldag mocht organiseren. Na dit, in de jaren hiervoor, diverse
malen zonder succes te hebben aangevraagd was het dan eindelijk eens zover dat onze vereniging de verantwoordelijkheid
kreeg voor deze dag. Dit was des te verheugender omdat dit jaar
een team van onze vereniging, te weten John en Dennis Pol met
Robin Coolen, uitkwam in de Ereklasse. In de weken voorafgaand
aan dit toernooi hebben een groot aantal leden van de vereniging
alle zeilen bijgezet om een waardige gastheer te zijn. Zo werden
de buitenbanen, zoals het gevraagd wordt in het “draaiboek alle
toernooien”, netjes van alle onkruid ontdaan. Verder werd met het
draaiboek in het achterhoofd volop gewerkt aan alle gevraagde
items. Omdat deze speeldag daags na Koningsdag (met diverse
activiteiten in de regio) plaatsvond, was het zeer moeilijk om een
EHBO-er geregeld te krijgen. Gelukkig werd dit op het allerlaatste
moment alsnog geregeld. Deze dag werd uitstekend geleid door
de heren Rob Hulst en Huub van den Broek, de arbitrage was in
handen van Liliane Welten met assistentie van Arnold van der Pol.
De weersomstandigheden maakten dat er die dag onder zeer wisselende omstandigheden werd gespeeld. Was er gedurende de
ochtend nog sprake van de nodige regenbuien, werd het weer

O

hoeven te betalen en bovendien een
lunchpakket en enkele consumptiebonnen krijgen aangeboden. Toeschouwers kunnen
deze dag niet alleen petanque op niveau zien, maar
zullen zeker ook genieten
van de sfeervolle ambiance. Zaterdag 13 september: Herstaco Pétanque
Masters bij Va-Tout, Breda.
Noteer de datum, je bent van
harte welkom!
Paul Paardekooper

gelukkig in de loop van de middag steeds beter. Op een gegeven
moment was het zelfs zo dat de jassen en truien aan de kapstok (of
stoel) gehangen konden worden. Ik ben van mening dat de leden
van onze vereniging een prima visitekaartje hebben afgegeven en
nu maar hopen dat we hiermee Boules de Boeuf op de kaart van
de bond hebben gezet en dat men vaker de organisatie van een
kampioenschap of toernooidag aan onze vereniging zal gunnen.
Helaas is bij het schrijven van dit stukje bekend geworden dat het
team van Boules de Boeuf het net niet heeft weten te redden in de
Ereklasse.
Namens Boules de Boeuf
Maria van Heumen
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Kinderen uit Tsjernobyl bezochten Club de Petanque Heerlen
Op 14 juni jl. bezochten 25 kinderen uit Tsjernobyl samen met hun
gastouders en kinderen Club de Petanque Heerlen. Het bestuur
stelde de hele accommodatie voor het 4e jaar gratis ter beschikking en de vele vrijwilligers van de club zorgden voor een onvergetelijke dag. Bij aankomst werd iedereen ontvangen met een kop
koffie of een glas fris en een stukje vlaai. Wethouder Martin de Beer
deed het openingswoord en er werd tevens een cheque overhandigd door de Club de Petanque aan de Stichting Tsjernobyl “Kind
te Gast” van € 600,=. Dit bedrag kwam tot stand door een loterij
binnen de vereniging en diverse sponsoren. Iedereen beleefde niet
alleen een super sportieve dag maar ook een dag waarop veel verhalen uitgewisseld werden en veel werd gelachen, met aansluitend
een buffet dat bestond uit door de gastouders zelf meegebrachte

lekkernijen. Ieder jaar komen ca. 30 kinderen uit Tsjernobyl een
maand naar Nederland. Deze kinderen hebben allemaal een vorm
van kanker, met name schildklierkanker. Uit ervaring is gebleken
dat circa een maand, in een stralingsvrije omgeving, genoeg is om
de gezondheid van deze kinderen levensverlengend te verbeteren.
Tijdens deze maand organiseert de Stichting Tsjernobyl “Kind te
Gast” ontspannende activiteiten en uitstapjes naar evenementen,

Miep de Bouter oudste topsporter van Venlo?
oensdag 14 mei is Miep de Bouter 85 jaar geworden. Is dat
nu zo bijzonder? Er worden wel meer mensen 85 jaar. Maar
voor Miep is het een wel hele bijzondere verjaardag want
op haar 85e speelt ze nog steeds in de Hoofdklasse van afdeling 14!
Waarschijnlijk is Miep ook de oudste speelster van heel Nederland die
nog in de Hoofdklasse van een afdeling speelt. Op 1 januari 1997, Miep

W

omdat vooral ook ontspanning een gunstige invloed heeft op de
verbetering van het afweersysteem en de hele gezondheid van de
kinderen ten goede komt. Wilt u ook een activiteit organiseren voor
deze kinderen of wilt u meer weten: http://www.tsjernobylkindtegast.nl/
Op bovenstaande site was deze reactie te lezen:
Gisteren hebben we een fantastische middag en avond beleefd georganiseerd en verzorgd door Petanqueclub Heerlen. Niets was de club
teveel. We hebben als gastouders (en hun eigen kinderen) samen met
de gastkinderen een hele leuke petanquecompetitie gehad, waar het
er soms zeer fanatiek aan toe ging. Aansluitend hebben we met zijn allen heerlijk genoten van alle gemaakte lekkernijen die door de gastouders waren meegenomen, en soms een finishing touch van de dames
en heren van de club hadden gekregen. Daarnaast kreeg de stichting
als klap op de vuurpijl ook nog eens een fantastisch gesponsord bedrag van de club. Dames en Heren van Petanqueclub Heerlen, super
bedankt voor deze zeer geslaagde activiteit.
Het was een dag om trots op te zijn en ik hoop dan ook dat Club
de Petanque Heerlen en alle vrijwilligers nog lang zo’n dag blijven
organiseren.
Sonja Smit

was toen nog piepjong (68 jaar), werd zij lid van Petanqueclub Venlo
destijds nog gehuisvest op een steenworp afstand van de huidige locatie, de Place du Petanque aan de Maashoflaan. Het is haar gelukt om
steeds bij de besten van de competitie te blijven. Op de momenten
dat haar medespelers dachten, nu is het tijd om afscheid te nemen van
Miep, speelde ze ineens weer de sterren van de hemel, dit tot grote
frustratie van haar, meestal veel jongere, tegenstanders. De specialiteit
van Miep is het plaatsen van de boule bij het but en dat gaat haar tot
op de dag van vandaag prima af. Haar geheim? We denken dat het
hem zit in het ene flesje Grimbergen dubbel dat ze gedurende de
hele avond drinkt (uit een piepke glas). Woensdag 14 mei was het
zover. Miep werd 85 jaar en
dat is natuurlijk gevierd. Rond
de klok van 11:00 uur hebben
we haar aan de Tegelseweg
163 in het zonnetje gezet en
daarbij de hoop uitgesproken
dat Miep nog heel lang voor
Petanqueclub Venlo mag uitkomen in de Hoofdklasse.
Fred Bisschop
Voorzitter PC Venlo
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Guaimaro

Nieuws uit Cuba

E

en paar jaar geleden heeft petanQue al aandacht besteed
aan de oprichting van petanqueclub “Amigos De Holanda”
in het Cubaanse stadje Guaimaro. Onlangs bestond de club
vijf jaar, en dat hebben Annemarie en Ramon Colomina – die aan
de basis van deze vereniging stonden – meegevierd. Voor de Cubanen namen zij dit keer maar liefst dertig boules mee, en ook
bekers en medailles voor het toernooi dat voor de gelegenheid
werd georganiseerd. Inmiddels is er een tweede petanquevereniging opgericht, in Pueblo Nuevo, met dezelfde naam “Amigos De
Holanda”. Verschillende Cubaanse websites maakten melding van
de verjaardag van de eerste én van de oprichting van de tweede
petanquevereniging van het land. De meegenomen boules hebben hun weg inmiddels gevonden, ook naar een derde club in oprichting! Annemarie en Ramon zouden ook graag de nieuwe club
in Pueblo Nuevo willen voorzien van medailles. Boules zijn lastig
om op te sturen maar bij de pakjes medicijnen die zij regelmatig
naar Cuba sturen, kunnen wel medailles meegestuurd worden. De
medailles worden door Annemarie en Ramon van een Cubaans
clublogo voorzien! Als u nog oude medailles heeft, kunt u contact
opnemen met Annemarie en Ramon via r.colomina@casema.nl.

Horke
U ben sjoernalist van de petanque? Ach meneer, horke
benne ut. Horreke seg ik u!

K

rijg ik een nieuw vriendinnetje en die lijk ut ook wel
wat om eens een balletje mee te gaan gooie. Soeke
we same een kluppie bij haar in de buurt. Ja, we benne nog niet getrouwd of so, en we hokke niet, en dus wone
we voorlopig nog een heel end bij mekaar uit de buurt vandaan. Dat hep trouwens ook zo z’n voordele hoor meneer,
maar da’s een ander verhaal.
Dus ik seg, we soeke same een JdB-kluppie in haar nabije omgeving in de buurt en kijke daar us wat rond. As dat we later
thuis sijn, soeke we de naam op internet en ja hoor, de openingstijde staan er pront op. Ik seg tegen me meisie, ik seg, dan
ga je dinsdagmorrege tog effe naar daar te kijke. Nou meneer,
dat hep se gewete. Horke benne ut, horreke seg ik u!
Se is dus die dinsdagmorrege gaan weze kijke. En spijt dat
se had! Nee seg, nou seg. Late se haar daar helemaal in d’r
uppie alenig omkomme, meneer. Geen éne van die horke die
een mond tege d’r opedee. En toen se ginge gooie seie se
allenig tegen haar dat se alles fout dee maar niet hoe ut dan
wel moes. Ja, wat wil je, me vriendinnetje hep nog nooit zo’n
bal in d’r hande gehad. In plaats van dat se haar effe op weg
hellepe. Wat sou jou persoonlik self overkome as je voor het
eerst zo’n looie knikker in je hande gedouwd krijg. Ja toch.
Niet dan? Nou dan.
Maar d’r kon heel de morrege geen fesoenlik woord vanaf bij
die horke, meneer. Geen één fesoenlik woord! Alleen maar

negatieve rot opmerkinge over haar ballegooie en verder is d’r
geen zinnig woord tegen haar geseid. Se hep ut natuurlik ook
nog wel een paar keer self geprobeerd hoor, dat kontakt legge
met die horke, want se is beslist niet op d’r mooie mondje gevalle hoor meneer, is redelik hoog naar school geweest en sit
ruim bij kas, sal ik maar segge. Maar nee hoor, die horreke keke
helegaar niet naar d’r op of om of zo. Se most maar vluks bij mij
kome intrekke, seg ik tege haar want ik seg, bij ons is het wel
een gesellige klup hoor meneer. Nieuwkommers worre bij ons
altijd heerlik in de watte gelege. Nou meneer, schrijf dáár maar
eens een stukkie over. Tot kijk hoor, meneer.”
Als ook maar tien procent van bovenstaande anekdotische
monoloog een beetje waar is, is dat natuurlijk een aanfluiting
voor bedoelde club (wie de schoen past...) en daarmee eigenlijk ook voor de petanquesport in het algemeen. Nieuwkomers
zul je gewoon hartelijk moeten ontvangen en vriendelijk begeleiden op hun eerste schreden van onze prachtige sport. Bij
verschillende verenigingen bestaat trouwens een rooster van
vrijwilligers die nieuwkomers verwelkomen en als een soort
van mentor verder begeleiden. Blijkbaar zijn er toch ook nog
verenigingen die liever geen nieuwe leden verwelkomen. Dat
kan toch niet waar zijn? Helaas, het blijkt waar...
PS: “Intusse hep me meisie trouwes een leuk kluppie gevonne, hoor meneer. Nee, se benne daar niet aangeslote bij die
bond waar u die stukkies voor schrijf, meneer. Maar se hep
daar gelukkig allenig prettige mense en nog geen éne hork
getroffe...”
Piet Bult
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reglementencommissie

Tussen de Regels

D

itmaal vindt u hier geen relaas van de belevenissen van
uw scheidsrechter op de Nederlandse petanquebanen.
Nee: deze keer zoek ik het wat verder, in het Franse
Toulouse. Op 7 en 8 februari werd daar bij Toulouse Pétanque
Olympique een congres gehouden waar vele internationale
scheidsrechters aanwezig waren: van Tunesië tot Thailand en
van Monaco tot Madagascar. Onder leiding van Yvon Laurens, de
voorzitter van de internationale scheidsrechterscommissie, en in
het bijzijn van Claude Azéma, de voorzitter van de FIPJP, werd
er over van alles en nog wat gediscussieerd: over de spelregels,
over het scheidsrechtersexamen en over het gedrag van scheidsrechters.
De spelregels
Wat betreft de spelregels zijn er enkele uitspraken gedaan over
de interpretatie van de spelregels. In Nederland worden deze pas
geldig nadat ze door de reglementencommissie in het Informatiebulletin zijn gepubliceerd, bij de veelgestelde vragen op de
website staan, of nadat ze in (de Nederlandse vertaling van) het
internationaal spelreglement petanque terecht zijn gekomen.
De werpcirkel
Besloten is dat een kunststof cirkel, om problemen te voorkomen, moet worden gemarkeerd. Ook gaat gelden dat als een speler een kunststof cirkel meebrengt, de andere equipe verplicht is
deze te accepteren. Voorheen was die verplichting er alleen als
de organisator kunststof cirkels ter beschikking stelde.
Het but
Er is nog eens bevestigd dat het spelen met een „magnetisch”
but is toegestaan. Het niet mogen kunnen oprapen van buts met
een magneet slaat, zoals ook in Nederland al eens was bepaald,
slechts op geverfde houten butjes. Er wordt nogmaals op gewezen dat alle kunststof butjes een leesbaar merkteken van de
fabrikant moeten hebben. Overigens zal in het reglement worden vastgelegd dat butjes tussen 10 en 18 gram moeten wegen,
maar dat gaat niet gelden voor reeds bestaande kunststof butjes.
Als het geldig uitwerpen van het but drie keer niet lukt, mag
de tegenstander het but uitwerpen. Vervolgens mag de eerste
equipe gewoon de eerste boule gooien. De vergadering heeft
nu bevestigd dat, als het but vervolgens ongeldig wordt en de
werpronde wordt overgespeeld, de eerste equipe weer gewoon
het but mag uitwerpen. Dit is een verduidelijking van de bestaande regels: dit was namelijk altijd al zo.
Er zijn ook discussies geweest over echte wijzigingen van de regels over het but. Zo heeft men gesproken over het aantal keer
dat een but mag worden uitgeworpen. Men overweegt om dit
tot twee te beperken, en als het dan niet gelukt is, de tegenstander het but te laten neerleggen. Bij spelen op tijd gebeurt dit
vaak al zo (al wordt dan meestal slechts één keer uitgeworpen).
Daarnaast zal er een experiment worden gedaan met de regel
wie het but mag uitwerpen. Het idee is geopperd om het but
te laten uitwerpen door de equipe die niet zojuist gescoord
heeft, en die equipe ook de eerste boule van de werpronde te
laten gooien. Let op: deze twee laatstgenoemde wijzigingen
zijn nog slechts een experiment in beperkte kring: ze gelden
nog niet in Nederland!
26
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Even een time-out…
Als er op tijd wordt gespeeld is de ongeschreven regel dat een
speler het speelterrein slechts mag verlaten als hij geen boules
meer te spelen heeft (en de tijd loopt door). Als hij niet op tijd
terug is, dan verliest hij iedere minuut een boule. Men was unaniem van mening dat deze regel voor alle partijen zou moeten
gelden, dus niet alleen als op tijd wordt gespeeld. Dit is eenvoudig te controleren: je mag immers nooit het terrein verlaten
zonder toestemming te vragen aan de scheidsrechter, en die kan
vervolgens de tijd in de gaten houden.
Men vindt het wenselijk dat een coach één maal per partij (als
er niet op tijd wordt gespeeld) een time-out van drie minuten
zou mogen aanvragen voor overleg met zijn spelers, net als in
veel andere sporten. Op het WK zal hiermee worden geëxperimenteerd.
Diversen
Het rookverbod wordt ook toegepast op de elektronische sigaret
(in Nederland was dat al zo).
Het wordt verplicht om te spelen met gesloten schoenen, dus bijvoorbeeld geen sandalen of slippers.
Het oprapen van de (kunststof ) cirkel, terwijl er nog boules te spelen zijn door iemands medespelers, zal worden bestraft met dezelfde sanctie als het oprapen van boules in hetzelfde geval: deze nog
te spelen boules worden ongeldig.
De houding van scheidsrechters
Ik had het er al over in mijn vorige Tussen de Regels, en ook Bert
Kirpensteijn schreef erover in de vorige petanQue: hoewel de
meesten hun werk uitstekend doen, laat de instelling van sommige
scheidsrechters nog wel eens te wensen over. Op het congres is
hierover uitgebreid gesproken.
Yvon Laurens heeft nog eens de basisprincipes uiteengezet. De
scheidsrechter:
• is geen passieve toeschouwer, maar een actief onderdeel van de
sport
• is de baas op het speelveld, maar geen politieagent; hij heeft wel
de rol van opvoeder en leraar
• moet streng zijn, maar ook diplomatiek en beleefd
• moet een voorbeeld zijn voor anderen in zijn gedrag
• moet de regels niet slechts kennen, maar moet vooral weten hoe
hij ze rechtvaardig toepast
• houdt een gezonde afstand tot de spelers, maar ook tot de organisatie en de pers
Daarna ging de heer Laurens nog specifiek in op de belangrijkste
eigenschappen van een scheidsrechter. Het betreft hier kennis en
kunde (hij moet de spelregels van voor tot achter kennen en foutloos kunnen toepassen; interpretaties zijn soms nodig maar deze
mogen niet afwijken van de regels), rust (hij moet een huid als een
olifant hebben en mag nooit zijn collega’s afvallen, maar hij is er
niet om aardig gevonden te worden), vastberadenheid (hij is zichtbaar en niet low-profile; hij gooit olie op de golven en niet op het
vuur; zijn beslissingen zijn doordacht en redelijk) en hoffelijkheid
(hij beperkt zich tot de feiten en onthoudt zich van irrelevant commentaar op het gedrag van spelers).
Respect dwing je niet af, maar verdien je!
Boudewijn Waijers

boekrecensie

Pétanque, La Fabuleuse Histoire
Het in 2013 verschenen boek Pétanque, la fabuleuse histoire
vertelt over de broers Pitiot en hun rol bij het ontstaan en
de verspreiding van petanque over Frankrijk, Europa en de
wereld.

H

et verhaal is natuurlijk bekend: onze mooie sport ontstond meer dan een eeuw geleden, in juni 1910, in La
Ciotat, een plaatsje aan de Middellandse Zee in de buurt
van Marseille.
Jules Le Noir was in zijn jonge jaren een vermaard speler en kampioen in het jeu provençal. Reumatische klachten verhinderden
hem deze sport nog langer te beoefenen. Om zichzelf te vermaken, speelde hij zittend op een stoel wat boules naar een but
slechts enkele meters verder. Na enige oefening lukte hem dat
zo goed dat zijn vrienden hem uitdaagden voor een partijtje,
met aangepaste regels. Jules speelde vanuit zijn stoel, zijn medespelers moesten vanuit een cirkel spelen met beide voeten op
de grond. Korte tijd later organiseerden de broers Ernest en Joseph Pitiot, eigenaars van Bar de l’Horloge en beheerders van het
boulesterrein La Boule Étoilée, voor hun vriend Jules het eerste
toernooi in La Ciotat. Die dag in 1910 werden de eerste regels
vastgesteld, zoals over de afstand van het spel: tussen de drie en
zes meter. Een nieuw spel was geboren en het kreeg in het Provençaals de naam à pes tanca, of le jeu a peds tancads of pèd tanco,
het spel met de voeten vast op de grond.

op. Andere Zuid-Franse regio’s volgden spoedig. In 1945 volgt de
oprichting van de Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal in Marseille. Een vriend van Ernest Pitiot, Marcel Pinodel, wordt
de eerste president, tot aan 1957. Is petanque in de eerste decennia toch vooral een Zuid-Franse aangelegenheid, de verspreiding
richting het noorden zet zich gestaag door. Tot ver in de jaren vijftig
worden de nationale kampioenschappen in Zuid-Frankrijk georganiseerd (Montpellier, Avignon, Alès, Toulon, Hyères), maar in 1960
vinden ze plaats in Clermont-Ferrand, in 1963 in Lyon en in 1967 in
Parijs. Petanque wordt dan inmiddels in geheel Frankrijk beoefend.
Petanque vindt zijn weg over de wereld
De verspreiding in Europa en de rest van de wereld volgt eenzelfde
patroon. Allereerst zijn buurlanden als België en Zwitserland eind
jaren veertig, begin jaren vijftig aan de beurt met de oprichting van
nationale bonden. Internationaal toerisme draagt bij aan verdere
verspreiding over bijvoorbeeld Nederland en Engeland. Pétanque,
la fabuleuse histoire besteedt, door de inbreng van Jac Verheul, ook
expliciet aandacht aan Nederland. Al begin jaren vijftig werd er op
het Museumplein in Amsterdam gespeeld. In 1958 werd de eerste
Nederlandse club in Den Haag opgericht, De Pioniers, die alleen
voor mannen toegankelijk was. Dit werd snel gevolgd door de oprichting van Turenne, alleen voor vrouwen. Er zijn prachtige foto’s
uit het Haags Gemeentearchief opgenomen in het boek met heren
van De Pioniers en dames van Turenne. Pas in 1972 werd de NJBB
opgericht en in 1974 volgde aansluiting bij de FIPJP.

De eerste jaren
Na de Eerste Wereldoorlog
nam de verspreiding van het
petanque (zoals het pas later
genoemd zou worden) een
vlucht in en rond La Ciotat.
Vlak na de oorlog werd in
ziekenhuizen van Marseille
al petanque gespeeld door
soldaten, vaak gewond teruggekeerd van het front.
Het feit dat voor petanque
een veel kleiner terrein nodig was, droeg erg bij aan
een snelle verspreiding. De
ligging van La Ciotat en
Marseille en de vele overzeese contacten zorgden
voor verdere verspreiding
over de wereld, allereerst
natuurlijk naar de buurlanden en naar de (ex-) koloniën van Frankrijk in NoordAfrika (Marokko, Tunesië,
Algerije).
Petanque vindt zijn weg
in Frankrijk
In 1943 richt Ernest een
eerste regionale (Languedoc-Roussillon) federatie
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In 1957 vindt een internationaal toernooi plaats in België met
teams uit Frankrijk, België, Monaco, Zwitserland, Marokko en Tunesië. Deze landen, aangevuld met Spanje, staan een jaar later aan de
basis van de oprichting van de Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal (FIPJP). In 1959 wordt in Spa het eerste WK
georganiseerd.
La Marseillaise
Het boek besteedt uiteraard een hoofdstuk aan Le Mondial La
Marseillaise à Pétanque. Dat is het Wimbledon (of het Roland Garros volgens de Fransen) van onze sport. In 1962 begonnen als een
toernooi met bijna 400 ingeschreven teams is het inmiddels uitgegroeid tot het grootste toernooi ter wereld met meer dan 4.000
tripletten, met een apart vrouwentoernooi en een jeugdtoernooi,
dat door de uitzendingen van France3 over de hele wereld gevolgd
kan worden.
De auteurs en het boek
Martine Pilate, kleindochter van Joseph Pitiot en ‘onze’ Jac Verheul
– wijd en zijd bekend als ‘Jacpetanque’, onder andere oud-redacteur van dit blad - kennen elkaar sinds tien jaar, toen Martine bezig
was met research voor een eerder boek. Jac reageerde op een oproep van haar voor fotomateriaal en overige documentatie over de
beginjaren van het petanque. Hij stelde zijn omvangrijke collectie
ter beschikking. Dat is in Pétanque, la fabuleuse histoire te merken.
Het boek bevat prachtige foto’s, zowel uit het familie-archief van

Martine Pilate als van Jac’s eigen hand. Er staan foto’s in van een
eeuw geleden maar ook actiefoto’s van topspelers uit onze tijd.
Uit de collectie van Henk Reesink zijn wat foto’s opgenomen, met
name in de gedeelten die over de fabricage van het materiaal, de
boules, gaan. Uit de nauwe contacten in de afgelopen jaren is dit
boek Pétanque, la fabuleuse histoire ontstaan. In 2013 is het boek officieel gepresenteerd in La Ciotat en enkele dagen later tijdens de
Mondial La Marseillaise. De regionale pers (dagbladen, radio en tv)
heeft uitvoerig melding gemaakt van het verschijnen van dit boek.
Pétanque, la fabuleuse histoire vertelt over het ontstaan en de verspreiding van petanque, en doet dit (deels) aan de hand van een
familiegeschiedenis, de geschiedenis van de broers Pitiot. Over
hen wordt met liefde geschreven, zoals dit hele boek merkbaar met
liefde voor petanque is geschreven. Een prachtige uitgave. Enige
kennis van de Franse taal is natuurlijk wel handig om het boek te
kunnen lezen. Maar alleen al de foto’s en illustraties maken het al
de moeite waard.
Chris van de Ven
Pétanque, La Fabuleuse Histoire
Martine Pilate & Jac Verheul
Uitgave: Editions Lucien Souny, 2013
Onder meer te bestellen via www.
amazon.fr

piet schrijft.....

Koninklijk
Er kwamen een paar grote statige auto’s het terrein oprijden en er stapte een koninklijk paar uit dat een partijtje petanque mee wilde komen spelen...

O

p het moment dat de indeling van die speelmiddag
bekend zou worden gemaakt, ging de secretaris op
een stoel staan en vroeg even aller aandacht. Er was
namelijk een zeer gewichtige brief van de BVD binnengekomen waarin stond dat er volgende week zaterdag hoog bezoek
langs zou komen. Ja, zeg maar gerust, heel hoog bezoek, koninklijk zelfs. De secretaris vroeg alle leden zich de komende
week beschikbaar te stellen om de boel grondig op te knappen zodat de speelbanen en de kantine er voor dat hoge bezoek piekfijn en strak glimmend uit zouden komen te zien.
De hele week werd er door bijna alle leden druk gewerkt. De
bomen, heggen en grasveldjes rond de banen werden met de
precisie van een nagelschaartje gekortwiekt. Al het houtwerk
werd nauwkeurig geschuurd en opnieuw van een glimmende
laklaag voorzien. De bielzen rond de verschillende speelbanen
werden geboend en gesopt met een frisse laag buitenbeits.
Het tegelpad werd strak geëffend en in de kantine werd al het
glas en porselein gecontroleerd op breuk en scheurtjes. De tafelkleedjes, vitrage en gordijnen werden gewassen en zelfs de
vlekken in het tapijt werden grondig geborsteld en geboend.
Nog nooit, zelfs niet direct na de nieuwbouw, had de accommo28
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datie er zo spic-en-span bijgelegen. De volgende zaterdag was
iedereen toch wel een beetje zenuwachtig. Het voltallig bestuur was in al zijn allure aanwezig. In afwachting van het hoge
bezoek durfde eigenlijk niemand alvast een balletje te gooien
op de smetteloos aangeharkte banen. Hier en daar werd nog
vlug wat rechtgezet of gladgestreken en iedereen was geknipt
en gladgeschoren op deze speciale speelmiddag verschenen.
Een enkeling had zich zelfs in een compleet nieuwe outfit gestoken. Toen er twee grote donkerblauwe auto’s het terrein op
kwamen rijden, gingen de meeste mannen automatisch in het
gelid staan om het hoge bezoek te verwelkomen. Bijna zou het
Wilhelmus zelfs worden ingezet toen de deur van de eerste limousine open ging. Er stapte een jongeman uit in sportieve
kleding, direct gevolgd door een dame in een even keurig maar
toch ook sportief ogend mantelpakje. Beiden droegen een bescheiden kroontje op hun hoofd. Ook van de tweede grote auto
zwaaide nu een deur open. Het duurde even maar na enige tijd
herkende ik onder de hoge hoed en achter de aangeplakte
snor mijn allerbeste vriend Jan in een donker streepjespak met
gesteven boord en das. Hij deed een paar passen naar voren.
Een uitvergrote brief met de koninklijke aankondiging van de
BVD hield hij triomfantelijk omhoog, dankte het bestuur en alle
clubleden uitvoerig voor het vele werk wat de afgelopen week
was verzet en wenste ons een plezierige speelmiddag met het
koninklijk uitziende paar. Ja, ook als het soms even een keertje
niet wil vlotten om voldoende vrijwilligers te vinden voor groot
onderhoud van de banen of de kantine, heeft mijn allerbeste
vriend Jan altijd wel een ludieke oplossing voorhanden.
Piet Bult

interview

Romulo van Stockum schittert

V

an een aanstormend talent kunnen we natuurlijk niet meer
spreken! Want als je 17 bent en al Nederlands Kampioen
tête à tête en precisieschieten op je naam hebt staan, dan
hoor je al bij de top van petanque spelend Nederland. Het is zijn
laatste jaar bij de jeugd, waar hij 8 jaar geleden begon met spelen
en in 2009 voor het eerst Nederlands Kampioen werd bij de adspiranten, samen met Bas Punter en Edwin de Jong. Vorig jaar legde
hij beslag op de nationale titel bij het tête à tête door de finale
van Marty van Nunen te winnen met 13-10. Dit jaar versloeg hij
Edward Vinke met 37-31 in het Nederlands Kampioenschap pre-

cisieschieten. In de halve finale schoot hij 43, een perfecte score is
onmogelijk op dit onderdeel stelt Romulo. Hij vindt overigens dat
het leuk zou zijn om te “sparren” tegen de mannenselectie tijdens
trainingen.
Toekomst
Romulo wil graag met de Masters meespelen en winnen. Ook wil
hij zoveel mogelijk NK titels op zijn naam brengen en hoog eindigen op EK’s en WK’s. Bij het EK voor beloften in Nieuwegein, als hij
hiervoor geselecteerd wordt natuurlijk, is het doel een plaats bij de
laatste 4. Met Rajen Koebeer, zijn nieuwe trainer/
coach, heeft hij een goede
band en hij vertrouwt
erop dat zijn prestaties in
de toekomst nog beter
zullen worden. Veel toernooien wil hij ook spelen
en uiteraard ook met de
allerbesten meedoen. In
augustus speelt Romulo
een toernooi in Travemunde (Duitsland) samen met
Bert van Dijk en Martin
Bakker. Om nog maar eens
aan te geven dat de nationale top wel degelijk een uitstekende speler in de jonge van Stockum ziet. Tot slot zegt Romulo
dat vooral niet vergeten moet worden zijn sponsor te noemen in dit
artikel, dat zijn Meep en Joke Poel van La Boule uit Naarden.
Tekst en foto’s: Hans Hover

NIEUWE MEDEWERKER BONDSBUREAU

Even voorstellen...

H

et NJBB Bondsbureau heeft een nieuwe administratief medewerker.
Sinds 15 mei 2014 is Jolanda van Groeningen werkzaam
op het bondsbureau als administratief medewerker. Jolanda, de
vervanger van Esmee Steenman, was reeds werkzaam in het Huis
van de Sport als medewerker facilitaire zaken. Vanaf de opening
van het Huis van de Sport in 2006 heeft Jolanda bijgedragen aan
een voorspoedig verloop van facilitaire zaken zoals de planning en
het onderhoud van vergaderzalen, de catering en de receptie.
Jolanda is een enthousiaste bouler en lid bij Cercle de Petanque
in Ijsselstein. Naast de uitdaging van een nieuwe functie is dit een
extra motivatie voor haar werkzaamheden bij de NJBB. “Het is ontzettend leuk om de sport die je zelf beoefent op deze manier te
leren kennen, de medewerkers en bestuurders te ondersteunen en
zo een steentje bij te dragen aan de georganiseerde Jeu de Boules
sport”, aldus Jolanda.
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le mondial

Le Mondial La Marseillaise à Pétanque 2014
Terwijl in Brazilië een voetbaltoernooi plaatsvond, en in het
Verenigd Koninkrijk een wielerronde van start ging, werd
zondag 6 juli jl. in Zuid-Frankrijk het startschot gegeven voor
een nog veel groter sportevenement: Le Mondial La Marseillaise à Pétanque 2014, met 12.336 deelnemers uit zeventien
landen.

M

eer dan 4.000 tripletten begonnen hoopvol aan dit
grootste petanquetoernooi ter wereld, helaas zonder de
titelverdedigers en topfavorieten Dylan Rocher, Antoine
Dubois en Stéphane Robineau. Zij staan onder contract van KTK,
terwijl Obut toernooisponsor is. Blijkbaar konden partijen het niet
eens worden over een futiliteit als kleding met sponsornaam.
Favorieten
Onder de deelnemers wel één Nederlands triplette. Henk van Boeschoten, Simon op den Kelder en Junior de Jong verliezen helaas
hun eerste partij met 13-7. In de eerste dagen sneuvelen, behalve
onze landgenoten, ook andere sterke teams en kanshebbers voor
de titel. Meervoudig winnaar Marco Foyot (met Passo en Durk) verliest de vierde partij. Het triplette met de drie Philippes (Quintais,
Suchaud en Pecoul) wint zes partijen maar struikelt dan met 1213, na met 12-3 voor te hebben gestaan. Een ronde later verlaat

Henri Lacroix, een andere favoriet voor de titel, het toernooi met
een Fanny. Als de 8ste finales aanbreken zijn er nog veertien ZuidFranse tripletten in de strijd én twee tripletten uit Madagaskar, alle
overige buitenlandse equipes zijn dan al (lang) naar huis.
De finale
Er wordt geschiedenis geschreven door Rahaingoson, Falimanantsoa en Radrianandrasano uit Madagaskar door als eerste buitenlands triplette de finale te halen. De tegenstander daar is triplette Garagnon / Delys / Bauer. Deze drie weten hun halve finale van
bijna drie uur nipt te winnen van triplette Dugeny. De tireur van
Dugeny, de zestien jaar jonge Jacques ‘Maïky’ Dubois, maakt daarin
veel indruk. Het wordt een bewogen finale. Het talrijke publiek in
de Vieux-Port van Marseille laat meer en meer van zich horen met
geschreeuw en gefluit. De spelers uit Madagaskar doen hun best
om rustig te blijven spelen onder deze moeilijke omstandigheden
maar kunnen het niet bolwerken tegen het team van Garagnon en
het publiek. Sfeer genoeg tijdens de finale, maar helaas niet altijd
met respect voor de (tegen)spelers. Met 13-9 winnen Garagnon,
Delys en Bauer de finale van de 53ste editie van La Marseillaise. Het
winnend triplette gaat naar huis met € 3.000,=, drie gouden medailles en drie liter pastis.
Chris van de Ven

petanquekidsurplace

intake 2014
UITNODIGING voor de petanquejeugd van Nederland .
om deel te nemen aan de intake nationale selecties van
de NJBB 2014/2015. Op zaterdag 27 september 2014
zullen in het PCN te Nieuwegein de selecties plaatsvinden voor een aantal plaatsen in de nationale NJBB selecties voor Jeugdspelers. Aanmelden kan vanaf 18 augustus en tot en met uiterlijk dinsdag 24 september 2014 bij
het bondsbureau via een inschrijfformulier.

D

e selectie vindt plaats op basis van beoordelingen van de
selectietrainers; van de technieken plaatsen en tireren en
de inzet tijdens trainingsopdrachten.

Wie kunnen zich aanmelden voor de intake?
• Iedereen, die in het bezit is van een jeugdlicentie of een wedstrijdlicentie.
• De leeftijd van tenminste 9 jaar heeft en op 31 december 2015
nog geen 18 jaar is (jeugd).
Wat betekent het lid zijn van een nationale selectie?
• Een waardig vertegenwoordiger van de NJBB zijn tijdens toernooien en competities.
• Consequent een met de trainers afgesproken trainingsprogramma volgen.
30
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• De centrale trainingen bijwonen en uitvoeren.
• De trainers informeren over de voortgang van het trainingsprogramma, over behaalde wedstrijdresultaten en relevante aspecten
die betrekking hebben op de fysieke- en mentale conditie via het
digitale volgsysteem.
Vaststelling van de selecties.
Direct na de intakedag komen de trainers bijeen voor het formuleren van een advies aan de bondscoach over de deelnemers. Maximaal 10 dagen na de intake krijgen de deelnemers bericht over
het al of niet geselecteerd zijn. De niet-geselecteerde deelnemers
krijgen een uitnodiging voor de trainingen in één van de zeven
Regionale Petanque Centra.
Meer informatie over de intake en
Nationale Selecties en het aanmeldingsformulier kan vanaf 18 augustus van de NJBB website (www.
njbb.nl) worden gedownload.
Aanmelden.
Deelnemers kunnen zich aanmelden via de eigen vereniging, de
trainers van de RPC, of zelf middels
het inschrijfformulier en dat vóór
24 september 2014 te sturen naar
info@njbb.nl.

petanquekidsurplace

Vier Federatiestoernooi 2014

J

aarlijks vindt op de eerste zondag van juli een jeugdtoernooi plaats waarbij de jeugdteams van de Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal Comité Nord, de Fédération Belge Francophone de Pétanque (Wallonië), de Pétanque
Federatie Vlaanderen en de Nederlandse Jeu de Boules Bond
tegen elkaar uitkomen. Elk jaar wordt er bij een andere federatie
gespeeld en dit jaar lag de organisatie bij de NJBB en werd er
gespeeld op de accommodatie van SPNN te Nieuwegein. Elke
federatie neemt deel met in elke jeugdcategorie, pupillen, aspiranten en junioren, twee tripletten. In totaal dus 80 jeugdspelers inclusief reserves. Er wordt per categorie in twee poules
gespeeld en in elke poule een halve competitie. Tot slot wordt
in de finaleronde gespeeld tegen de op dezelfde plaats geëindigde equipe uit de ander poule. De NJBB equipes vertoonden
niet altijd hun beste spel. Er had meer in gezeten. De pupillen
draaiden boven verwachting en werden beide tweede in hun
poule. Beide aspirantenequipes eindigden als vierde in hun
poule, evenals junioren 2. Junioren 1 eindigde op onderling
resultaat als tweede en speelden dus in de finaleronde om de
derde plaats. Het pupillen 2 team bestaande uit Elise Nuijten,
Jordi Visser en Daan Driel versloegen in de finaleronde pupillen
1 (Tristan de Leeuw, Gaston van den Berg en Lars Telkamp) met
13-5 om keurig als derde te eindigen. Dit was meer dan van te
voren verwacht werd en toonde aan dat de
opzet van de Regionale Petanque Centra
zijn vruchten begint af te werpen. Totaalwinnaar werd de FFPJP Comité Nord met
Vlaanderen als tweede, Wallonië als derde
en onze jeugd als vierde.

Voor alle deelnemers was er een herinneringsmedaille, die voor de
top drie respectievelijk brons, zilver en goud waren. De Reinhold Borré wisselbeker ging evenals voorgaande jaren naar Noord-Frankrijk.
In 2015 zal het Vier Federatiestoernooi plaatsvinden in Wallonië.
Tekst en foto’s: Henk van Rekum

Eindstand per jeugdcategorie:
Pupillen: 1. FFPJP CN 1 / 2. FFPJP CN 2 / 3.
NJBB 2 / 4. NJBB 1
5. FBFP 1 / 6. PFV 2 / 7. PFV 1 / 8. FBFP 2 /
Aspiranten: 1. PFV 2 / 2. PFV 1 / 3. FFPJP CN 2
/ 4. FFPJP CN 1
5. FBFP 2 / 6. FBFP 1 / 7. NJBB 2 / 8. NJBB 1
Junioren: 1. FFPJP CN 2 / 2. FBFP 1 / 3. PFV 2
/ 4. NJBB 1 /
5. PFV 1 / 6. FBFP 2 / 7. NJBB 2 / 8. FFPJP CN 1

Van Franse bodem

Op haar internetblog plaatst grafisch vormgever Mireille
den Hartog iedere week een gebruiksartikel van Franse
bodem in combinatie met een recept. Enthousiast doet
ze hierbij verslag van allerlei leuke weetjes. En het zal u
verbazen wat voor verhalen er schuilgaan achter zelfs de
meest doorsnee-producten. Leerzaam, vermakelijk en inspirerend! Onlangs schreef zij, met hulp van Jac Verheul,
over petanque en de geschiedenis van de boules. Dit
combineerde zij met een recept van Daube Avignonnaise
(Lamsragout uit Avignon). Ga naar http://vanfransebodem.com/2014/04/14/boules-et-daube-provencale voor
het recept, en lees over typisch Franse zaken en heerlijke
gerechten als Salade Niçoise, Madeleines en Bouillabaisse.
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