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JURISTEN GEZOchT!
Het tuchtcollege van de NJBB is belast met de tucht-
rechtspraak binnen de bond. Voor versterking van het 
team is het tuchtcollege op zoek naar juristen. Beschikt 
u over juridische kennis en vindt u het leuk om uw ken-
nis en ervaring te delen, stuur dan een korte motivatie 
en cv voor 17 januari 2015 naar info@njbb.nl. Geïnteres-
seerden worden sowieso uitgenodigd voor een oriënte-
rend gesprek.
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De foto op de cover is gemaakt door Erik van de Groep en is wat mij betreft een 
heel fraaie terugblik op een mooi zomerszeizoen. In deze uitgave van petan-
Que vindt u weer veel wetenswaardigheden en informatieve artikelen. Wilt u 

ook eens een artikel maken voor ons Bondsblad, maar weet u niet hoe dat aan te pak-
ken, neem dan contact op met de redactie. Wij helpen u graag verder. Ik wens u veel  
leesplezier.

 

 

Dat (of woorden van gelijke strekking) zei de voorzitter van de werkgroep com-
petitie toen de bondsraad de grote lijnen van de nieuwe Nationale Clubteam 
Competitie had vastgesteld (zie elders in dit nummer). Het is mij uit het hart 

gegrepen. De bondsraad heeft hiermee een belangrijke stap gezet in het proces van 
vernieuwing van onze bond. We hebben gekozen voor een toekomst waarin de bond 
(naast versterkte promotie en ondersteuning van verenigingen) petanque als wed-
strijd- en competitiesport verder ontwikkelt en faciliteert. Kern van het vernieuwde 
sportaanbod van de bond moet worden een landelijk uniforme, aansprekende compe-
titie tussen verenigingen; toegankelijk en aantrekkelijk voor spelers in het hele land en 
op alle niveaus. Die competitie staat nu in de steigers. De werkgroep kan gaan werken aan (voorstellen voor) 
de verdere inrichting; er zullen nog heel wat keuzes gemaakt moeten worden. Dat leidt tot discussie, en het is 
te hopen dat velen daar weer een bijdrage aan zullen leveren. Op die manier geven wij met elkaar vorm aan 
onze sport en aan de bond. Het is dan wel belangrijk dat we op de ingeslagen weg consequent verdergaan. De 
hartenkreet van de werkgroepvoorzitter was ingegeven doordat in het verleden al vaker gekozen werd voor 
een nieuwe competitievorm, maar dit uiteindelijk niet werd uitgevoerd omdat men toch wilde vasthouden 
aan bestaande vormen. Ook in de discussies binnen de afdelingsvergaderingen klonk zo nu en dan de zorg 
door dat deze competitie andere activiteiten van afdelingen of verenigingen “in de weg zou kunnen zitten”.  We 
moeten ons (blijven) realiseren dat wij de bestaande situatie, met een versnipperd aanbod van niet op elkaar 
aansluitende competities en een zieltogende “nationale” competitie, onbevredigend vonden en wij een sa-
menhangend aanbod met als kern een eenduidige competitie tussen verenigingen wilden opbouwen. Dan zal 
er inderdaad voor die competitie het een en ander moeten wijken (onder meer de NC en het NK verenigingen, 
maar ook op afdelingsniveau). Dat wordt wennen, maar we krijgen er een prachtige competitie voor terug!
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BONDSRaaD BESLUIT TOT INSTELLEN VaN EEN aNDERE cOmpETITIE

Piramidale opbouw NCC

Op zaterdag 15 november was de vergadering van de bonds-
raad. Naast de gebruikelijke agendapunten stonden op de 
agenda twee voorstellen met een verstrekkende betekenis. 
Het voorstel voor de nieuwe opzet van de competitie en een 
voorstel voor bezuinigingen. 

In 2014 heeft de bondsraad het meerjarenplan voor de NJBB 
vastgesteld. Dit meerjarenplan geeft aan dat via vier lijnen, 
pijlers genoemd, wordt gewerkt aan veranderingen binnen de 

bond met als doel het petanque in Nederland beter op de kaart te 
zetten. De vier pijlers gaan over een andere competitievorm, meer 
aandacht voor promotie en voor verenigingsondersteuning en de 
versterking van de bondsorganisatie. Bij alle pijlers zijn werkgroe-
pen ingesteld die voorstellen uitwerken voor het bondsbestuur. 
In de vorige editie van petanQue is al uitgelegd welke ideeën de 
werkgroep competitie heeft voor de opzet van de competitie. 
Deze voorstellen zijn in de afgelopen periode besproken in alle af-
delingsvergaderingen. Hier konden de vertegenwoordigers van de 
verenigingen hun inbreng geven. De werkgroep en het bondsbe-
stuur hebben hier dankbaar gebruik van gemaakt.

Competitie
In de bondsraad is besloten om de bestaande nationale com-
petitie af te schaffen. Dat zal dan zijn in 2016. Daarvoor in 
de plaats komt een clubteamcompetitie waaraan alle ver-
enigingen kunnen deelnemen, met verschillende teams 
die op verschillende niveaus kunnen spelen. De teams 
bestaan uit zes tot negen spelers die het in uit- en 
thuiswedstrijden gaan opnemen tegen andere club-
teams. Een ontmoeting bestaat uit drie ronden. In 
de eerste ronde spelen doubletten, in de tweede 
ronde tripletten en in de derde ronde weer 
doubletten. De competitie is opgebouwd in 
een piramidaal systeem gebaseerd op di-
verse niveaus. De poules bevatten maxi-
maal acht teams. Gevolg is dat een 
clubteam maximaal zeven keer thuis 
speelt en zeven keer uit speelt. De 
competitie bestaat uit veertien 
speeldagen (om de twee we-
ken) en vindt plaats tussen 
15 september en 15 mei 
van het daaropvolgende 
jaar. De winnaar van 
de hoogste landelijke 
poule is landskam-
pioen en wordt 
door de NJBB 
uitgezonden 

naar de EuroCup. Dit betekent dat de Nationale Clubteam Com-
petitie (NCC) in 2016 in de plaats komt voor het NK Verenigin-
gen. Tussen september 2015 en mei 2016 wordt een “pilot” ge-
organiseerd voor de twee landelijke niveaus. De indeling voor 
de twee landelijke niveaus die aan de pilot deelnemen, wordt 
gebaseerd op de eindrangschikking van het Nationaal Vereni-
gingskampioenschap (NVK) in 2015.

Speeldag
Op voorstel van de afdelingen 10, 13 en 16 is het besluit geno-
men om de zaterdag aan te wijzen als de vaste speeldag voor 
de Nationale Clubteam Competitie, maar dat de verenigingen in 
overleg hiervan af kunnen wijken. Als het beter uitkomt, is elke 
andere dag mogelijk. Voorwaarde is dat de uitslag van de wed-
strijd voor maandag 08.00 uur binnen is bij het bondsbureau. In 
de pilot die in september 2015 start, is het wel verplicht gesteld 
om op zaterdag te spelen en om te spelen in een binnenaccom-
modatie. Dit heeft tot gevolg dat een vereniging zonder binnen-
accommodatie die meedoet in de pilot, moet uitwijken naar de 
hal van een andere vereniging. Er bleek nog onduidelijkheid te 
zijn of er op de lagere niveaus verplicht binnen of buiten moet 
worden gespeeld. Het is de bedoeling dat de verenigingen dit 
zelf gaan bepalen. Het motto bij de opzet van de nieuwe com-

petitie is om zo min mogelijk beperkingen op te leggen en 
zoveel mogelijk mogelijkheden te bieden.

Begroting
De bondsraad heeft ook de begroting voor 2015 vast-

gesteld. Dat is gebruikelijk, maar dit keer moest er 
voor ruim € 110.000,= worden bezuinigd vanwege 

een sterke daling van de subsidie van NOC*NSF, 
vermindering van het aantal spelers en de wens 

om enkele veranderingen mogelijk te maken. 
Verder heeft de bondsraad ingestemd met 

de benoeming van Floris van Lelyveld 
tot lid van het bondsbestuur. Floris is 

hierin verantwoordelijk voor de pijler 
verenigingsondersteuning. Hiermee 

bestaat het bondsbestuur uit ze-
ven leden. Dit zijn naast de voor-

zitter, secretaris en penning-
meester voor elke pijler een 

bestuurslid.

Ton Roos, secretaris 
bondsbestuur

(Niveau 6) 
32 poules

(Niveau 5) 
16 poules

(Niveau 4) 
8 poules

(Niveau 3) 
4 poules

(Niveau 2) 
2 poules

1
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EUROpEES KampIOENSchap VROUWEN
Het Europese Kampioenschap werd gehouden van 26 tot en met 28 september 2014 in Mersin, Turkije. De Neder-
landse delegatie bestond uit Frances van Donge, Sandy Rikkers, Lieke van der Voort en Diana de Wolf, begeleid 
door Toon van Alebeek en Huub van den Broek. Op donderdagmiddag werd het CEP-congres gehouden. Daarin nam 
Flemming Jensin afscheid als voorzitter. Mike Pegg werd aan het eind als nieuwe voorzitter van de CEP benoemd.

Achtste finales
Er werden vier groepen geformeerd met elk vier equipes. De 
beste twee per groep kwalificeren zich voor de kwartfinales.
In groep 1 speelden Frankrijk, Portugal, Nederland en Tsjechië.
In groep 2 speelden Italië, Rusland, Turkije en België.
In groep 3 speelden Finland, Noorwegen, Duitsland en Polen.
In groep 4 speelden Spanje, Slovenië, Schotland en Denemarken.

Nederland verloor de eerste wedstrijd van 
Tsjechië met 6-13 en Portugal verloor van 
Frankrijk. Daardoor moest de tweede wed-
strijd tegen Portugal gewonnen worden om 
nog eens kans te maken op de kwartfinales, 
en dat lukte ook. Zoals verwacht won Frank-
rijk de tweede ronde tegen Tsjechië met 
13-8 en was dus geplaatst voor de kwartfi-
nales. Dat betekende voor Nederland voor 
de derde keer tegen Tsjechië; na een keer in 
de voorronden en in de poulefase verloren 
te hebben, werd nu overtuigend met 13-0 
gewonnen zodat ook Nederland was ge-
plaatst voor de kwartfinales! In groep 2 wis-
ten Italië en België zich te plaatsen, in groep 
3 Finland en Duitsland, in groep 4 Denemar-
ken en Spanje. In de kwartfinale werd ver-
loren tegen Denemarken, daarmee was het 
voor de Nederlandse vrouwen afgelopen 
met een gedeelde vijfde plaats; een mooie 
prestatie. Spanje werd uiteindelijk Europees 
kampioen, Denemarken werd tweede en 
België en Duitsland gedeeld derde.

Huub van den Broek

De Nederlandse delegatie met van links naar rechts Toon van Alebeek, Frances van Donge, 
Sandy Rikkers, Diana de Wolf, Lieke van der Voort en Huub van den Broek.

 EK

De wedstrijden werden gespeeld in het Toroslar Boulodro-
me, een overdekte hal die aan de zijkanten en achter de 
tribune open was. Er werd gespeeld in een Zwitsers sy-

steem, waarbij op tijd werd gespeeld, te weten 1 uur en 15 minuten 
en eventueel twee extra mènes.

Het toernooi
We begonnen ’s morgens om 08:00 uur tegen Monaco met een 
12-9 overwinning. In de tweede ronde speelden we tegen Tsje-
chië. Deze wedstrijd werd verloren met 5-13. Na de lunchpauze 
deed Frances van Donge mee aan het kampioenschap precisie-
schieten. Zij scoorde in de eerste ronde 21 punten, voldoende 
voor een herkansing ‘s avonds. In de derde ronde speelden we 
tegen Estland. Deze wedstrijd werd overtuigend met 13-0 ge-
wonnen. In de vierde ronde speelden we tegen Italië. Deze wed-
strijd werd verloren met 8-13. Na vier speelronden staan we op 
de twaalfde plaats en we willen graag door naar het hoofdtoer-
nooi. In de herkansing van het kampioenschap precisieschieten 
kwam Frances met 30 punten op de vijfde plaats uit en werd 
hiermee net niet gekwalificeerd voor de kwartfinales. Het pre-
cisieschieten werd uiteindelijk gewonnen door Yolanda Matar-
ranz uit Spanje die in de finale Audrey Bandiera uit Frankrijk met 
41-40 wist te verslaan. De vijfde ronde werd gespeeld op zater-
dagmorgen tegen Portugal, deze wedstrijd werd overtuigend 
met 13-3 gewonnen. Door deze drie overwinningen in de voor-
ronden plaatsten we ons als negende voor het hoofdtoernooi.

Nederland - Denemarken
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Hoofdtoertnooi

V.l.n.r. Marty van Nunen, Marco Zeitzen, 

Henry Calvetti, Mourad el Ansari, achterop het 

podium Sjaak Spruijt, Simon op den Kelder, 

voorop Moustapha Mazzouz en Ferry Kamps.

NK DOUBLETTEN 2014 LEIDSchENDam

B ij het terrein van Grand Cru ’82 hangt een bord met Kampioen-
schappen 2003. Maar ook in 2014 vonden de meeste topspe-
lers weer de weg naar Leidschendam. Het weer zag er goed uit 

en de banen waren op sommige plekken erg lastig, maar er liggen ook 
banen die eigenlijk te gemakkelijk zijn. In het hoofdtoernooi kwamen 
bij de laatste zestien Ferry Kamps en Sjaak Spruijt de kampioenen van 
vorig jaar tegen op de moeilijkste baan die Grand Cru kent: Noël Kem-
peneers en Kees Koogje. Ferry is ook coach van het Les Cailloux-team 
waar Sjaak en hun tegenstanders bij spelen. Sjaak en Ferry speelden 
wat degelijker dan Kees en Noël en mochten door in het toernooi. 
Daarmee zou er meteen een nieuwe kampioen komen. Ferry en Sjaak 
werden gestuit door Marco Zeitzen en Marty van Nunen in de halve fi-
nale. Nota bene in dezelfde moeilijke bak waar ze al drie partijen achter 
elkaar hadden gewonnen. Aan de andere kant van het schema deden 
Mourad el Ansari en Henry Calvetti goede zaken door onder andere 
ook de finalisten van 2012 en de halve finalisten van 2013 te verslaan. 
Patrick Bosch en Maarten Jaegers werden met 13-10 verslagen. De 
halve finale voor de camera’s van Petanque Forum werd een makke-

lijke voor Mourad 
en Henry omdat 
Moustapha Maz-
zouz niet meer zo 
goed schoot als in 
zijn andere partij-
en. Simon op den 
Kelder plaatste 
wel behoorlijk 
maar Henry was 
met tireren on-
verbiddelijk.

De finale begon in de schemering en was pas afgelopen toen het 
alweer donker was geworden en daarmee ook een paar graden 
kouden. Het werd een partij met kansen over en weer, en goed 
profiteren over en weer. Mourad en Henry hielden hun goede spel 
wat langer vol, hoewel ze na een zeer slechte mène van Marty en 
Marco ook verzuimde de partij uit te maken. Toch gingen zij met de 

titel naar huis na een 13-10 
overwinning. 

Foto’s: Theo van der 
Meer (artikel overge-

nomen van Petanque 
Forum).

Kampioenen
Links Henry Calvetti, rechts Mourad el Ansari.

Troosttoernooi
Vlnr. Jan Mout, Hans Landzaad, Romulo van Stockum, Tim van Drunen Littel. Josefien Koogje en 

Monique Bakker in het roze. Hans van der Veen (achter de meiden) en Edwin Segers (voor de meiden).
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TUSSEN DE REGELS
Zo ongeveer het eerste wat u doet in een partij, nadat u hebt getost, is het trekken van de cirkel. Het lijkt zo eenvou-
dig, maar het kan de loop van het spel behoorlijk beïnvloeden. Bij het trekken van de cirkel moet u letten op twee 
zaken: waar trekt u de cirkel, en hoe groot mag deze zijn. De spelregels zijn hierover vrij duidelijk.

mag trouwens ook. Let op: als u speelt op zogenaamd open ter-
rein (dus niet op afgebakende banen), dan is het vaak mogelijk 
om „schuin” te spelen. In dat geval mag u de cirkel dus niet ver-
plaatsen, maar dient u gebruik te maken van de mogelijkheden 
van het terrein.
Als het een equipe niet lukt om het but in drie pogingen correct 
uit te werpen, dan mag de andere equipe, als er sprake is van 
geval 2, de cirkel overigens alsnog verplaatsen.

Cirkels en het terrein
U mag het binnenste van een cirkel egaliseren door bijvoor-
beeld een takje te verwijderen voor u gaat gooien. U moet de 
cirkel dan wel aan het einde van de werpronde in de oorspron-
kelijke staat herstellen. Het wordt daarnaast aanbevolen om een 
cirkel aan het einde van een werpronde uit te wissen. Het wissen 
van alle oude werpcirkels binnen twee meter van een nieuwe 
werpcirkel is zelfs verplicht.

Werpen van boules en but
Ik ga het hier niet hebben over de afstanden en andere regels 
bij het uitwerpen van het but: daaraan zal ik een ander keer een 
Tussen de Regels wijden. Hier wil ik het enkel hebben over het 
voetenwerk bij het werpen van but en boules. De hoofdregel 
hierbij is natuurlijk dat je, tijdens het werpen van een boule in 
de cirkel moet staan. En in betekent ook in: het is zelfs niet toe-
gestaan om de cirkel te raken.
Maar er is nóg een regel, die in de praktijk vooral van belang is 
voor tireurs. En die regel is dat beide voeten de grond moeten 
raken tijdens het werpen. En op de grond moeten blijven zolang 
de boule nog in de lucht is. Toen ik, jaren geleden, stage liep als 
scheidsrechter was dit de regel waarop ik van mijn begeleider 
speciaal toezicht moest houden. En ik moest mensen corrige-
ren, en boules uit het spel nemen, wanneer spelers zich niet aan 
deze regel hielden. Je wilt niet weten wat voor valse vuiligheid 
je over je heen krijgt als je mensen op een nette manier erop 
wijst dat hun techniek van werpen volgens de regels niet is toe-
gestaan…!

De kunststof cirkel
Dan nog iets over de kunststof cirkel. De spelregels zeggen 
hierover sinds enkele jaren dat de organisator van een toernooi 
beslist over het gebruik hiervan, en dat deze ze ook ter beschik-
king dient te stellen als hij ze toestaat of verplicht stelt — maar 
u mag er ook zelf een meebrengen. Over deze cirkels wordt 
slechts gezegd dat de binnendiameter gelijk moet zijn aan die 
van een met de hand getrokken cirkel (35–50 cm dus), en dat 
deze „vormvast” moet zijn, van hard plastic of iets dergelijks dus.
Ten slotte: als u gebruik maakt van een kunststof cirkel, is het 
zeer aan te bevelen om de plaats van de cirkel te markeren, zo-
dat u deze kunt terugleggen als hij onverhoopt mocht worden 
verplaatst.

Boudewijn Waijers

De vorm van cirkel
Een correcte werpcirkel is aan de binnenkant ten minste 35 en 
ten hoogste 50 centimeter in doorsnee. Om misverstanden te 
voorkomen moet de cirkellijn zo smal mogelijk zijn. Daarom 
is het beter om bij het trekken van de cirkel een stokje of een 
vinger te gebruiken dan je voet. Een cirkel getrokken met een 
voet is soms wel tien centimeter dik: dat is niet de bedoeling! Bij 
metingen gebruikt u dan ook altijd de binnenkant van de cirkel!
Het lijkt een open deur, maar een cirkel is rond, en moet dus 
ook aan de achterkant sluitend zijn. Het is sinds enkele jaren in 
de mode om de cirkel aan de „achterkant” te voorzien van een 
streepje, waardoor je eigenlijk een soort Q tekent. Dit moet wor-
den beschouwd als een niet-toegestane verandering van het 
terrein, die bovendien volstrekt overbodig is. Een cirkel heeft 
namelijk geen voor- of achterkant: u mag vanuit de cirkel naar 
iedere kant uitwerpen. Bovendien: heeft u nou echt een geheu-
gensteuntje nodig om u eraan te herinneren in welke richting u 
het butje wil gaan uitwerpen…?

De plaats van cirkel
U speelt op het terrein dat u door de wedstrijdleiding is toe-
gewezen. Dit kan een met afbakeningslijnen gemarkeerde baan 
zijn, maar het kan ook „alle paden in het park” zijn. U begint de 
partij ergens waar u het but op ten minste 6 meter kunt uitwer-
pen. Het is handig als u de cirkel zó trekt dat u het but ook op 10 
meter kunt uitwerpen, maar dit hoeft niet.
Er is nog iets waarmee u rekening moet houden. De cirkel dient 
zich ten minste één meter van een obstakel te bevinden, en ook 
één meter van de opstaande rand die de boules moet tegen-
houden. Dit laatste is om veiligheidsredenen: zo loopt iemand 
die gehurkt gooit niet het risico zich te bezeren. Dit trekken van 
de eerste cirkel gaat trouwens meestal wel goed. Als u speelt 
op niet-afgebakende terreinen (dus niet op banen) dan moet u 
bovendien een afstand van 2 meter tot andere, in gebruik zijnde 
cirkels in acht nemen. Sinds enkele jaren is er trouwens géén 
regel meer over de afstand van de cirkel tot de uitlijn.

Trekken van de cirkel
Nee: dan het trekken van de cirkel in de volgende werpron-
den… De regel hierover is waarschijnlijk de regel waartegen op 
de Nederlandse velden het meest wordt gezondigd! Na de eer-
ste werpronde trekt u steeds de cirkel rond het punt waar het but 
lag aan het einde van de vorige werpronde. Op deze regel worden 
slechts twee uitzonderingen gemaakt: (1) u moet de cirkel nog 
altijd trekken op ten minste één meter van enig obstakel en (2) 
u mag de cirkel verplaatsen als u het but, vanaf de plaats waar 
aan het eind van de vorige werpronde lag, in geen enkele rich-
ting op de door u gewenste afstand (6 à 10 meter) zou kunnen 
uitwerpen.
In geval 1 neemt u gewoon wat afstand van het obstakel tot de 
cirkel wél op een meter afstand ervan ligt. In geval 2 mag u de 
cirkel naar achteren verplaatsen, maar nooit verder dan nodig 
is om het but op 10 meter te kunnen uitwerpen. Minder of niet 
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DE BESTE SpELERS VaN DE pLaNEET
Buis-les-Baronnies is een leuk plaatsje in de zuidelijke Drôme, niet ver van de Mont-Ventoux. Op woensdag is er al-
tijd markt. Op 3 september jl. gingen mijn vrouw Lidy en ik weer eens markten in dat Buis; zo’n Provençaalse markt 
is altijd weer leuk.

Ik liep daar op die derde september op mijn gemak te kuieren 
langs de kramen. Bij het naderen van de Place des Platanes 
hoorde ik iemand met luider stemme door een microfoon op-

merkelijke dingen zeggen. Net of er iets over een petanquecon-
cours gezegd werd. Ik kwam dichterbij. Tot mijn grote verbazing zag 
ik opeens Marco Foyot rondlopen, en daar stond Philippe Quintais. 
Weer verder zag ik Claudy Weibel, Philippe Suchaud… Er waren nog 
veel meer petanquetoppers, zo ontdekte ik: Henri Lacroix, Bruno 
Leboursicaud, Passo, Pascal Mileï, zeker enkele tientallen. Wat een 
toevalligheid! Wat een verrassing! Ik won natuurlijk meteen infor-
matie in. Het betrof een editie van de Trophée des As. Claudy Weibel 
is daarvan een van de organisatoren. Voor de derde keer werd het 
concours in Buis-les-Baronnies gehouden. De formule is eenvou-
dig: een gelauwerde petanquespeler komt uit met een partner die 
minder beroemd is maar vanwege zijn functie wel heel bekend is. 
De bedoeling is het petanque te promoten. Wel, dat promoten was 
die derde september ontegenzeggelijk aan de orde. Ik heb die dag 
genoten. Als oud-medewerker van petanQue en als oud-secretaris 
van het bondsbestuur heb ik heel wat interessante internationale 
kampioenschappen mogen bijwonen en ben dus wel gewend ge-
weest aan mooie petanquestaaltjes. Echter, omdat bij de Trophée 
des As de ontspanning en het plezier de boventoon voeren en daar-
door de stress minder groot is, waren die staaltjes nog mooier.

But acht keer uit
Neem Philippe Quintais. Hij speelde met de voorzitter van de pe-
tanquefederatie uit Litouwen. Le roi Quintais (koning Quintais), 
zoals de speaker hem noemde, slaagde erin acht maal het but uit 
te schieten tijdens de finalepartij omdat hem dat acht keer beter 
uitkwam. Het publiek was duidelijk verrukt. Veelvuldig klaterde het 
applaus op de tribunes en achter de dranghekken, waar honder-
den toeschouwers zaten en stonden te kijken. De ‘oude’ meester 
uit het departement Eure-et-Loir, de man met de meeste petan-

quetitels van alle petanquespelers ter wereld, slaagde er op zijn 
manier in vanuit een achterstandspositie op magistrale wijze die 
finalepartij naar zich toe te trekken. Prachtig die dag, prachtig al die 
veelvoudige kampioenen bijeen op dat Zuid-Franse plein onder de 
platanen. Ze werden door de speaker  terecht les meilleurs joueurs 
de la planète (de beste spelers van de planeet) genoemd.

Wim Kruize tekst, 
Lidy Kruize foto

EEN cIRKELTRUc

Het gebruik van vaste cirkels 
neemt sterk toe bij de verenigin-
gen. Het is goed voor het terrein: 

er ontstaan minder kuilen op de plaats waar de 
cirkels meestal getrokken werden. En het is makke-
lijk voor de spelers, behalve als je problemen hebt 
met bukken. Bij de vereniging Boule Union Tha-

men hebben ze voor dat laatste een oplossing 
gevonden! Een stalen klinknagel door de cir-

kel en deze kan met de magneet opgetild 
worden. Er zit geen patent op dit idee, 

dus iedere vereniging kan dit 
trucje toepassen.
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Voor wie het nog niet wist, er bestaat ook een 
heus forum waarop iedereen die petan-
que een warm hart toedraagt kan 
discussiëren, vragen stellen en 
zichzelf op de hoogte kan hou-
den van de ontwikkelingen 
op petanque gebied.

Het Petanque Forum is 
opgericht in februari 
2007 en al die tijd 

hebben we het gedaan met 
een redelijk simpel logo 
waaraan wij te herkennen 
waren. Daarom leek het ons 
een goed idee om dit jaar 
eens iets te doen met het 
logo, en wat is er dan leuker 
dan een wedstrijdje uitschrij-
ven onder de forumleden om 
een nieuw logo te bedenken en te 
ontwerpen? Uiteraard mocht dit ook 
gewoon via een tekening opgestuurd 
worden en dat werd tot onze grote ver-

NIEUW LOGO VOOR pETaNqUE FORUm NEDERLaND

LaNDELIJKE pOSTacTIEVENDaG 
BELaSTINGDIENST

Op woensdag 24 september vond in het NBC con-
grescentrum te Nieuwegein de landelijke postactie-
vendag plaats voor gepensioneerden van de belas-

tingdienst. Riemer Haagsma, Joop van Daatselaar en Karel 
Lak waren namens de promotiecommissie aanwezig met de 
mobiele petanquebaan van de NJBB. De promotiecommissie 
werd hierbij ondersteund door Diny en Paul Paardekooper. 
Onder begeleiding 
konden bezoekers de 
sport beoefenen en 
zijn de technische en 
tactische spelelemen-
ten van de sport toe-
gelicht.

rassing dan ook massaal gedaan. Er zaten werkelijk 
hele leuke, grappige of zelfs hele professio-

nele tussen. Het winnende logo kwam 
uiteindelijk van de hand van John 

Schimmel, speler in Gouda. Hij 
had, nadat er via het forum en 

via Facebook over gestemd 
kon worden, het leukste en 

meest aansprekende logo 
in handen. Na nog wat 
eisen van de oprichters, 
Fabian Biesheuvel en 
Theo van der Meer over 
de kleurstelling en het 
lettertype zijn we erg 

trots op ons nieuwe logo. 
Het is de bedoeling dat u 

het logo niet alleen op de 
website (www.petanquefo-

rum.nl) terug zult zien, maar 
ook op bijvoorbeeld kleding 

en eventueel op butjes. Er zijn in 
ieder geval ideeën genoeg.

Theo van der Meer

Daar sta ik dan, alleen,
in een voorstad van Bordeaux.
De aardappelen, groente en fruit 
zijn alweer op, ik ga maar nieuwe halen.

Daar zit ze dan, alleen,
bij de ingang van Leclerc.
Als doedelzak, maar met een fluit
en speelt een lied, ik ken het deuntje niet.

Daar liggen we dan, samen,
ontwakend in een vreemde stad.
Zwoel was de nacht met al haar kleuren
in het duister, de zon kust ons die morgen op.

Piet Bult

BORDEaUx
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De enige jaren geleden afgeschafte wedstrijdkalender 
op A4-formaat zorgde ervoor dat ik op de hoogte was 
van alle georganiseerde toernooien. Overzichtelijk en 

bij mij altijd aanwezig op de stapel lectuur. Veel gebruikt. Nu 
dit allemaal op internet moet worden opgezocht, ontgaat 
mij veel. Hierdoor zijn de door mij bezochte toernooien 
minder in aantal.
Een voordeel echter zijn de live-uitzendingen via Pe-
tanqueforum. Ook hier werd ik weer verrast. Is uni-
formiteit tegenwoordig verplicht voor de spelers, 
over scheidsrechters geen woord. Zo kon je via 
het beeldscherm een scheidsrechter 
aanschouwen die alleen van een 
badge was voorzien die op zijn shirt 
was gespeld. Zijn collega (assistent) 
was wel in de door de NJBB aange-
maakte kledij duidelijk herkenbaar. 
Het is jammer dat er tot op heden 
weinig of geen controle is over de 
correcte kledij van deze “toezicht-
houders”. In het verleden was er de 
scheidsrechterscommissie die regel-
matig scheidsrechters beoordeelde.
Zelf heb ik enige malen een scheids-
rechter ter verantwoording geroepen 
voor overmatig drankgebruik. Ook de 
scheidsrechter op een toernooi dient zich te 
houden aan de regel van niet roken.

Petanque als sport
Als wij petanque als sport willen zien - en ik 
heb spelers horen zeggen dat zij topsport be-
drijven - moet er nog heel veel veranderen. 
Op een door mij onlangs gespeeld recreatief 
toernooi waarbij het merendeel van de deelnemers 
(afdelings)competitie speelt, waren diegenen die cor-
rect volgens de regels speelden op een hand te tellen.
De beste tireurs stonden al meters voor de cirkel voordat de boule 
de grond of de te schieten boule had geraakt. Bij alle partijen had 
men de beschikking over kunststof cirkels en het gros van de spe-
lers stond hier met beide voeten op op het moment van spelen. 
Zelfs werd er hier en daar een sigaartje opgestoken, “moet kun-

Arjen, Jelle,  René en Bas, in uniforme kleding, klaar voor 
het WK in Tahiti.  Tekening: Piet van Koolwijk

nen als de tegenpartij maar geen last van de rook heeft.” Mijns 
inziens mag er bij een recreatief toernooi soepel worden om-
gegaan met de regelgeving echter wel volgens de geldende 
spelregels.

OpVaLLENDE WaaRNEmINGEN

Meten
Verrassende metingen waren er ook 
te aanschouwen. Bij het meten van 
twee boules moest er een boule wor-
den verwijderd die een juiste meting 
verhinderde. De te verwijderen boule 
werd flink de grond ingetimmerd om 
een duidelijke markering te krijgen. 
Hierdoor werd door de verplaatste 
grond de te meten boule verplaatst 
en werd er maar aangenomen dat de 
boule wel op punt had kunnen lig-
gen. Dit gebeurt dan door de eerder 
genoemde competitiespelers.
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Wanneer er een boule weggehaald moet worden, tik deze dan nooit 
met bijvoorbeeld een andere boule de grond in. Beter is het de boule 
op te stoppen met zand of iets dergelijks. Hierdoor blijft de boule op 
dezelfde plaats liggen en kan deze voorzichtig worden verwijderd. Na 
de meting moet de opgestopte grond, indien de werpronde nog niet 
klaar is, zoveel mogelijk verwijderd worden. Regelmatig zie je spelers 
met allerlei vernuftig materiaal boules opstoppen. Halve wasknijpers 
zijn hierbij favoriet. Hoe meer attributen je hierbij gebruikt, hoe groter 
de kans van bewegen en/of verplaatsen van de boule.

Cirkels
De afdelingswintercompetitie is weer begonnen. Ik maakte de 
eerste speeldag mee. Allereerst, dit was mij reeds eerder op-
gevallen, blijken de door Obut gemaakte kunststof cirkels niet 
conform het spelreglement. Maximum 50 cm binnenwerks, 
blijkt in de praktijk ruim 51 cm te zijn. Mijns inziens bijzonder 
slordig daar het spelreglement voorziet in een +/- afwijking van 
2 mm. Het gebruik hiervan was ook dramatisch. Bijna alle spe-
lers stonden op of ruim met hun voeten buiten de cirkelrand.
Groter is echter het probleem van meten. Nog steeds zijn er spelers 
die meten tussen hart but en boule. Volhouden dat ze dit zo geleerd 

Dit jaar heeft de NJBB een ledenpanel opgericht. Het leden-
panel geeft alle leden van de NJBB de mogelijkheid om 
mee te praten over tal van onderwerpen die spelen bin-

nen de bond en de sport. Uw  mening is belangrijk! Gemiddeld één 
keer per kwartaal ontvangt het panel een vragenlijst waarin één 
of meerdere onderwerpen besproken worden. Inmiddels hebben 
186 leden zich aangemeld voor het ledenpanel. In september 2014 
heeft het panel de eerste vragenlijst ontvangen over de commu-
nicatiemiddelen van de bond. De vragenlijst, die is ingevuld door 
139 panelleden, heeft waardevolle informatie opgeleverd die bij-
draagt aan de ontwikkeling van de communicatiestrategie van de 
NJBB voor de komende jaren. 

Bijvoorbeeld wanneer het de naamgeving van de sport betreft. 
Ruim 83% van het panel geeft aan dat petanque de juiste naam is 
voor onze sport. Toch spreekt 38% in het dagelijks leven over jeu 
des boules. De toegankelijk- en aantrekkelijkheid voor alle leeftij-
den, de tactische uitdagingen en het samen brengen van mensen 
zijn typeringen van de sport die door het panel als meest waarde-
vol zijn benoemd. Het bondsblad petanQue wordt goed gelezen 
door de panelleden, bij voorkeur in een papieren uitgave. 

De rubrieken ‘Tussen de regels’, ‘Toernooi –en wedstrijdversla-
gen’ en ‘Nieuws uit de zone’ worden het meest gewaardeerd. 
Het panel geeft als tip om in het bondsblad meer vernieuwende 
informatie over ontwikkelingen in de sport op te nemen, even-
als een rubriek waarin aandacht wordt besteedt aan de kleinere 
verenigingen. De belangrijkste doelstellingen van het bonds-
blad zijn immers het informeren over de sport en de bond, de 

hET NJBB LEDENpaNEL SpREEKT!

 mEE pRaTEN

zichtbaarheid van de sport en de interactie met leden, aldus 
het panel. 

Belangrijk aandachtspunt in de communicatie is de gebruiks-
onvriendelijkheid van de website en het gebrek aan sportuit-
straling op de site. Overigens is maar liefst 65% van het panel 
actief op social media en gebruikt 62% een smartphone. Dat 
biedt mogelijkheden voor nieuwe vormen van communicatie! 

Over het algemeen is het panel van mening dat de bond ver-
nieuwender en toegankelijker kan zijn in de communicatie. 
Direct contact met de leden moet worden gestimuleerd even-
als transparantie in ontwikkelingen en besluitvorming van de 
bond.

Hartelijk dank aan alle panelleden die de vragenlijst heb-
ben ingevuld! Wilt u ook meepraten en uw mening 
geven? Ga dan naar www.njbb.nl/ledenpanel en 
meldt u aan!

hebben maakt het moeilijk ze op andere gedachten te brengen. 
Instructies hoe er gemeten dient te worden, zouden - wanneer we 
petanque als sport willen zien - toch wel eens nodig zijn.

Bert Kirpensteijn
internationaal scheidsrechter FIPJP
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ZONE a

Nederland wint van Duitsland
U kijkt er misschien van op, maar het is heus waar! Ne-
derland wint van Duitsland. Al tien jaar lang heeft de 

Oldenzaalse Jeu de Boules Vereniging (O.J.B.V.) een uitwisse-
ling met de “Jeu de boules Verein” uit Rheda-Wiedenbrück in 
Duitsland. Rheda-Wiedenbrück is de partnerstad van de ge-
meente Oldenzaal en ligt ruim anderhalf uur rijden van Olden-
zaal. Elk jaar opnieuw komen  de spelers beurtelings bij elkaar 
op bezoek en spelen dan een onderling vriendschapstoernooi. 
Dit jaar dus voor de tiende keer. In de loop der jaren zijn er hechte 
vriendschappen ontstaan.

Vergezeld door hun locoburgemeester Frau Witte stapten op 
23 augustus omstreeks 10 uur bijna vijftig gasten uit de bus. 
Die werden natuurlijk eerst van harte welkom geheten met 
een drankje, echte Twentse Krentewegge en zelf gebakken 
taarten. De beide voorzitters spraken hartelijke woorden en 
boden over en weer cadeaus aan. Dat deden ook de beide lo-
coburgemeesters, die tevens wezen op de goede onderlinge 
verhoudingen.

Toen kon de strijd beginnen. Juist in het kader van dit jubile-
umjaar werd er nu echt Nederland-Duitsland gespeeld. Steeds 
twee gelote spelers uit Oldenzaal tegen idem dito uit Rheda-
Wiedenbrück. Het weer werkte alleszins mee. De meegekomen 
niet- boulers konden ondertussen de stad bezichtigen.

Tegen 13.00 uur was er de traditionele gezamenlijke lunch, 
aangeboden door de O.J.B.V. met broodjes, Bratwurst en sa-
lades. Daarbij werden uiteraard de vriendschapsbanden aan-
gehaald en de nieuwtjes uitgewisseld. Na de middag ging de 
strijd fanatiek verder. Zo werden er in totaal 54 partijen ge-
speeld!

Om 15.30 uur kwam de uitslag: Nederland – Duitsland 36-18! 
Ook was er een persoonlijk klassement met bijbehorende prij-
zen voor zowel de Duitsers als de Nederlandse drie beste spe-
lers/speelsters. Helaas komt aan alles een eind, dus ook aan 
deze fijne, gezellige en sportieve dag. Bij het afscheid werden 
wij  al weer uitgenodigd voor volgend jaar in Rheda-Wieden-
brück. Tegen 16.00 uur vertrokken de gasten, moe maar vol-
daan. Een voorbeeld van hoe sport verbroedert!

Gerrit Helthuis

Foto: van Berrel Oude Elferink
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ZONE B

4e Haarlems Petanque Weekend bij PUK wederom een pe-
tanquefestijn!
 PUK is alweer vier jaar gevestigd in haar nieuwe onderko-

men in Haarlem-Noord; het boulodrome opende in oktober 2010 
zijn deuren. In het voorjaar 2011 ontstond het idee om een nieuw 
toernooi in Nederland te organiseren en werd het Haarlems Petan-
que Weekend geboren. Het weekend wordt gevuld met een triplet-
ten-geldtoernooi en een doubletten-naturatoernooi op de zater-
dag en op de zondag een doubletten-geldtoernooi met daarnaast 
een doubletten-promotietoernooi. Het is vanaf het eerste moment 
direct druk en gezellig. En niet te vergeten de feestavond op de 
zaterdagavond met muziek en pret.

Iedere opvolgende editie stegen de deelnemersaantallen tot 
het recordaantal in 2014: 56 tripletten op de zaterdag, 32 dou-
bletten in het naturatoernooi en 93 doubletten op de zondag. 
Het is bijna volle bak! De verspreiding van de flyers, de posters, 
de meldingen op het Petanque Forum, de verhalen over voor-
gaande jaren en de voorpret op Facebook zorgden voor een flin-
ke toestroom van gretige deelnemers die de krachtmeting wel 
twee dagen durfden aangaan met de topsporters van Neder-
land, diverse Nederlandse kampioenen en diverse buitenlandse 
teams uit Noorwegen, Duitsland, Engeland, België en natuurlijk 
Frankrijk, pays de petanque. In het naturatoernooi strijden de 

deelnemers om een nieuwe set boules, een boulestas en eeu-
wigdurende roem. Met voorbereidingen die een half jaar van te-
voren aanvangen en een grote groep enthousiaste vrijwilligers 
werd het eerste toernooi in 2011 direct goed neergezet. Vrijwil-
ligers van andere verenigingen weten wat er bij komt kijken om 
een toernooi te organiseren, en zo was het ook bij PUK: druk, 
druk, druk. De bevoorrading, aan- en afvoer, de opbouwploeg is 
vanaf vrijdagochtend al druk in de weer, de vrijwilligersroosters 
voor alle wedstrijdleiding-, bar-, keuken- en schoonmaakdien-
sten tot en met de ‘runners’ voor de spoedjes. Muziek, geluid, de 
laatste technische ingrepen en in 2014 natuurlijk de presentatie 
en ingebruikname van 40 nieuwe scoreborden. Het is een lust 
voor het oog om de boulesbanen vol te zien met bijna 200 deel-
nemers! Al met al zetten meer dan 50 Pukkers zich enkele dagen 
in voor een toernooiweekend waar ze zelf geen boules werpen. 
De voldoening zit hem in de gezelligheid en de vriendschappen 
die gesloten worden. Vrijwilligerswerk pur sang.

 En als dan de weergoden iedere keer ook nog uitgebreid mee-
werken aan een zomerse sfeer; dan is het feest, dan is het petan-
quefestijn compleet! Een klein regenbuitje kan ons niet deren 
en 10 minuten later staat iedereen al weer te boulen waar de 
vonken vanaf springen. We zijn gezegend met een mooi toer-
nooi, mooie schilderrijke deelnemers, nieuwe petanquevriend-
schappen, sportiviteit en een enthousiast leger aan vrijwilligers 
die dit allemaal mogelijk maken. In 2015 viert het PUK-HPW zijn 
vijfde verjaardag op 19 en 20 september en dan gaan we er weer 
samen een feest van maken! 

Roel Claase
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Jo de Bruin nog steeds actief bij De Purmer Boules!
Op 30 november 2014 bereikte Jo de Bruin (lid van De Purmer 
Boules) de mooie leeftijd van 98 jaar!  Jo – bij De Purmer Bou-

les aangesproken met “ome Jo”- is het op één na oudste lid van de 
NJBB (het oudste lid is geboren op 10 juni 1916). Niet bekend is of 
hij ook het oudste actieve lid is.
Ome Jo de Bruin is bij de Gemeente Amsterdam begonnen als 
schoonmaker en heeft zich opgewerkt tot kapitein op de diverse 
ponten in Amsterdam en dat heeft hij ruim 35 jaar gedaan. Mo-
menteel is ome Jo druk doende om een boek te schrijven. Het eer-
ste deel is klaar en heeft de titel “het geslacht De Bruin” en aan het 
tweede deel met de titel “mijn leven” wordt nog druk gewerkt.

Pas op 21 juli 2012 werd ome Jo lid van De Purmer Boules. Regel-
matig verzucht hij: “Dit had ik jaren eerder moeten”. En dat vinden 
wij bij De Purmer Boules ook!  Ome Jo voelt zich uitstekend thuis 
tussen de jonkies op de vereniging en blijft regelmatig even plak-
ken om een biertje te drinken. Ome Jo gooit niet alleen wekelijks 
(op woensdag en zaterdag) een balletje, hij speelt ook regelmatig 
mee met een toernooi, samen met zijn maatje “tante Jo”. Daarnaast 
is hij ook zeer actief binnen de vereniging. Elke maandagochtend 
komt Jo naar het clubgebouw om de schoonmaakploeg te helpen. 
Of het nu het aanharken van de banen is, onkruid wieden of iets 
anders; niets is hem teveel! Een voorbeeld voor velen… Over twee 
jaar hopen we samen met de vereniging de 100e verjaardag van Jo 
de Bruin te vieren. Tot die tijd wensen wij Jo nog heel veel spelple-
zier bij De Purmer Boules!

Ludo Doomernik

Bospadentoernooi Doorn
Op woensdag 20 augustus organiseerde Jeu de Bou-
lesverenging ‘t Sand in Doorn voor de tweede keer een 

groot bospadentoernooi bij, en financieel mogelijk gemaakt 
door Bartiméus, een organisatie die zich samen met mensen die 
slechtziend of blind zijn, inzet om de kwaliteit van hun leven te 
verbeteren.
Onder het motto “Iedereen heeft vandaag geluk” is het een toer-
nooi zonder verliezers want iedereen gaat met een prijs naar huis. 
Een beperking of handicap is lastig, maar hoeft geluk absoluut niet 
in de weg te staan, dat is de filosofie van Bartiméus.
Gelet op de weersomstandigheden in de rest van Nederland heb-
ben wij ongelooflijk geboft dat op deze dag de eerste bui zich pas 
aandiende toen het toernooi nagenoeg gespeeld was.  
Op www.boulgeluk.jouwweb.nl is een verslag te vinden van deze 
geweldige dag en een link naar een fotoreportage waarop o.a. te 
zien is dat de huisband van Bartiméus met een spiksplinternieuw 
jeu de bouleslied de spelers aan het swingen krijgt. 
Het is voor de bewoners van Bartiméus en voor de spelers een 
grandioos festijn.
Met de 164 deelnemers was er nog volop ruimte in de prachtige 
historische moestuin. Komend jaar, om precies te zijn op woensdag 
19 augustus, kunnen wij daarom 200 deelnemers toelaten.

Bernard Baakman
JdB vereniging ‘t Sand in Doorn

Roy brengt met zijn aanhanger met grote pret de prijzen naar de wedstrijdtafel (foto Esther Baakman)
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Bijzondere clubkampioen SV Kampong Jeu de Boules
Een mooi seizoen van SV Kampong Jeu de Boules uit 
Utrecht is 19 oktober jl. op bijzondere wijze afgesloten. Het 

kampioenschap van deze vereniging is na een enerverende strijd 
afgesloten met een prachtige winnaar. Clubkampioen werd de 
91-jarige (!) Lou de Beurs.
Na een seizoen van hoog niveau, was hij in de kampioenswedstrijd 
niet te evenaren. Als tweede eindigde Fred Buré en ex aequo op de 
derde plaats Hans Créton en Fred Meijer.

Koemarkttoernooi De Purmer Boules groot succes 
Dat het jeu de boulestoernooi op de Koemarkt een groot 
succes is geworden, bleek wel uit het plezier en de passie 

waarop door de spelers gestreden werd om de vele mooie prijzen. 
De Koemarkt in het centrum van Purmerend werd door De Purmer 
Boules in het weekend van 23 en 24 augustus omgetoverd tot een 
jeu de boulesarena met maar liefst twintig banen! Het toernooi (dit 
was de tweede keer) werd ondanks het mindere weer op de za-

van het spel. Voor het publiek en de minder ervaren spelers werd 
ruim de tijd genomen door de vrijwilligers om uitleg gegeven over 
de sport en de vereniging De Purmer Boules.

Uitslag van het doublettetoernooi:
1e Ruud Sakes/Gerrit Terpstra, 2e  Jan Böhne/Henk Stam, 3e Joris 
Brandenburg/Ankie de Boer

Uitslag van het triplettetoernooi: 1e Donny en Marco van Wees/
Wim van Heusden, 2e Harry en Ina Kuipers/Henk Grim, 3e Ruud vd 
Ploeg, Alie Huizinga en Eric Meissen.

De foto’s zijn gemaakt door Hans Strube.

U kunt ook informatie bekijken op de website www.purmerboules.nl

terdag een succes door de uitstekende organisatie en de bijdrage 
van de diverse sponsoren, o.a. Rodi Media en de diverse horecage-
legenheden rondom de Koemarkt en uiteraard door de inzet van 
de vele vrijwilligers van De Purmer Boules. Door de sponsoren kon 
het inschrijfgeld voor beide dagen heel laag gehouden worden. 
Omdat vrij laat de vergunning van de gemeente en de sponsoring 
rond was, werd er dit jaar door De Purmer Boules voor gekozen om 
het toernooi als een promotietoernooi te houden zodat een ieder, 
ook zonder licentie of ervaring, mee kon doen. Een mooie promo-
tie voor zowel de club als voor de petanquesport! Op de eerste dag 
(zaterdag 23 augustus) werd er in doublettevorm gespeeld en hier-
aan deden ruim veertig teams mee. Op zondag 24 augustus werd 
er een triplettetoernooi gehouden waarvoor ruim dertig teams aan 
de start verschenen. Op deze dag werd ook het sponsortoernooi 
gespeeld en hierbij werd Proeflokaal Bakker de winnaar. Dat jeu de 
boules niet zomaar even een balletje gooien is, werd deze dagen 
wel duidelijk. Ook het winkelend publiek bleef regelmatig staan en 
kijken naar de wedstrijden en om uitleg te vragen over de regels 
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ZONE c

Petanque als bindmiddel voor Jong & Iets Ouder:
Les Boulistes uit Gorinchem scoort met Maatjes Pro-
ject

In Gorinchem heeft Les Boulistes een creatieve manier gevon-
den om met financiële steun van de gemeente onze sport onder 
de aandacht te brengen van jonge en iets oudere belangstellen-
den. Een Mini- en Maxitoernooi en een gezamenlijk trainings-
programma voor jeugd en ouderen vormen de bouwstenen 
voor het verbinden van ‘jong en iets ouder’ en het verleiden van 
nieuwe leden. Veel gemeenten kennen Maatjes Projecten. Daar-
bij worden jongeren gekoppeld aan ouderen. Ouderen hebben 
zo meer contacten en worden geholpen met van alles en nog 
wat. En jongeren leren er veel van, vooral in sociaal opzicht. Les 
Boulistes heeft relatief veel 65+ leden, maar ook een handvol 
succesvolle jeugdleden. Een Maatjes Project is dan zo verzon-
nen. We hebben de gemeente uitgelegd dat veel ouderen vaker 
willen boulen en bewegen, maar niet altijd een maatje hebben 
om deel te nemen. 

Sociale contacten
Door een gezamenlijk trainingsprogramma koppelen we ou-
dere leden aan jeugdspelers. Meer beweging en sociale con-
tacten voor ouderen en jongeren die van ouderen leren. Mede 
dankzij de subsidie wordt voor de gezamenlijke training een 
professionele trainer ingezet. Grappig is dat menig oudere 
speler, hardnekkig en goed bedoeld, denkt tactiek en techniek 
over te brengen aan de jeugd. Maar wie goed kijkt, ziet dat veel 
jeugdleden de laatste jaren grote stappen hebben gezet door 
de trainingen in de regio en de nationale jeugdselectie. Wat de 
jongeren vooral wel leren van de ouderen is het samenwerken, 
geduld bewaren en voor jezelf opkomen. Want hoe vertel je 

een ‘oude rot in het spel’ dat hij nu toch beter kan tireren? Be-
halve de gezamenlijke training voor bestaande leden is er bin-
nen het Maatjes Project voor het aantrekken van nieuwe leden 
een open Mini- en Maxitoernooi georganiseerd op 6 september 
2014. Door de opzet van een Maatjes Project werd er niet alleen 
een subsidie ontvangen, maar was er ook belangstelling van de 
lokale weekbladen en zelfs van het AD. Prachtige gratis reclame! 
Voor het toernooi werden oudere leden gevraagd om nieuwe 
jongeren te zoeken en de jeugdleden zochten ouderen die nog 
geen lid waren. Op die manier was er in elk team een onervaren 
speler. Door de groepsindeling te koppelen aan de leeftijd van 
de jeugdspeler was er voor iedereen veel kans. En wat we za-
gen is  dan toch een opvallend patroon in onze sport. Onervaren 
spelers die zo zichtbaar genieten van het spel. 

Om het aantrekkelijk te maken voor de jeugd schitterden meer-
dere prachtige bekers op de prijzentafel, inclusief een ouder-
wets grote maar ook nieuwe wisselbeker. Er waren 32 teams op 
de been. Geholpen door een heerlijke nazomerzon en de dank-
zij de subsidie gratis aangeboden consumpties werd het een 
zeer succesvolle dag. Een van de bijzonderheden van petanque 
is dat je echt nooit bent uitgeleerd, maar talent toch vrij snel 
kan herkennen. Mede door de sportieve opzet eindigde een 
compleet onervaren maar veelbelovend team als tweede. Kay 
Peters (9 jaar) nam trots zijn prijs in ontvangst en moest alleen 
Jobbi Schefferlie, speler van de nationale jeugdselectie, voor 
zich laten gaan. En laten we eerlijk zijn, het was leuk dat ieder-
een kans had, maar het is voor de uitstraling niet verkeerd dat 
de eerste prijs in ervaren handen is gekomen. Jobbi speelde met 
zijn moeder. Die kan dus niet zeuren over de grote blinkende 
wisselbeker die voor een jaar lang de huiskamer siert. Het ziet er 
naar uit dat we enkele nieuwe deelnemers overhouden aan het 
toernooi. Vast staat dat wij deze formule volgend jaar herhalen. 
Geïnteresseerd in de opzet van het Maatjes Project? Neem ge-
rust contact met ons op.

Pierre Schefferlie
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Nieuwe accommodatie in aanbouw in Nieuwerkerk aan 
den IJssel
Binnenkort is Nederland weer een overdekte boulesac-

commodatie rijker. Op 4 november werd onder grote belangstel-
ling de “eerste” paal voor de nieuwe accommodatie geslagen in 
Nieuwerkerk aan den IJssel voor de gelijknamige vereniging.
Acht jaar plannen, overleggen en zoeken naar besparingen heb-
ben uiteindelijk geleid tot dit heugelijke feit, dat het 25-jarig jubi-
leum van de vereniging extra kleur geeft. Men verwacht in maart 
2015 de overdekte banen in gebruik te kunnen nemen. Enige tijd 
later zal ook de nieuwe kantine operationeel worden. Daar staat 
gelukkig geen druk op want de huidige kantine kan voorlopig nog 
gebruikt worden. De accommodatie zal dus mooi op tijd klaar zijn 
voor de nieuwe Nederlandse Clubteam Competitie. Onze felicita-
ties gaan uit naar het bestuur en de leden van JBC Nieuwerkerk en 
we wensen hen veel succes tijdens de realisatie van de bouw.

FRaNSEN
Van Oostenrijkers wordt wel gezegd dat hun kinderen met 
ski’s aan worden geboren. Komen Fransen dan misschien met 
boules ter wereld? Voor ongeveer de helft zal dat inderdaad 
zo zijn. Franse mannen zijn dan ook geboren triplettespelers 
want zij komen letterlijk met twee ballen ter wereld. En een va-
der, moeder en kind vormen feitelijk het meest ideale triplette. 
Weten wat je aan elkaar hebt en van elkaar weten wat je kunt. 
En toch zie ik op de vele dorpspleintjes in Frankrijk maar wei-
nig gezinnetjes tegen elkaar spelen. Pa doet het liever met de 
buurvrouw en madame nodigt liever de pastoor uit voor een 
spelletje. Fransen schijnen ook maar moeilijk buitenlandse va-
kantiegangers toe te laten tot hun spelletje petanque in de 
late middag. Aan de spelregels kan het toch niet liggen en ook 
niet aan de taal. Zowel de regels als de nodige Franse woorden 
voor een spelletje petanque zijn bij iedere buitenlandse pe-
tanquespeler bekend of horen dat te zijn. Helaas heb ik empi-

risch moeten vaststellen: Franse petanquespelers zijn contact-
gestoord. Buitenlanders die regelmatig met Fransen het spel-
letje spelen zullen dit ten stelligste ontkennen. Als je de taal 
een beetje spreekt en een beetje van (hun) manieren houdt 
dan zijn er geen betere vrienden dan Fransen om petanque 
mee te spelen, zo zullen zij volhouden. Het probleem is dan 
ook niet de omgang met de Fransman maar het leggen van 
het eerste contact. Overal ter wereld, van Noren tot voormalig 
Joegoslaven, zul je als vreemdeling zomaar door hen kunnen 
worden aangesproken. Zo niet door de Fransman. Fransen 
gaan pas leuk met de buitenlander om als ze je al wat langer 
kennen. Maar hoe zal dat, als zij niet het eerste contact willen 
of kunnen leggen? Zelfs een vriendelijk ‘bonjour’ moet jij als 
eerste zeggen. Het eerste contact moet van de buitenlander 
komen. Jij moet eerst laten zien dat je hun taal spreekt en hun 
spelregels kent. Raar volk eigenlijk, die Fransen en toch is en 
blijft Frankrijk natuurlijk een prachtig land, met in ieder dorp 
wel een petanquebaan.

Piet Bult
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ZONE D

De Brabantse Derby 2014
Op 7 september 2014 werd in Son en Breugel voor de 
tiende keer De Brabantse Derby gehouden. Juist vanwege 

dit jubileum is het een grandioos evenement geworden. Ook dank-
zij de medewerking van de Gemeente Son en Breugel en de jaar-
marktcommissie. Het weer werkte gelukkig goed mee. En de jaar-
lijkse jaarmarkt in de directe omgeving gaf een bijzondere sfeer. 
Gezelligheid staat hierbij voorop.
Het is dan ook geen wonder dat de deelname elk jaar toeneemt. Dit 
toernooi schijnt inmiddels een van de meest populaire toernooien 
van Nederland te zijn. Dat is natuurlijk mooi meegenomen. De 
grote promotor van dit toernooi is al die jaren Henk Spanjers. Met 
zijn hele ziel en zaligheid wijdt hij zich aan dit toernooi. Maanden 
voor de opening is hij al doende met de organisatie. Waar hij al die 
energie vandaan haalt, weet ondergetekende niet. Ongelooflijk! 
De organisatie was in handen van de plaatselijke jeu de boulesclub 
La Ferme Boel. Om de lezer dezes nu even een indruk te geven 
van dit gebeuren zij het volgende vermeld: er moesten 70 banen 
worden aangelegd, 15 m3 zand moest worden verwerkt, 750 strek-

smaken! In totaal waren er zo’n dertig winnaars. Elke winnaar kreeg 
een pakket met levensmiddelen e.d. En de verliezers? Die waren er 
eigenlijk niet. Iedereen heeft immers genoten.
Rest nu nog een paar bedankjes. Onze dank gaat uit naar de wed-
strijdtafel. Deze werd bemand door twee “vrijwillige” dames. Zij 
hebben zitten zwoegen om alles goed te registreren. En dat is hen 
gelukt. En ook de twee scheidsrechters mogen niet vergeten wor-
den. Ook zij verdienen een pluim voor hun onmetelijke steun en 
correct optreden. Natuurlijk kan ik niet alle vrijwilligers vermelden. 
Maar ook zij kunnen gerust zijn. Iedereen heeft minstens een be-
dankje verdiend. En zeker ook de deelnemers. Zij maken immers 
het spel en zij zorgen voor de juiste sfeer. Tot slot was er ook nog 
een loterij met mooie prijzen, vanwege het jubileum. Gesponsord 
door de plaatselijke middenstand. Bravo! Het was een toernooi om 
niet snel te vergeten. En dat doet La Ferme Boel dan ook niet. In 
2015 wordt dit toernooi op 6 september gehouden. Zie tegen die 
tijd de website van La Ferme Boel: www.lafermeboel.nl

Met ’n heleBOEL groeten
Carel Swinkels (lid van La Ferme Boel)

kende meters steigerplanken waren nodig, 30 lange banken moes-
ten tussen de banen op de looppaden geplaatst worden, ongeveer 
1000 meter vlaggetjes moesten de banen opsieren en 120 struiken 
moesten het geheel aankleden! Het terrein werd opgeluisterd met 
een uitstekende geluidsinstallatie, afkomstig van restaurant De 
Zwaan uit Son en Breugel. Ook het overvolle terras heeft ervan ge-
noten. Kortom: het hele terrein was een “feest ”om te zien. En dat 
allemaal dankzij de vele vrijwilligers.
En nu het toernooi zelf. Er waren 128 doubletten. De meesten kwa-
men natuurlijk uit Nederland. Maar er waren ook deelnemers uit 
het buitenland, o.a. uit België, Frankrijk en Duitsland. In no time 
was er zelfs een wachtlijst! Elke doublette speelde vijf partijen. Met 
veel publiek op de bankjes en looppaden. De winnaars zijn gewor-
den met vijf partijen winst: Leo van de Wetering van La Ferme Boel 
uit Son en Breugel en Harrie Rooijmans van PV ‘t Lover uit Asten. 
De champagne liet zich bij de huldiging van de winnaars goed 
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Hal voor Jeu de Boules Club Dongen
1 november 2014. Op de warmste novemberdag ooit werd 
in Dongen in Franse sferen de hal geopend waarmee de Jeu 

de Boules Club ook als het weer niet zo mooi is, de competitie kan 
laten doorgaan en recreanten ook in de wintermaanden kunnen 
spelen. De vereniging telt  170 leden en bestaat vanaf 1978. In 1996 
is een nieuw clubhuis gebouwd, grotendeels met zelfwerkzaam-
heid, en zijn we verhuisd naar een locatie op sportpark De Vennen. 
In 2013 hebben de leden mandaat gegeven voor het bouwen van 
een overdekte hal. Samen met het waarborgfonds sport en de ge-
meente Dongen hebben we het voor elkaar gekregen om deze hal 
te bouwen in één jaar tijd. In de hal zijn twaalf banen gemaakt.

Met zeker twee-
honderd aanwezige 
bezoekers was het 
druk bij de opening. 
Veel verenigingen 
uit de omgeving 
kwamen hun feli-
citaties brengen. 
De opening werd 
door “Mevrouw 
van Ballegooien” 
aan elkaar gepraat. 
Zij zorgde er voor 
dat het bestuur, 
de gemeente en 
de stichting waar-
borgfonds een 
woordje konden 
spreken. De heer 
Eef Schuurman 
verraste de vereniging met een cheque van € 1.500,- die door afde-
ling 14 van de NJBB namens het hoofdbestuur werd aangeboden. 
Nadat een grote ballon was doorgeprikt konden alle bezoekers 
naar binnen voor een hapje en een drankje en om een kijkje te ne-
men in onze nieuwe trots. Wij verwachten met deze nieuwe hal dat 
het aantal leden nog zal stijgen.

Jopie Jacobs

In januari 2013 heeft Charles van de Beek de voorzittersha-
mer van de reglementencommissie neergelegd, aangezien 
zijn (toenmalige) maximale zittingstermijn was bereikt. 

Daarna is Charles nog geruime tijd aan de reglementencom-
missie verbonden geweest als adviseur. Enkele maanden gele-
den is daaraan ook een einde gekomen.

De reglementencommissie heeft van het lidmaatschap en 
het latere voorzitterschap van Charles zeer veel profijt gehad. 
Zijn inbreng was steeds gestoeld op zijn deskundigheid en 
grote kennis van de spelregels en de organisatie. Die kennis 
en ervaring had Charles opgedaan als 
speler in de ereklasse, als wedstrijdlei-
der, als scheidsrechter en als lid van de 
scheidsrechterscommissie. De ervaring 
die hij met de andere leden van de regle-
mentencommissie wist te delen betrof 
dus zeer vaak de praktische toepassing 
van de spelregels, of de toepasbaarheid 
daarvan in complexe wedstrijd- of toer-
nooisituaties. Niet minder vaak werden 
door Charles probleemloos historische 
feiten aangedragen, die het nemen van 
besluiten door de reglementencommis-
sie zeer vereenvoudigde. Niet onvermeld 

mag blijven dat Charles vele jaren woonachtig was in Frankrijk. 
Met zijn grondige kennis van de Franse taal was het vertalen 
van het internationale spelreglement petanque – een van de 
hoofdtaken van de reglementencommissie – regelmatig een 
peulenschil.
Met het vertrek van Charles als voorzitter en adviseur verliest 
de NJBB niet alleen een bron van kennis en ervaring, maar zeker 
ook een betrokken commissielid. Zijn verdiensten zijn onomsto-
telijk van onmisbare waarde gebleken. Op voordracht van de re-
glementencommissie heeft het bestuur daarom besloten Char-
les van de Beek te onderscheiden met de zilveren bondsspeld.

Ten huize van Charles in Zeist heeft de 
voorzitter van de reglementencommissie 
op 15 november, in aanwezigheid van zijn 
partner Jopie en van adviseur Boudewijn 
Waijers, deze onderscheiding mogen uit-
reiken aan Charles, die hierdoor zichtbaar 
was verrast. Namens bestuur en regle-
mentencommissie: “Charles, van harte 
gefeliciteerd met deze ten volle verdiende 
onderscheiding!”
 

Han Besters
voorzitter reglementencommissie

chaRLES VaN DE BEEK ONTVaNGT ZILVEREN SpELD
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WaT maaKT pETaNqUE TOT UITDaGENDE SpORT?

De NJBB streeft naar profilering van petanque als wedstrijd-
sport. En los van discussies over doelgroepen, toegankelijk-
heid en sociale beleving op de lange termijn, ook naar imag-

overbetering van onze sport. 

Ik durf de stelling aan dat jeu de boules – ik spreek graag van petanque 
– een unieke, dynamische sport is, als we het hebben over techniek, 
tactiek en mentaliteit. Uniek omdat het een teamsport is (3 tegen 3, 
2 tegen 2) maar ook individueel beoefend kan worden. Uniek omdat 

de volgorde waarin je de eigen boules speelt, elke werpronde weer to-
taal anders kan zijn. Maar wat maakt petanque tot dynamische sport? 
Omdat Theo van der Meer het zo treffend op Petanque Forum onder 
woorden bracht, deel ik dat graag hier. Iedereen die voor de eerste keer 
kennismaakt met petanque, krijgt het voor elkaar een bal richting het 
butje te gooien. Ook het schieten, lukt zo af en toe. Desnoods hard over 
de grond. Toch kan je dan niet winnen van je meer geoefende tegen-
standers. Waarom niet? Deze tegenstanders beschikken over een tech-
niek waarmee zij zeer constant spelen. Als jij twee goede boules weet 
te gooien, gooien zij er minimaal drie of waarschijnlijk nog wel meer. 
Mocht je die constantheid eindelijk onder de knie hebben, dan is het 
nog steeds heel lastig om van goede spelers te winnen. Waarom? Door 
ervaring beschikken zij over tactisch inzicht waarmee ze toch steeds 
weer een stap voor blijven. Als je ook tactisch goed onderricht bent, is 
het nog steeds lastig om te winnen, waarom?

Betere wedstrijdspelers hebben een heel goede mentaliteit waardoor 
ze toch steeds net iets meer uit hun spel kunnen halen dan anderen. 
Daarnaast kunnen zij schakelen tussen aanvallend spelen en verdedi-
gen. Eindelijk heb je ook dat onder de knie, en dan wordt het echt leuk. 
Want dan merk je dat je van iedereen kan winnen. Waarom dan geen 
Nederlands Kampioen worden? Of naar het Wereldkampioenschap 
mogen en voor een paar honderd tot paar duizend mensen je kunsten 
laten zien met de tv-camera’s op je gericht. Petanque op alle niveaus 
uitdagend!

Paul van Eijkelenborg, 

aLOIS

Hij was een nieuw gezicht voor mij op de club. Ik ook voor 
hem en dat bleef trouwens zo. Het was nu al de derde 
keer dat hij vroeg of we gewonnen hadden. Voor de der-

de keer moest ik hem teleurstellen en zeggen dat dat helaas nog 
niet het geval was. We waren immers nog maar net begonnen. 
Eigenlijk had hij helemaal niet mee zullen spelen maar zijn 
vrouw had hem om een boodschapje gestuurd. Of hij maar even 
een kuipje boter of margarine wilde halen. Of misschien ook 
wel een pot jam, dat wist hij even niet meer. Toen hij langs het 
boulodrome kwam had hij het niet kunnen laten om toch even 
binnen te wippen. De wedstrijdleider kende hem wel en vroeg 
of hij kwam spelen of alleen even kwam kijken. ‘Waarom alleen 
kijken als ik jullie allemaal ga verslaan,’ sprak de beste man. ‘Je 
weet toch dat ik in België heb leren boulen als de beste. En ook 
in Frankrijk heb ik heel veel bekers gewonnen,’ besloot hij en 
legde een euro inleggeld op tafel. 
We werden door het lot aan elkaar gekoppeld tot een doublette. 
Met grote moeite volgde ik zijn spel. Overleg over een mogelijk 
volgende worp was aan hem niet besteed. De ene keer stond hij 
stilletjes en langdurig voor zich uit te staren, ondanks dat het zijn 
beurt was. Een andere keer drong hij bijna voor om zijn ballen te 
kunnen gooien. Eén links, één rechts en af en toe ook eentje in 
de goede richting. Als hij zijn boules allemaal had geworpen be-
gon hij telkens te vertellen. Verhalen van zijn tijd in België waren 

bij herhaling favoriet. Daar had hij ook het boulen geleerd. En 
als ik tussen het werpen door naast hem kwam staan vroeg hij 
telkens opnieuw naar mijn naam en wat ik hier eigenlijk kwam 
doen. Een wonderlijke man... 
Hoewel ik geen enkele aanleiding zag maakte hij af en toe een 
boze opmerking, vooral tegen de spelers van het andere team 
en een enkele keer ook tegen mij. Gelukkig lieten onze mede-
spelers hem gewoon zijn gang gaan en glimlachten slechts om 
zijn vertoon. Het was voor mij erg wennen om met deze beste 
man samen te spelen en uiteindelijk vond ik het helemaal niet 
erg dat wij de partij al vrij snel en met grote overmacht gewon-
nen moesten geven. Hij bedankte mij uitvoerig voor het feit dat 
hij mij toch maar mooi een lesje had geleerd. Net als die jongens 
in België. Hij wilde na deze ene partij liever niet wachten op de 
prijsuitreiking. Hij had al bekers genoeg en plotseling kreeg hij 
haast want hij moest de auto nog gaan wassen en o ja, hij moest 
ook nog zijn zoon van school halen.
Toen de beste man buiten gehoorafstand was, vroeg ik mijn speel-
genoten wie mijn partner toch geweest was in dit zo vreemd ver-
lopen spelletje. Zij kenden hem maar al te goed. Hij kwam wel va-
ker zomaar een partijtje meespelen. We hebben hem een heerlijk 
uurtje bezorgd, was hun mening. ‘Hij heeft jaren geleden deze club 
mee opgericht. Het gaat niet goed met hem, dat heb je zeker wel 
vernomen?’ ‘Hoe heet hij eigenlijk?’ wilde ik nog weten. ‘Vroeger 
heette hij Jan, maar tegenwoordig noemen we hem Alois, Alois 
Alzheimer.’ Een wonderlijke man... 

Piet Bult
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JEU DE BOULESWEEK mEI 2014

Op Camping Les Charmilles in het hartje van de Ardèche 
in Frankrijk wordt al menig jaar petanque oftewel jeu 
de boules gespeeld door de gasten. Maaike en Martin, 

de zeer gastvrije eigenaren stimuleren dit door ervoor te zor-
gen dat er goede en voldoende boulesbanen zijn en natuur-
lijk alles wat er verder nog nodig is voor het spelen van een 
gezellig partijtje. In het voor- en naseizoen wordt er zelfs een 
wekelijkse competitie gespeeld waarbij prijsjes worden uitge-
reikt die als aandenken dienen voor de behaalde prestaties. Het 
leuke is dat iedereen mee kan doen en zo nodig wegwijs wordt 
gemaakt hoe het spel gespeeld moet of kan worden. Lang niet 
altijd worden de prijsjes verdeeld door “clubboulers” en dat is 
het leuke. Het gaat om het plezier.

Maaike en Martin liepen al een tijd rond met het idee om een 
boulesweek te organiseren waarbij de deelnemers naast di-
verse jeu de boulestoernooien een compleet “vakantiegevoel” 
-programma wordt aangeboden. En om de week compleet te 
maken de deelnemers volledig culinair in de watten te leggen. 
Camping Les Charmilles is sponsor van Club Jeu de Boules Mid-
delburg (CJBM) waardoor leden van de club regelmatig te gast 
zijn op de camping. Twee CJBM-leden besloten om samen met 
de eigenaren een volledig verzorgde jeu de boulesweek op de 
camping te organiseren. Op zaterdag 24 mei 2014 waren alle 
obstakels qua organisatie overwonnen en was het zover. 22 
deelnemers hadden zich ingeschreven voor deze week. Men 

kon logeren in een mobilehome of luxe tent of gebruik maken 
van de eigen caravan of camper. Voor alle dagen was er een 
gevarieerd programma samengesteld zoals schitterende wan-
deltochten, bezoek aan een museum, het bezoeken van druip-
steengrotten, maar met elke dag als hoofdmoot een jeu de 
boulestoernooi. Doordat de maaltijden (volledig pension) ge-
zamenlijk gebruikt werden, was er al snel onderling een hechte 
band tussen de deelnemers. 

De hoofdprijs bij het boulen was een week gratis kamperen in 
2015 op Camping Les Charmilles, gewonnen door Mieke van 
CJBM. Aan de toernooien konden ook de overige campinggas-
ten deelnemen, die voor andere prijzen streden. De 22 deelne-
mers kwamen uit de provincies Utrecht, Zuid-Holland, Limburg 
en Zeeland. Gezelligheid en ontspanning hebben heel de week 
de boventoon gevoerd waardoor een ieder ontspannen maar 
voldaan en met een hoop leuke verhalen weer naar huis is af-
gereisd. Met dit resultaat kon de organisatie niets anders doen 
dan beloven dit evenement in 2015 een vervolg te geven. Dat 
doen we ook en wel van 16 mei tot 23 mei 2015. Met wederom 
als hoofdprijs voor de bouleskampioen een week gratis kam-
peren  Het is voor de organisatoren een heel positieve ervaring 
dat vier deelnemers in 2015 zeker terugkomen. 

Piet Rottier
Club Jeu de Boules Middelburg
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Het clubhuis van JBC Zoetermeer ligt op 2,6 km afstand van 
de expositie en is overdag geopend op woensdag en zaterdag 
van 10.00 tot 16.15 uur. U bent daar van harte welkom. Adres: 
Dr. J.W. Paltelaan 105, tel. 079-3166680. 

Onze sport staat bekend om zijn humor in allerlei toonaarden. 
Denk hierbij aan de verhalen, de folklore van Fanny, het par-
fum van het jeu de boules en de spotprenten en postcards 

zoals Jac Verheul die heeft vastgelegd:  http://www.petanque.org/
postcards/. Maar ook proza, poëzie en muziek, zoals het prachtige 
Une partie de Petanque van Georges Brassens. De namen van een aan-
tal clubs wijzen ook op het frivole in onze sport, zoals bijvoorbeeld 
Folâtre te Pijnacker en De Boel de Boule te Roelofarendsveen en nog 
vele andere verenigingen. En vaak zie je muren beschilderd met jeu 
de boules als thema. Ook het boek van Henk en Martine Reesink, Jeu 
de Boules met de ondertitel ‘een document voor de liefhebber’ heeft 
de sfeer waar Piet Franken naar zoekt. Piet Franken, lid van JBC Zoe-
termeer, brengt zijn tijd veel door in Frankrijk. “Ik schilder bijvoorbeeld 
boulende chauffeurs op een lelijk parkeerterrein. Daarna neem ik de 
schets mee naar een pittoresk dorpsplein en laat het tafereel daar 
samensmelten.” Inmiddels heeft Piet honderden aquarellen gemaakt 

met onze sport als thema. Zijn werken in diverse technieken zijn nu 
te bewonderen en te koop in Monteverdi in Zoetermeer. Er zijn onge-
veer 60 aquarellen over jeu de boules te zien, zo’n 40 Franse taferelen 
en 40 andere werken. Franken zet zijn aquarellen stevig neer, met veel 
kleur en duidelijke omlijning. De expositie duurt nog t/m januari 2015 
en is gratis toegankelijk van 11.00 tot 17.30 uur. Monteverdi (Ondine-
schouw nr. 15) ligt in het centrum van Zoetermeer. Er is voldoende 
parkeergelegenheid aanwezig (vraag naar gratis parkeerkaart). Op 
loopafstand ligt het Zoetermeerse Stadshart. Daar vindt u een Rand-
stadRailhalte (Stadhuis). Ook zijn er bushaltes op loopafstand.

Frans Roos 

ExpOSITIE pIET FRaNKEN

BRISSac-qUINcé

Er was een ‘Aire jeu de enfants,’ een speelplaats voor kinderen. 
En als de kleintjes klimmen, rekken en wiebelen, kunnen 
hun ouders gezellig een glaasje drinken uit de zelf meege-

brachte flessen. Ook was er een jeu de boulesbaan, maar het speel-
veld was aan de kleine kant. Er werden wedstrijdjes gespeeld. Eén 
wedstrijd was een 1-tegen-1, terwijl de andere partij een teveel aan 
deelnemers telde. Acht maar liefst, en ieder met drie ballen. Tegen 
het einde van een speelronde was het but dan ook niet meer te 
zien onder die ballenberg. Eén dame had blijkbaar ADHD. Terwijl 
anderen leuk bezig waren liep zij constant door de ballenbrij en 
iedereen vooral ook danig in de weg. Plaatsen heb ik nauwelijks 
gezien of het moet al het opgetogen rollen zijn geweest, want dat 
was het. Gewoon met open handen hard of zachtjes rollen en maar 

kijken wat er dan gebeurt. Met vierentwintig ballen in het spel ge-
beurt er natuurlijk altijd wel iets en ligt er altijd wel ééntje op punt. 
Maar dit had niets met onze petanquesport te maken, zeker niet 
in het land wat de naam heeft. Na een kwartiertje toegekeken te 
hebben, werd ik gevraagd ook mee te doen. Als gast mocht ik als 
eerste werpen. Het was zelfs voor mij als amateur niet moeilijk om 
vol lof te scoren. Eén van de mannen kwam door mijn spel evenwel 
tot leven. Eindelijk had hij enig tegenstand en kon ook hij zijn kun-
nen tonen. Hij schoot niet slecht maar gelukkig toch onvoldoende 
om het mij en de anderen echt moeilijk te maken. De overdreven 
gezelligheid sloeg gaandeweg wel om in een meer competitief 
gebeuren. Na enige tijd haakten de meesten trouwens af. De over-
blijvers speelden hoe langer hoe beter. Naast de gratis staanplaats 
voor mijn campertje kreeg ik er zo ook nog voor niets een paar gla-
zen wijn en een heleboel gezelligheid bij.

Piet Bult
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EK JEUGD BaSSENS

Het EK jeugd 2014 werd van 6 tot 9 november gehouden in 
Bassens, Frankrijk. De equipe bestond uit Elior van Klave-
ren, Mario Blom, Mauro Saunier en Yannieke Baks, begeleid 

door coach Fred Lagerwaard en technisch manager Toon van Ale-
beek. De groep werd gecompleteerd door Elke van der Linden die 
met haar maatje Yannieke de kamer zou delen. 
Woensdag 5 november vertrokken wij ’s ochtends vroeg met een 
personenbusje uit Schijndel. Na een ontspannen reis arriveerden 
we eind van de middag bij het hotel. Direct daarna vanzelfsprekend 
richting de speelhal. Het was een imposante, nagenoeg nieuwe hal 
met ruime banen. Na een uur gooien konden we, na het  nuttigen 
van een lekkere pizza, voldaan naar de kamers.
Na de openingsceremonie van het EK begon het precisieschieten. 
Mario Blom, onze troef in deze discipline, begint dramatisch maar 
revancheert zich in het tweede gedeelte. Met name het tireren van 
het but brengt hem op een score van 22 punten. Ook dit jaar vielen 
spelers uit Italië, Zweden, België, Luxemburg en Frankrijk op met 
prachtige scores. In de herkansing schiet Mario 24 punten, niet ge-
noeg voor plaatsing bij de laatste acht. De winnaar bij het preci-
sieschieten werd Tyson Molinas (Frankrijk) die Saverio Amormino 
verslaat in een spannende finale.

Het toernooi
Dan het toernooi. De loting koppelt Nederland aan Luxemburg; een 
gedegen tegenstander met een ervaren, goed op elkaar ingespeeld 
team. De wedstrijd gaat gelijk op, echter op de momenten dat er 
punten verzilverd moeten worden, blijkt Luxemburg hier meer be-
dreven in. Goed spel, geen punten, een bittere pil. De tweede partij 
was Nederland niet bestand tegen het dominante, intimiderende 
en goede spel van tegenstander Frankrijk 2. De wedstrijd ging met 
grote cijfers verloren echter Nederland speelde een goede partij. 
Winst tegen Engeland, Tsjechië en Finland bracht 
ons weer terug 

bij 
de beste 
twaalf landen. 
Een prima resultaat!
Het toernooi werd vervolgd met Franse poules met drie teams. De lo-
ting was ons niet goed gezind, met opnieuw Luxemburg en Frankrijk 
2 als tegenstander. De wedstrijd tegen Luxemburg was er een om in 
te lijsten. Zeer goed spel van beide landen resulteerde in een 13-10 
overwinning. Daarna moesten wij, al na 15 minuten rust, aan de bak 
tegen Frankrijk 2. Veel carreaus van de Fransen legden grote druk op 
Nederland. Uiteindelijk moest het Nederlands team zijn meerdere 
erkennen in Frankrijk. Mentaal moe en fysiek aangedaan volgde de 
beslissende wedstrijd tegen Luxemburg voor een plek bij de eerste 
acht. Een paar ongelukkige mènes waarin het but tot tweemaal toe 
ongunstig werd verplaatst, leidde het geflatteerde verlies 4-13 in. 
Luxemburg overleeft de kwartfinale en verslaat Spanje in de halve 
eindstrijd. In de finale blijkt Frankrijk een maatje te groot waardoor 
Frankrijk 1 de Europese titel binnenhaalt. We kunnen concluderen dat 
het Nederlands team prima heeft gespeeld en naar behoren heeft ge-
presteerd. Met een geweldige ervaring op zak op naar de voorberei-
ding voor het WK in 2015, Bangkok. Ook weer een uitdaging!

Toon van Alebeek, Fred Lagerwaard
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