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Al meer dan 25 jaar het vertrouwde adres
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Naast de zeer grote collectie boules, alle merken, leveren wij ook een breed
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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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Kees Koogje, boegbeeld van het JDC/OBUT-team Nederland.
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P

etanQue nummer 84 is (voorlopig?) de laatste uitgave die is gemaakt door
drukkerij Akxifo. Mijn dank en waardering gaan uit naar Frank en Arthur, die
altijd bereid waren het mogelijke te doen om een mooie PetanQue te maken. In deze PetanQue vindt u weer een aantal belangrijke artikels, verslagen van
kampioenschappen en berichten uit het hele land. Wilt u ook meewerken aan ons
Hans Hover, hoofdredacteur
bondsblad, neem dan contact op met mij.
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van de voorzitter

Lente

H

et is zondag, de eerste mooie lentedag van dit jaar. Prachtig weer,
lekkere temperatuur, echt een dag om veel buiten te zijn: klussen in
de tuin, een heel eind wandelen of fietsen. Maar ja, er moet nog een
voorwoord voor het jaarverslag, er moeten nog mails beantwoord, er moet
nog een stukje voor de petanQue, er moet nog zoveel.... Toch maar besloten
om de boel de boel (de boule de boule?) te laten en een paar uur op mijn
driewielertje te gaan rijden. Ik ben bepaald niet de enige die op het idee is
gekomen: wandelaars, hardlopers, skaters, ruiters, de nodige motorfietsers,
het is druk op de wegen en paden. Een “lelijke eend” met opengerold dak,
nog wat open cabrio’s; ik vraag mij af of dat bij vijftien graden niet wat overdreven is, maar dat
vinden anderen misschien ook wel van mijn korte broek en korte mouwen! Er zijn natuurlijk
ook veel fietsers, hele gezinnen, ouderen op hun elektrische fietsen, stelletjes, maar vooral: een
onvoorstelbare hoeveelheid racefietsers. Allemaal gehelmd en strak in het fietspak (al dan niet
met reclame). Veelal in (soms grote) groepen, uitwaaierend over de fietspaden en weggetjes.
Voor naderende tegenliggers (in mijn geval kan dat ligger letterlijk worden opgevat) waarschuwen zij elkaar met armgebaren, waardoor er meestal net genoeg ruimte ontstaat om elkaar te
passeren. Ik kom er een tegen die ook zo met zijn arm zit te wapperen (“pas op, tegenligger!”);
alleen: er rijdt niemand achter hem! Misschien zijn groepje kwijtgeraakt zonder het te merken?
Ziet er wel komisch uit. In de berm is ook wel wat klein leed te zien: een kennelijk weggewaaide muts, een verloren knuffel, her en der wordt een band geplakt... Maar al met al een prima
ontspannen tochtje. Heerlijk om zo een paar uur mijn hoofd te kunnen laten leegwaaien! Dat
geeft weer energie voor de klussen (onder andere) voor de bond. Op zo’n dag kan ik mij enorm
verheugen op het spelen van wedstrijden in de buitenlucht. Ook voor het petanque komt het
‘buitenseizoen’ er gelukkig weer aan, en de NJBB-verenigingen organiseren weer vele prachtige
toernooien. Ik wens alle NJBB-leden een fijn seizoen met mooi weer, veel sportieve successen in
de toernooien en competities, en vooral: veel speelplezier.
Sjoerd Pieterse, voorzitter
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NATIONALE CLUBTEAM COMPETITIE

‘Petanque staat in Nederland bekend als een aantrekkelijke
wedstrijdsport en wordt breed beoefend’.

Z

o rond 2012 zagen we de deelname aan competities in een
aantal afdelingen toch langzaam terug lopen. Oorzaken?
Een belangrijke reden was de toename van de gemiddelde leeftijd van de leden van de verenigingen. Die hogere leeftijd
leidde dan weer tot de klacht dat avondcompetities te laat werden,
reisafstanden een remmende factor waren en vijf partijen op een
dag te belastend. Maar ook het sociale aspect speelde een rol. Als
enige triplette of doublette van een vereniging uitkomen in een
bepaalde klasse van een competitie is niet echt gezellig. Voor veel
leden een overweging om niet meer mee te doen.
In 2015 komt daarin een ommekeer. Een nieuwe landelijk uniforme competitie is opgezet. Eerst nog op landelijk niveau en in 2016
ook op regionaal/lokaal niveau. De Nationale Clubteam Competitie is geboren. De Bondsraad heeft de opzet goedgekeurd en het
reglement is in de maak. Het Nederlands Verenigingskampioenschap 2015 is gespeeld met vervolgens een een kwalificatietoernooi om de tweede divisie compleet te maken. Dat is de situatie
van dit moment.
Vooruitblik
Kijk nu eens vooruit naar bijvoorbeeld 2019. De vereniging “Snelle
boulers” heeft de topdivisie gewonnen en zal uitkomen in de EuroCup voor verenigingen. Dat is het topniveau maar op lagere speelniveaus gaat het als volgt:
Speelster Johanna wordt door een vriendin gebeld en uitgenodigd
om zaterdag een dagje te winkelen. Johanna reageert: “Leuk, maar dat

4

P

E

T

A

N

Q

U

E

8

3

moeten we uitstellen naar een andere dag, want ik ga met mijn vereniging NCC spelen aanstaande zaterdag. Lekker drie partijtjes boulen
en de weersvoorspellingen zijn goed, dus we spelen op onze eigen accommodatie. Over twee weken spelen we uit bij een vereniging hier in
de buurt op 10 km. We beginnen om 12.00 uur en spelen drie partijen.
Gezellig en op een redelijke tijd klaar, zodat ik ook nog wat aan mijn
avond heb. Waarom speel jij eigenlijk niet mee? Kom zaterdag eens
kijken!” Zo zal het over een paar jaar gaan, daar zijn we van overtuigd.
We hebben begrepen dat niet alle informatie over de NCC altijd
tijdig en bij iedereen aan komt. Mede hierdoor nogmaals de belangrijkste punten op een rij:
• De NCC is een competitie tussen verenigingen.
• De competitie bestaat uit veertien ontmoetingen verdeeld in zeven uit- en thuiswedstrijden.
• De competitie heeft een piramidale opbouw en wordt landelijk en
regionaal georganiseerd.
• Bij de indeling in de landelijke divisies en regionale poules wordt
zoveel mogelijk rekening gehouden met de reisafstanden. Hoe lager de klasse, hoe kleiner de reisafstanden.
• Per ontmoeting worden drie ronden gespeeld,
doubletten-tripletten-doubletten.

• Een verenigingsteam bestaat uit minimaal zes en maximaal negen
spelers, waarvan er per speelronde zes actief zijn.
• Zodra een spelers driemaal in een bepaald team is uitgekomen,
mag deze niet meer voor een lager team uitkomen. Voor jeugdspelers geldt het aantal van vijf wedstrijden.
• Indien het team uit zes of zeven spelers bestaat moet er tenminste één vrouw en één man deel uitmaken van dat team. Bij acht
of negen spelers zijn tenminste twee vrouwen en twee mannen.
• Promotie naar een hoger klasse met grotere reisafstanden is een
recht en geen plicht.
• Rond Kerst en Oud en Nieuw is er een vakantiestop.
• In de periode november-half maart mag er uitgeweken worden
naar een binnenaccommodatie. Alleen op het allerhoogste niveau (topdivisie en tweede divisie) is het een verplichting om in
een overdekte accommodatie te spelen.
Ziet u zichzelf al in deze uitdagende competitie spelen? De Werkgroep Competitie wel!
Heeft u nog vragen, stel deze dan via de e-mail bij het Bondsbureau (info@njbb.nl). Zij zullen zorg dragen dat uw vraag bij de werkgroep komt ter beantwoording.
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DATUM: 16-23 mei 2015
TARIEF: al vanaf 495,- euro per koppel
voor 1 week, inclusief volpension!

Voor elk niveau

Gezelligheid
Samen
spelen

Camping les Charmilles | Le Clapas | 07170 Darbres | Ardèche, France
T: 0033 (0)4 75 88 56 27 | I: www.campinglescharmilles.eu | E: info@campinglescharmilles.fr
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WERKGROEP OPLEIDINGEN

Ontwikkeling Opleidingen Technisch Kader

I

n het meerjarenbeleidsplan 2014-2016 is besloten om Jeu de
Boules te positioneren als een competitiesport. De kwaliteit
van het kader dat de competitie begeleidt bepaalt mede de
kwaliteit van de competitie (of het toernooi). De werkgroep V1 –
Opleiding Technisch Kader heeft een nieuwe structuur ontwikkeld
en werkt momenteel hard aan de ontwikkeling van de benodigde
opleidingsmaterialen. We verwachten in september met de eerste
pilot van start te gaan. De werkgroep bestaat uit: Huub van den
Broek, Thom Dessing, Paul Frie, Rob Hulst, Wim van der Meer, Joop
Pols, Gert-Jan Rozeboom en wordt vanuit het bondsbureau ondersteund door Carlijn Mol.
Structuur van de opleidingen op basis van de Kwalificatie
Structuur Sport
Met de nieuwe opleidingen willen we kwalitatief goed kader afleveren. De Kwalificatie Structuur Sport is in opdracht van het
NOC*NSF ontwikkeld en staat ter beschikking aan alle aangesloten sportbonden. Iedere bond kent zijn eigen, sport-specifieke
invulling. Met de modulaire opzet stimuleren we maatwerk,
flexibiliteit en het opleiden, gericht op vaardigheden.
Vijf functies en vijf opleidingsniveaus
Functie

Niveau 1

Instructeur

Niveau 2

Niveau 3

X
(Fase 1)

X

Niveau 4

Trainercoach

X

X

Scheidsrechter

X
(Fase 1)

X

Wedstrijdleider

X
(Fase 1)

X

Niveau 5

Opleider

Figuur 1: De KSS functies en bijbehorende opleidingsniveaus
Er is opnieuw invulling gegeven aan de functies. We richten ons
eerst op de opleidingen waaraan op korte termijn de meeste
behoefte is. Dit zijn Scheidsrechter 3 en Wedstrijdleider 3; het
meest vergelijkbaar met de voormalige SR-2 en WL-2. Zij zijn actief bij de vereniging en in de afdelingen. Daarnaast de nieuwe

Figuur 2: Schema van het cursusverloop
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functionaris Instructeur 2 die alleen bij de vereniging zijn werk
doet. Hij geeft les aan de beginnende boulers met als primair
doel hen te enthousiasmeren en op eenduidige manier de basisbeginselen- en vaardigheden van de sport bij te brengen.
In latere fase(n) komen de Instructeur 3, Trainer-coach 3 en 4,
Scheidsrechter 4 en Wedstrijdleider 4 aan de orde. Niveau 4 is
landelijk actief, niveau 5 internationaal. Voor niveau 5 bepaalt
de bond in later fase haar wensen.
Deelnemen aan de opleiding vraagt goed gemotiveerde
mensen
Je neemt uit eigen motivatie deel aan een opleiding en bent bereid tot zelfstandig doorlopen van het opleidingsmateriaal. En
hoe werkt dat dan? Er volgt een intakegesprek met je Leercoach
waarin onder andere je leerweg wordt bepaald. Je doorloopt
een individueel opleidingstraject van de, met je Leercoach afgesproken modulen. Elk module kent verschillende bijeenkomsten
waarbij je met andere cursisten bijeenkomt voor een verdieping
van kennis en vaardigheden en het delen van ervaringen. De
leerweg sluit af met een functiemodule waarin de opgedane
kennis en ervaringen worden samengebracht tot één functie. Je
ingediende portfolio vormt het bewijs van je opgedane kennis
en vaardigheden. De beoordeling van je portfolio is onderdeel
van je Proeve Van Bekwaamheid (PVB). Uiteraard zal de rol van
je Leercoach anders worden dan nu het geval is.
Met het bereikte maatwerk, waarbij je veel werk thuis doet, sluit
de opleiding goed aan op de hedendaagse ontwikkelingen. De
werkgroep verwacht dat het enthousiasme voor deelname aan
de opleidingen hierdoor zal toenemen.
Hoe handhaven we de kwaliteit
Om de kwaliteit te waarborgen blijven de opleidingen, op basis
van ervaringen en nieuwe inzichten continue in ontwikkeling.
Iedere vier jaar ondergaan de opleidingen een kwaliteitsaudit
vanuit NOC*NSF. Ook zal de bond, na het behalen van je certificaat regelmatig bijscholing aanbieden en terugkomdagen
organiseren.
Voor de opleiders wordt de komende maanden specifiek opleidingsmateriaal ontwikkeld, waarbij ook het opleiden van de opleiders de nodige aandacht krijgt.

Waarom ook alweer geen opleidingen in 2014?
• Het ontwikkelen van nieuwe opleidingen vraagt veel tijd en
energie. Vervolgen van de oude opleidingen én daarnaast
werken aan nieuwe opleidingen gaat te lang duren. We richten onze tijd, aandacht en beschikbare capaciteiten daarom
volledig op het ontwikkelen van de nieuwe opleidingen. En
zelfs dat betekent dat we nieuwe opleidingen niet eerder
dan in het vierde kwartaal van 2015 kunnen aanbieden.
• Uit de enquêtes en workshops van de afgelopen jaren
kwam onvrede over de kwaliteit van functionarissen en bestaande opleidingen naar voren. De NJBB wil principieel niet
(meer) opleiden in opleidingen die blijkbaar aan verbeteringen toe zijn. Het belang van kwalitatief goed kader voor de
competitiesport is daarvoor te groot.

Overgangsperiode voor de huidige functionarissen
• Je certificaat blijft geldig tot aan de officiële vervaldatum;
• Ruim vóór de vervaldatum meld je je aan voor een intakegesprek
voor de opleiding nieuwe stijl. Je leerweg wordt vastgesteld, rekening houdend met, al eerder, opgedane kennis en vaardigheden;
• Vervolgens doorloop je het leertraject en sluit dit af met je
Proeve van Bekwaamheid (PVB). De PVB is voor iedere cursist
hetzelfde;
• Het nieuwe certificaat blijft vier jaar geldig.
De komende maanden meer en gedetailleerder informatie

De komende maanden zal de werkgroep en/of de bond jullie
langs diverse wegen nader informeren over de voortgang, inhoud en start van het opleidingsprogramma.
Thom Dessing, voorzitter werkgroep V1

De NJBB zoek een kandidaat voor de financiële commissie
De financiële commissie van de NJBB heeft als taak om de financiële rapportages zoals opgesteld door het bondsbestuur te onderzoeken en aan de Algemene Ledenvergadering verslag uit te brengen van haar bevindingen. De leden
van de financiële commissie worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering voor een periode van 1 jaar. De
commissie bestaat uit ten minste drie personen. De NJBB zoekt ter voordracht voor benoeming aan de Algemene
Ledenvergadering van november 2015 een nieuwe kandidaat voor de FINANCIËLE COMMISSIE.

A

ls lid van de financiële commissie volgt u de ontwikkelingen binnen de NJBB zorgvuldig. U geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bondsbestuur over de gevolgen van
deze ontwikkelingen voor het financiële beleid. Tevens bestudeert
u de (tussentijdse) financiële rapportages. Na bespreking hiervan
in de commissie en met de vertegenwoordigers van het bestuur en
het NJBB-bureau doet de commissie verslag van haar bevindingen
aan het bestuur en/of de Algemene Ledenvergadering.
Geschikte kandidaten hebben ervaring op financieel gebied. Zij
beschikken over actuele kennis en ervaring op het gebied van administratieve organisatie en het opstellen en/of controleren van
jaarrekeningen. Bij voorkeur heeft hij/zij een achtergrond als Register Accountant, bedrijfseconoom en/of econoom/jurist. Gezien
de huidige samenstelling van de commissie gaat de voorkeur uit
naar iemand die werkzaam is binnen het bedrijfsleven of binnen
een adviesfunctie die hierop gericht is.

Leden van de financiële commissie dienen meerderjarig te zijn en
lid van een bij de NJBB aangesloten vereniging. Zij kunnen niet
tevens lid zijn van het bondsbestuur, een afdelingsbestuur, een
buitengewone commissie, de tuchtcommissie, de commissie van
beroep of bondsraad.
Geschatte tijdsbesteding: Circa 1 dagdeel/avond per kwartaal voor
het lezen en beoordelen van stukken. Daarnaast vergadert de commissie circa tweemaal per jaar in de avonduren al dan niet in aanwezigheid van de penningmeester van het bondsbestuur en de
financieel verantwoordelijke van het bondsbureau. Uw aanwezigheid tijdens de Algemene Ledenvergadering is gewenst.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester van de NJBB, mevrouw H. Tindemans of dhr. T. Beckers,
directeur bondsbureau. U kunt uw interesse kenbaar maken door
een mail te sturen naar info@njbb.nl
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RUBRIEK VAN BERT KIRPENSTEIJN

sPELREGELS

R

egelmatig krijg ik vragen over de spelregels.
Vaak gebeuren er dingen tijdens partijen die volgens de geldende spelregels niet toelaatbaar zijn. Door het gemis
van een scheidsrechter tijdens een groot
aantal toernooien worden deze overtredingen dan maar oogluikend geaccepteerd. Echter wanneer een van de teams
duidelijk op verlies staat, kan de spreekwoordelijke vlam in de pan slaan. Tijdens
een partij waarbij er meerdere werpronden
gespeeld zijn en de wedstrijd zich in de eindfase
bevindt, wil de tegenstander een weggeschoten
boule weer terugleggen omdat de tireur niet correct in de cirkel stond. Tot dan toe was er geen
enkele op- of aanmerking geweest op de manier
van spelen. Veel rumoer en verwijten over en weer.
Hoe te handelen? Dhr. Ton van der Steen, toenmalig voorzitter van de scheidsrechterscommissie,
heeft er een groot aantal stukken over geschreven. “Bij gebrek aan een scheidsrechter
is iedere speler zijn of haar eigen scheidsrechter’’, aldus Ton. In deze situatie en

Wie het meet, mag het zeggen.

in bijna alle overtredingen zou een speler dus als ‘scheidsrechter’ kunnen opereren. Wanneer men deze regel zou volgen, zou
je alvorens een partij te beginnen de tegenstander moeten
meedelen hoe men zal moeten spelen, als waarschuwing dat
men exact de regels wil volgen. Als waarschuwing dat bij overtreden van de regels de mogelijke sancties worden toegepast.
Wanneer de tireur dan niet correct zijn boule speelt, heeft men
recht van spreken. Het ontbreken van scheidsrechters en zelfs
wedstrijdleiders is er vaak de oorzaak van dat deze vervelende
situaties voorkomen.
De belangstelling voor de avondtoernooien loopt terug, is een
veel gehoorde kreet. Dit komt mijns inziens mede door het ontbreken van voornoemde mensen. Zo is er geen enkele controle
op de aanvang van een volgende partij. In sommige gevallen
moet eerst de klaverjasronde uitgespeeld zijn alvorens de boules weer te pakken! Ook kwam het voor dat het te volgen systeem van spelen veranderd werd, waardoor men ineens weer
tegen dezelfde tegenstander kwam te spelen. Een mogelijke
8
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oplossing is om avondtoernooien
op tijd te laten spelen van bijvoorbeeld
een uur met een extra werpronde, waardoor
het spelen van een derde partij om middernacht bij
een doordeweekse dag tot het verleden gaat behoren. Het
verplicht stellen van een wedstrijdleider, bij iedere accommodatie zeker voor wat betreft afdelingscompetities, kan en moet
dan zorgen voor de uitvoering hiervan.
Een punt van discussie blijft het meten. Tijdens een partij moet
er gemeten worden omdat beide partijen er niet uitkomen. Een
speler van een naburige partij wordt gevraagd te meten. Zonder
dat iemand van de betrokken spelers protesteert, wordt er gemeten en een uitspraak gedaan. Dan wil het benadeelde team dat
nog iemand anders de meting overdoet. Onenigheid als gevolg.
Wanneer beide partijen niet protesteren tegen het laten meten
van een speler van een naburige partij, mag men geen verdere
meting laten verrichten. Zijn (of haar) uitspraak is dan bindend.
Een waarschuwing van mijn kant: laat altijd het team meten
dat de laatste boule gespeeld heeft. Dit voorkomt dat men het
punt kan verliezen wanneer men de boule of but verplaatst of
beweegt.
Bert Kirpensteijn
internationaal scheidsrechter FIPJP

WK TÊTE-À-TÊTE 2015
XXX

NICE

V

an 23 tot 25 januari vond in Nice,
Frankrijk, het eerste officiële WK
tête-à-tête voor mannen en vrouwen plaats. Nederland werd bij de mannen vertegenwoordigd door de tête-à-tête
kampioen van 2014, Essa Agzoul. Bij de
vrouwen kennen we geen nationaal kampioenschap tête-à-tête, dus zou er geen
vrouw afgevaardigd worden. De vrouwenselectie kwam met het plan om onderling
uit te maken wie de sterkste was. Na een
selectietoernooi was het Frances van Donge
die Nederland bij de vrouwen ging vertegenwoordigen. De begeleiding bestond uit
Technisch Manager Toon van Alebeek en
coach Diana de Wolf.
Bij de mannen namen 49 spelers deel uit de
hele wereld, van Schotland tot Djibouti en
van Australië tot Mongolië. Bij de vrouwen
namen 40 speelsters deel. Er wordt gespeeld
volgens het Zwitsers systeem, met bij de
mannen een voorronde van vijf partijen en
bij de vrouwen een voorronde van vier partijen.

Frances van Donge (rechts) tegen

Bij de mannen boekt Essa de volgende resultaten:
13-12 tegen Kasper Bak Laursen (Den)
10-13 tegen Jordi Martinez (Esp)
13-11 tegen Regis Froidevaux (CH)
4-13 tegen François N’Diaye (Senegal)
5-13 tegen Claudy Weibel (B)
Essa kwalificeert zich als 24e en moet een cadrageronde spelen.

België. Tweede van links Diane de

Einduitslag:
Mannen
1. Claudy Wiebel (België)
2. Sami Atallah (Tunesië)
3. Diego Rizzi (Italië)
Ab El Mankari (Marokko)
9. Essa Agzoul (Nederland)

Wolf.

Vrouwen
Yolanda Mattaranz (Spanje)
Nantawan Fuangsanit (Thai)
Camille Max (België)
Jessica Johanson (Zweden)
5. Frances van Donge (Nederland)

Foto’s: Toon van Alebeek
Frances komt tot de volgende uitslagen:
13-12 tegen Marie-Lyne Bolis (Monaco)
13-10 tegen Hana Srubarova (CZ)
13-12 tegen Libby Sowter (Aus)
7-13 tegen Audrey Bandeira (F)
Met dit mooie resultaat kwalificeert Frances zich als 11e rechtstreeks bij de laatste zestien.
Essa moest een cadrage spelen tegen Dragan Antonjevic uit Slovenië en wint deze met 13-11. In de achtste finale treft hij Diego Rizzi (Italië). Deze jonge speler is van uitzonderlijke klasse
en schiet carreau na carreau. Hij stootte met een 13-7 overwinning Essa uit het toernooi. Essa heeft geweldig gespeeld en een
goede indruk gemaakt.
Rizzi haalt de finale maar verliest daarin van Claudy Weibel. Weibel
wordt de eerste officiële wereldkampioen tête-à-tête door in de finale Sami Atallah uit Tunesië met 13-8 te verslaan.
Frances trad in de achtste finale aan tegen Simona Bagala (Italië)
en bereikte via een 13-8 overwinning de kwartfinale. De volgende
tegenstander was Camille Max en die liet Frances niet scoren. Voor
Frances was hiermee het kampioenschap voorbij. Zij kan met een
plaats in de kwartfinale terugzien op een mooi kampioenschap.
Bij de dames won de Spaanse Yolanda Mattaranz die in de finale de
Thaïse Nantawan Fuangsanit met 13-8 opzij zette.

Essa met Claudy Weibel
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nk VERENIGINGEN

Nederlands Kampioenschap Verenigingen 2015
woordigen in de EuroCup verenigingen. Maar dit jaar kwam de
kampioen nog uit dit tweedaags toernooi. De zestien verenigingen streden niet alleen voor het kampioenschap, maar ook
voor kwalificatie voor de Topdivisie van de NCC.
De eerste ronde zorgde direct al voor een verrassing. MIDI uit
Delft, 3e in 2012 en 4e in 2013 en 2014, werd door De Gooiers
uit Hilversum uitgeschakeld. Ook CdP Heerlen, de nummer 2
van 2011 werd uitgeschakeld en wel door Boul’ Animo. Voorts
werden in de eerste ronde uitgeschakeld PV ’t Lover, PU Badhoevedorp, Petangeske, PSV L’Esprit, Elza Boules en ’n Boel
Plezier. In de tweede ronde werden uitgeschakeld: Le Biberon,
Boul’ Animo, JBC ’t Dupke en ’t Zwijntje. Dat dit niet zonder slag
of stoot ging, bleek wel uit het feit dat de doublettenronde tussen ’t Zwijntje en De Gooiers pas om 19.00 uur was afgelopen.

H

et NK Verenigingen zat dit jaar vol verrassingen. Allereerst was er een aantal verenigingen dat zich voor het
eerst gekwalificeerd had voor deelname aan het NK.
Elza Boules (afd. 07), ‘n Boel Plezier (afd. 02), De Toss (afd. 03)
en PV ’t Lover (afd. 14) debuteerden op dit laatste NK Verenigingen. Immers met ingang van volgend jaar is de winnaar van
de Topdivisie van de Nationale Clubteam Competitie de Nederlands Verenigingskampioen en zal Nederland mogen vertegen-

Op dag twee trad regerend kampioen Les Cailloux in de halve
finale aan tegen het verrassende De Toss uit Almelo. Les Cailloux liet er geen twijfel over bestaan wie naar de finale ging.
De Toss werd naar de kleine finale verwezen. In de andere halve
finale ging de strijd tussen PU Kennemerland en De Gooiers
beduidend moeizamer. Na de triplettenronde stond het 1-1 en
moesten er dus twee doublettenpartijen gewonnen worden om
de finale te bereiken.
Het waren de spelers
van De Gooiers, die de
winst pakten. Om de
derde en vierde plaats
werd gespeeld door
De Toss en PU Kennemerland. Hier gaf de
ervaring van PU Kennemerland met vier
top-drie plaatsen in
de afgelopen vijf jaar
de doorslag.
De finale werd een
strijd tussen de twee
verenigingen uit afdeling 06. In de triplettenronde werd
het al snel 1-0 voor
Les Cailloux, maar
het zag er naar uit
dat het 1-1 zou worden. Echter een korte eindsprint leverde de
equipe van Les Cailloux toch de winst en een 2-0 voorsprong.
De Gooiers hadden nu de opdracht om alle drie de doublettenpartijen te winnen. Maar de equipe Essa Agzoul/Kees Koogje
liet er geen twijfel over bestaan wie er Europa in zouden gaan.
Zij versloegen Peter Bonarius/Marwin van Diermen met een
ruim verschil. Het werd het zevende verenigingskampioenschap voor Les Cailloux. De vereniging kan zich nu opmaken
voor de voorronde van de EuroCup van 24-26 juli. De locatie
is nog niet bekend, evenmin als de locatie van de finales van
27-29 november 2015.
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MASTERS

FINALES
Als je de NJBB Masters finales hebt gehaald met je team dan heb je al een lange weg afgelegd. Hetzij door top te
presteren tijdens de Ereklasse NC dan wel via het kwalificatiecircuit. Welke weg ook werd bewandeld, het was een
zware. Niet alleen vanwege het topniveau maar ook vanwege de vele kilometers die elk team heeft moeten afleggen.

V

oor veel teams was ook de weg naar Zuid-Scharwoude in
Noord-Holland weer een lange waar Les Mille Iles de accommodatie en speelvelden perfect voor elkaar had. Zo
stond er bij de vier speelvelden een elektronische tijdswaarneming
en waren de banen voldoende ruim. Ook genoeg ruimte voor eigenlijk te weinig publiek voor een dergelijk evenement. Twee
teams waren op voorhand torenhoog favoriet en de overige teams
mochten zich allemaal gevaarlijke outsiders noemen. Verwacht
werd dat het team van Les Cailloux met Noel Kempeneers, Kees
Koogje, Essa Agzoul en Erik Telkamp tegen het team van PUK met
Edward Vinke, Jelle Venema, Marco van Saane en Mark Norder de
finale zou gaan spelen. Na een wat rommelig verlopen loting konden de wedstrijden in de Franse poules beginnen. Er werd op tijd
gespeeld. Het team van Les Cailloux kende in de voorronde weinig problemen en won twee keer achter elkaar overtuigend. Het
PUK-team kende wat meer moeite maar ook zij gingen ongeslagen door naar de halve finale. Les Cailloux trof daar het team van
Marcel van Nieuwenhuizen, Richard Kröhne en Martin Bakker aan.
Vierde man Krijn Kok moest helaas door ziekte afhaken. Marcel en
consorten wonnen de beslissende partij in de voorronde van Eddie
Hollestelle, Tom van der Voort, Ricardo Saarloos en Joey van Doorn
van Petangeske/’t Dupke. Les Cailloux werd bij vlagen onder druk
gezet, maar de routine gaf uiteindelijk de doorslag. Het PUK-team
mocht het opnemen tegen een
mix team van Peter Bonarius,
Jeroen van der Mei en Theo van
der Meer van De Gooiers/Boul’Animo. Een van de twee teams die
zonder invaller waren afgereisd
naar Zuid-Scharwoude. Zij hadden de beslissende partij in de
Franse poules gewonnen van

De winnaars:
sa Agzoul,
Erik Telkamp, Es
s, Kees Koogje
Noel Kempeneer

Marco Zeitzen, Marti van Nunen, Boy Augustinus en Dennis Mul van
Va Tout uit Breda. Het mix team begon beide partijen in de halve finale voortvarend maar moest toch twee keer de winst aan PUK laten.
De finale was bekend en zou de volgende dag via een best of five
gespeeld worden. Les Cailloux was daarin oppermachtig en won drie
keer overtuigend al had PUK zeker zijn kansen gehad. Essa Agzoul,
Noel Kempeneers, Kees Koogje en Erik Telkamp mogen daarom Nederland vertegenwoordigen op het komende EK in Bulgarije.
Uitslagen:
Halve finale - best of three:
Les Cailloux – Mix L’Esprit/Biberon 13-8 en 13-4
PUK – Mix Boul’Animo/Gooiers 13-9 en 13-7
Finale - best of five:
Les Cailloux – PUK 13-5, 13-6 en 13-0
Eindstand:
1. Noel Kempeneers, Kees Koogje, Essa Agzoul en Erik Telkamp
2. Edward Vinke, Mark Norder, Marco van Saane en Jelle Venema
3/4. Peter Bonarius, Jeroen van der Mei en Theo van der Meer
3/4. Marcel van Nieuwenhuizen, Richard Kröhne, Martin Bakker en
Krijn Kok
5/6. Dennis Mul, Marco Zeitzen, Marti van Nunen en Boy Augustinus
5/6. Ricardo Saarloos, Eddie Hollestelle, Tom van der Voort en Joey
van Doorn
7/8. Bas Velthuijsen, Justin Würing, Dennis Petersen en Guus Vonck
7/8. Ferry Kamps, Sjaak Spruijt, Patrick Bosch en Maarten Jaegers
Foto’s en tekst:
Theo van der Meer

Edward Vinke, Marco van Saane, Mark
Norder
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IN MEMORIAM

Paul van Eijkelenborg

P

aul van Eijkelenborg uit IJsselstein is dinsdagavond 20 januari
op 61-jarige leeftijd overleden als gevolg van een ongeneeslijke ziekte. Paul van Eijkelenborg is voor zijn club Les Cailloux
te Zeist, afdeling 6 en de NJBB van grote waarde geweest. Paul was
meer dan 35 jaar een bekende verschijning op de Nederlandse petanquevelden, als speler en als coach. In 1989 werd hij Nederlands
Kampioen Tête-à-Tête. De laatste jaren was hij met name coach van
het verenigingsteam van Les Cailloux, dat onder zijn leiding verschillende keren Nederlands Kampioen werd. Daarnaast was Paul
op veel fronten actief als lid van besturen, werkgroepen, commissies en denktanks. Tot zijn overlijden was Paul lid van de Werkgroep
Competitie (in het kader van het meerjarenbeleidsplan). Hij stond
vooral bekend als een creatief denker, die voortdurend op zoek was

naar wegen om de petanquesport in de breedte bekender te maken en voor
de beoefenaren aantrekkelijker. Paul van Eijkelenborg
was drager van de zilveren
bondsspeld en was lid van
verdienste van Les Cailloux.
Wij wensen de nabestaanden van Paul veel sterkte
toe met het verwerken van
dit verlies.
Bestuur en medewerkers Nederlandse Jeu de Boules Bond

GEEL, ORANJE, ROOD

Gebruik scheidsrechterskaarten
Gebruik scheidsrechterskaarten
per 1 april ook bij categorie 3 toernooien.
In 2014 maakte de scheidsrechter bij categorie 1 en 2 toernooien
in voorkomende gevallen al gebruik van de gele, oranje of rode
scheidsrechterskaart. Het gebruik van deze kaarten wordt per 1
april 2015 uitgebreid naar de categorie 3 toernooien.

Oranje kaart:
2. ongeldig verklaring van de geworpen of een te werpen boule,
3. ongeldig verklaring van de geworpen of een te werpen boule, én
de daaropvolgende boule,

Doel van de scheidsrechterskaarten is om ook zichtbaar voor overige spelers en omstanders te laten weten dat er sprake is van een
officiële waarschuwing, sanctie of uitsluiting. De kaarten geven de
scheidsrechter een instrument om duidelijker zijn of haar beslissingen te communiceren (voor iedereen zichtbaar). De ervaring in
andere landen is dat daarvan een preventieve werking uitgaat. Het
gaat hierbij om de uitvoering van hetgeen staat geregeld in
artikel 34 van het ISP (sancties), en ook nu al wordt toegepast. Het
gaat niet om nieuwe sancties.
Artikel 34 ISP Sancties
Spelers die zich niet houden aan de
spelregels, riskeren de volgende
sancties
Gele kaart:
1. officiële waarschuwing,

Rode kaart:
4. uitsluiting van de schuldige speler gedurende de rest van de partij,
5. diskwalificatie van de equipe die de fout maakt, en
6. diskwalificatie van beide equipes indien zij elkaars foutieve gedrag door de vingers zien.
Toernooicommissie NJBB
namens deze Paul Paardekooper
12
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TUSSEN DE REGELS

GATEN DICHT MAKEN

O

nlangs werd mij tijdens een speelavond van de winteravondcompetitie van afdeling 14 door een speler van
Cloeck & Moedigh een vraag gesteld over het dichtmaken
van gaten. Hij vroeg mij wanneer spelers een gat mogen dichtmaken. Nou, het antwoord op deze vraag is — zoals zo vaak — een
stuk langer dan de vraag zelf.
Geen veranderingen aan het terrein
De basisregel is simpel: in principe mag er, gedurende de gehele
partij, niets aan het terrein worden veranderd. Maar dit is wel heel
kort door de bocht. Op deze regel bestaat een groot aantal uitzonderingen, en ook op deze uitzonderingen zijn weer uitzonderingen. Ik noem de drie belangrijkste uitzonderingen.
1. Eén gat dichtmaken
Iedere equipe mag, voorafgaand aan het gooien van een boule,
één inslag van een eerder geworpen boule dichtmaken. Dit hoeft
niet eens een gat uit de partij die aan de gang is te zijn: als u de
eerste werpronde van een partij speelt mag u ook een gat uit een
vorige partij dichtmaken. Maar let op: u mag slechts één gat dichtmaken, niet meerdere gaten. Het dichtmaken van een gat moet
dan ook voorzichtig gebeuren, opdat niet “per ongeluk” meerdere
zich dicht bij elkaar bevindende gaten met één veeg van uw voet
tegelijk worden dichtgemaakt. En na het dichtmaken van een gat
mag u ook niet terugsloffen naar de cirkel, daarbij meteen nóg
twee andere gaten dichtmakend.

2. De cirkel verwijderen
Na het trekken van een cirkel is men verplicht om alle “oude” cirkels
in de nabijheid van de nieuwe cirkel te verwijderen, om verwarring te voorkomen. Als vuistregel kunt u hierbij aanhouden dat alle
cirkels binnen twee meter van de nieuw getrokken cirkel moeten
worden uitgewist. Vergeet hierbij niet dat de nieuwe cirkel moet
worden getrokken rond de plaats waar het but zich bevond aan het
einde van de vorige werpronde.
Het is gebruikelijk de cirkel van waaruit men een werpronde heeft
gespeeld direct na het gooien van de laatste boule uit te wissen.
Dit mag, vanwege uitzondering drie.
3. Zelf aangebrachte wijzigingen aan het terrein weghalen
Zoals gezegd is de basisregel dat er niets aan het terrein wordt
veranderd. Toch schrijven de regels in sommige gevallen juist voor
dat er wijzigingen moeten worden aangebracht. Als voorbeelden
noem ik het trekken van de cirkel (of het markeren van de kunststof
cirkel) en het verplicht markeren van ieder uitgeworpen but en iedere geworpen boule (met deze verplichting wordt overigens door
iedere speler die ik ken, mijzelf incluis, de hand gelicht).
Als alle cirkels en markeringen zouden blijven staan, zou dit het
rollen van de boules op den duur gaan beïnvloeden, en het zou
bovendien verwarrend werken. Een weggeschoten but zou, bijvoorbeeld, niet meer teruggelegd kunnen worden op de juiste
plek omdat niet meer duidelijk is welke markering het recentst is.
Daarom is het toegestaan en ook gewenst om zulke bewust aangebrachte veranderingen van het terrein na afloop van een werpronde weer weg te halen, om verwarring later te voorkomen.
Maar buiten de genoemde drie uitzonderingen geldt dus altijd de
hoofdregel: er mag niets aan het terrein worden veranderd.
Tussen twee partijen
Tussen twee werprondes in mag alleen degene die de eerste boule
van de volgende werpronde gaat gooien (of een van zijn medespelers) één inslag dichtmaken. De andere spelers mogen slechts hun
boules oprapen en toekijken. Daarnaast mogen de cirkel en de zelf
aangebrachte markeringen worden verwijderd. Maar hoe zit het aan
het begin van een partij? Geldt dan óók dat er niets aan het terrein
mag worden veranderd? Niet noodzakelijk. Je mag, zoals gezegd,
niets aan het terrein veranderen. Maar wanneer is er sprake van een
terrein? In artikel 6 staat dat de equipes tossen om te bepalen welke
equipe het terrein kiest. Vanaf het moment dat bekend is waar wordt
gespeeld, is het dus niet meer toegestaan om aan dat specifieke terrein (de baan) nog iets te veranderen. Daar waar de baankeuze niet
door de spelers door middel van een toss wordt bepaald, maar wordt
toegewezen door de wedstrijdleiding, geldt in feite hetzelfde. Bij toewijzing van de banen voor alleen de eerste partij geldt dit dus voor
alleen de eerste partij, en in de volgende partijen na de toss. Bij toewijzing van de banen voor elke speelronde geldt dit dus voor elke
speelronde en daarmee voor de gehele toernooidag. In dit laatste
geval mag er dus de hele dag niets aan welke baan dan ook worden
veranderd. Simpel gezegd: zodra men weet op welke baan men moet
gaan spelen, mag aan die baan niets meer worden veranderd (geen
gaten dichtmaken, geen takjes verwijderen, enzovoorts).
Boudewijn Waijers
scheidsrechter
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NIEUWS UIT DE ZONES

zonE A

J

.B.V. Boulegoed 30 jarig jubileum
Op 15 oktober 2015 bestaat J.B.V. Boulegoed 30 jaar. De
club kent een rijke historie. Er werd begonnen in de Engelse tuin. Na vele jaren van omzwervingen zit Boulegoed nu aan
de Jetting 5 met een schitterende Boulodrome met acht banen
binnen en ruimte voor 96 teams buiten. Dit is aan de rand van
Harlingen omgeven door het Harlinger bos.
Via de N.J.B.B. worden jaarlijks vijf toernooien gespeeld, vier in
de Boulodrome en één buitentoernooi: het welbekende Walle
Geertsje toernooi. Dit jaar gehouden op zondag 6 september. In
de beginjaren haalde men de magische grens van 154 teams op
dit toernooi, met o.a. deelnemers uit Frankrijk, Belgie en Duitsland. Tegenwoordig is er plaats voor 96 teams. De toppers van
Nederland zijn nog altijd van de partij. In dit jubileumjaar zal de
1e prijs 500 euro zijn en voor iedere deelnemer gratis verse vis
“zoals in het verleden” en koffie met gebak.
Het hele jaar door organiseert de club competities, interne en
externe toernooien en natuurlijk ook gezelligheidstoernooien.
Het NK doubletten werd in 2009 in Harlingen door Boulegoed
georganiseerd. De kampioenen kregen een heuse Friese krans
omgehangen.
De club telt nu 90 leden. Sinds de oprichting van de club zijn
er nog een aantal leden over van het eerste uur die nog steeds
genieten van de boulesport met licentienummers in de 300.
Het binnenterrein is grillig en spannend, het buitenterrein bestaat uit: schelpen, fijn- en grof grind. Menigeen van buiten
komt graag boulen op het speelveld van Boulegoed.
De club is groot en sterk geworden door zijn vele vrijwilligers en
die er ook voor gezorgd hebben dat er nu een eigen plek is met
een fantastisch Boulodrome. Deze is in 2007 gerealiseerd.
In november zal er voor de leden een groot feest georganiseerd
worden. Het belooft een prachtig jubileumjaar te worden bij
Boulegoed.

Huub van den Broek
spelt de onderscheidng op.

Z

ilveren bondsspeld Gerrit Bruintjes
Tijdens de vergadering van de Toernooicommissie op
woensdag 4 maart jongstleden heeft Gerrit Bruintjes uit
handen van voorzitter Huub van den Broek de zilveren bondsspeld opgespeld gekregen. Gerrit kreeg deze speld omdat hij van
grote waarde is geweest voor de NJBB. Hij is licentiehouder vanaf
1988. Vanaf 1993 was hij gedurende ca. tien jaar wedstrijdsecretaris van afdeling 3. In 1995 is hij (gediplomeerd) wedstrijdleider
en in 2000 (gediplomeerd) scheidsrechter. Van 2003 tot heden is
hij zonecoördinator van zone A. Vanaf 2009 is hij dan ook lid van de
Toernooicommissie geweest. Gerrit is dus zo’n 22 jaar als vrijwilliger actief geweest voor de NJBB.

B

ronzen NJBB-speld voor DirkJan Septer van Hattem Petanque
Op de jaarlijkse ledenvergadering van Hattem Petanque heeft
Albert Potkamp namens de NJBB (afd.04) de bronzen NJBB-speld uitgereikt aan DirkJan Septer. Een terechte beloning voor de jubilaris die
al 25 jaar in het bestuur zit van Hattem Petanque, waarvan het grootste
gedeelte als voorzitter. Naast het vervullen van deze rol is DirkJan actief
bij de diverse werkgroepen die onze vereniging kent. Zo zet hij zich al
jaren in op het gebied van kantinezaken (inkoop), accommodatiezaken
(verbouw, onderhoud), wedstrijdzaken (wedstrijdleider wekelijkse mixtoernooien), interne en externe public relations (redacteur clubblad,
media) en als scheidsrechter. Verder is DirkJan voor de NJBB al zeven
jaar officieel scheidsrechter, nu in de hoedanigheid als scheidsrechter 3.
Zijn inzet voor Hattem Petanque, maar ook voor andere verenigingen
binnen Hattem, is al jaren niet ongemerkt gebleven en DirkJan werd
daarvoor door de burgemeester in 2010 al geridderd. Dat zijn prestaties voor de vereniging van onmisbare waarde zijn, leverde hem ook
nog eens het erelidmaatschap van de vereniging op.
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Boel Plezier Assen kampioen in afdeling 2
In Assen vonden de laatste wedstrijden plaats van de
verenigingscompetitie in afdeling 2 . Een 15-tal sextetten van diverse verenigingen uit Groningen, Drenthe en Overijssel, verdeeld over een A- en een B-poule, leverden uiteindelijk
twee finalisten op: Pres le But uit Groningen en ’n Boel Plezier uit
Assen. Deze twee verenigingen zorgden samen voor een spannende finale. In de eerste ronde werden de sextetten verdeeld
in twee triplettes aan beide kanten. Zowel Groningen als Assen
won een partij: 1-1. Daarna werden de teams verdeeld in dou-

Tuchtcollege

H

et tuchtcollege is het orgaan binnen de Nederlandse
Jeu de Boules Bond (NJBB) dat belast is met de tuchtrechtspraak. Het college bestaat op dit moment uit
vier leden. Voor de uitbreiding en aanvulling van het bestaande
team is de NJBB op zoek naar een aantal juristen. Het tuchtcollege behandelt op jaarbasis gemiddeld acht tot tien tuchtzaken.
Daarnaast vergadert het tuchtcollege ongeveer vier keer per jaar
in het Huis van de Sport te Nieuwegein. De tijdsbesteding bedraagt ca. 2 tot 4 uur per maand. Voor deze leuke, uitdagende
vrijwilligersfunctie is de NJBB op zoek naar personen

blettes zodat er drie partijen werden gespeeld. Hiervan wisten
de Assenaren er twee in winst om te zetten, het sextet van ’n
Boel Plezier (R. Zeewuster, K. Niejenhuis, A. Carabain, M. Carabain, E. Muggen en D. Askes) werd uiteindelijk als kampioen van
afdeling 2 gehuldigd. Pres le But 2 uit Groningen en Vledder 1
eindigden beide op de derde plaats. Wedstrijdleider was Hielke
de Wit, als scheidsrechter trad op Harry Smit. De betreffende
deelnemers zijn door het bestuur van de vereniging in de bloemetjes gezet.
Het bestuur van ‘n Boel Plezier, Assen.

• met een (bijna) afgeronde juridische opleiding of gelijkwaardig
werk- en denkniveau.
• die geen zitting hebben in andere organen van de NJBB waarvan het lidmaatschap onverenigbaar is met het lidmaatschap
van de tuchtcommissie.
• Kennis van de jeu de boulessport is een pre.
Voor deze uitermate boeiende functie op het snijvlak van sport
en recht kunt u uw interesse kenbaar maken door voor 1 juni een
mail te sturen naar info@njbb.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter
van het tuchtcollege, dhr. E. Korevaar of dhr. T. Beckers, directeur
bondsbureau.
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zonE B
3e Petanque Festijn op Kasteel Keukenhof zaterdag 8 augustus 2015
Afdeling 09 van de NJBB en Kasteel Keukenhof nodigen u van harte
uit voor het 3e Petanque Festijn op Kasteel Keukenhof op zaterdag
8 augustus 2015.
Spelen in een unieke ambiance
Voor de derde keer op rij wordt dit snel groeiende evenement georganiseerd. Er wordt gespeeld rondom het prachtige kasteel Keukenhof. Een veelzijdige locatie met bos en prachtige tuinen, waar
op de paden gespeeld kan worden. Een unieke en schitterende
ambiance is gegarandeerd.
264 doubletten in actie!
Er is deze dag een recreantentoernooi (geen licentieverplichting)
voor 200 equipes. Daarnaast is er een wedstrijdtoernooi voor 64
equipes. Spelvorm doublette. Inschrijfgeld (inclusief koffie of
thee bij aanvang, een warme maaltijd en parkeren op het terrein)
bedraagt voor het recreantentoernooi € 20,= en voor het wedstrijdtoernooi € 30,= per equipe. Het recreantentoernooi wordt
gespeeld in vijf voorgelote partijen en kent prachtige prijzen in natura. Het wedstrijdtoernooi wordt gespeeld door directe eliminatie
met A, B, C en D poule.
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Hoe kunt u zich inschrijven?
Inschrijven via: http://www.svveen.nl/inschrijven Hier kunt u de
namen, het e-mailadres en telefoonnummer van beide deelnemers invullen. Ook vermelden of men inschrijft voor het recreatie- of voor het wedstrijdtoernooi. Het inschrijfgeld dient vooraf
overgemaakt te worden op NL45RABO0336577702 t.n.v.: T. v.d.
Plas. Na ontvangst van betaling ontvangt u een bevestiging en is
de inschrijving definitief. Wacht niet te lang met inschrijven, vol =
vol. Deze unieke kans wilt u niet laten lopen! Uiteraard bent u op 8
augustus ook als bezoeker welkom.
Meer informatie: Voor meer informatie en deelnemerslijst zie: www.
petanque-promotie.nl en www.kasteelkeukenhof.nl/ (kijk onder ‘Er
is zoveel’ / ‘Agenda’).

Kasteel Keukenhof

zonE C

O

udste jeu de boulesspeler bij Les Francophiles in Rotterdam
In het artikel van Ludo Doomernik op blz. 14 van petanQue 83 lees ik over Jo de Bruin als één-na-oudste lid van de NJBB.
Toen ik enkele jaren geleden opnieuw begon met petanque spelen bij Les Francophiles, was daar een krasse oude baas, Leo van
der Valk, die mij tot op heden verbaast met zijn onvoorstelbare
vitaliteit in zijn 99ste jaar. Hij plaatst en tireert als een jongeman
en heeft nog steeds geen magneetje nodig om zijn ballen op te
rapen. Vrijwel elke dinsdag- en donderdagmiddag zie ik hem met
plezier ons terrein oplopen, wandelend vanaf zijn huis.
Luc Braams, Rotterdam

K

oninklijke onderscheiding voor Aad van Toor
VLAARDINGEN - Op vrijdag 21 november jongstleden
ontving Aad van Toor een Koninklijke onderscheiding uit
handen van burgemeester Bert Blase. De uitreiking vond plaats
tijdens de receptie ter gelegenheid van het 30-jarig jubileum van
JBC Vlaardingen. De 75-jarige Aad van Toor heeft zich 26 jaar verdienstelijk gemaakt voor de jeu de boulesclub en houdt zich bezig
met kantinezaken. Verder fungeert hij als de ‘spin in het web’ voor
de vereniging. Hij is de enige die vanaf de oprichting in 1984 lid is.
In 1988 wordt de eerste barcommissie, later omgedoopt tot kan-

tinecommissie, ingesteld. Vanaf dat moment maakt Aad van Toor
er officieel deel van uit. Zijn werkzaamheden verricht hij met veel
inzet en hij is een grote steun voor de vereniging. Het leiden van
de kantinecommissie heeft hij inmiddels aan zijn opvolger over
gedragen maar hij is nog steeds commissielid en verzet hierbij
veel werk. Aad van Toor heeft belangeloos en langdurig vrijwillige activiteiten verricht die ten goede komen aan de samenleving.
Daarom is hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Bijna
overbodig om te melden dat JBC Vlaardingen bijzonder trots is op
deze benoeming.

Foto: Vlaardingen24.nl
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zonE d

L

’Ammerzo
Op 12 maart 1995 werd de voorloper van onze huidige vereniging, toen nog geheten Jeu de boulesclub Californië, opgericht in café Het Zwaantje te Ammerzoden. Bij deze oprichtingsvergadering waren onder anderen aanwezig Ai van Zeelst, Huub
Verlouw, Frans Verlouw, Frik van Mil, Gerard Rademakers en Diny
Lahey. Met recht kunnen deze mensen “leden van het eerste uur”
worden genoemd. Want de meesten zijn nog steeds lid. Bijna een
jaar later, in februari 1996, werd de clubnaam officieel omgedoopt
tot L’Ammerzo en werden de statuten notarieel vastgelegd.
Ons 20-jarig bestaan laten wij niet ongemerkt voorbij gaan. Zo
worden onze leden op de verenigingsavond getrakteerd op een
lekker gebakje en geven wij de aanwezige doubletten op ons befaamde Midmaandtoernooi een dag later, op 12 maart, eveneens
een traktatie. Daarnaast is er een speciale feestcommissie in het
leven geroepen om een spetterende feestavond te organiseren en
tot slot is er het initiatief om dit jaar de eerste Bommelerwaardcup
te houden. Een toernooi voor alle boulers in de Bommelerwaard,
lid of geen lid van een vereniging. Waarbij wij de hoop uitspreken
dat deze Cup één keer in de twee jaar wordt gespeeld en zo een
nieuwe traditie wordt geboren.
Wij danken al onze leden en vrijwilligers, van toen en van nu, voor
hun sportieve inzet en hopen dat we met z’n allen op deze sportieve wijze nog vele jaren van het petanque kunnen genieten.
Jeu de boulesvereniging L’Ammerzo
Marianne Jans
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Sjenna wordt gefeliciteerd door Burgemeester
Hubert Vos van Asten. (Foto: Rob Fritsen, Siris)

V

oorzitter PV ’t Lover koninklijk onderscheiden
Op donderdag 20 november jl. heeft onze voorzitter Sjenna
Bakens- van den Boogaart een koninklijke onderscheiding gekregen. De burgemeester van Asten, de heer Vos overhandigde haar
het lintje voorafgaand aan de geplande algemene ledenvergadering.
Ze kreeg deze onderscheiding voor haar jarenlange inzet voor onze
vereniging. 25 jaar geleden heeft zij mede de vereniging opgericht
waarbij ze direct een bestuursfunctie vervulde. In het begin was ze secretaris en later werd ze voorzitter. In deze functie is ze nu nog steeds
actief binnen haar vereniging. Ze is op elke toernooi- of wedstrijddag
aanwezig. Buiten het verenigingswerk heeft ze ook gefungeerd als
wedstrijdleider en scheidsrechter op landelijk en regionaal niveau. Dit
laatste is door haar lichamelijke gesteldheid helaas niet meer mogelijk
maar voor PV ’t Lover is zij nog een onmisbare pijler. Ze vervult nog
steeds vol verve haar bestuursfunctie als voorzitter, en zorgt samen
met haar man Hein voor het beheer en onderhoud van onze accommodatie. Buiten haar inzet voor onze vereniging was ze in 2010 ook
oprichtster voor de stichting luchtgenoten. Een contactgroep die
COPD-patiënten bij elkaar brengt om ervaringen uit te wisselen.

Scheidsrechters en Wedstrijdleiders

SWeetjes

E

r is een nieuw informatiebulletin ontwikkeld SWeetjes genaamd. Deze SWeetjes is speciaal bedoeld voor Scheidsrechters en Wedstrijdleiders, vandaar de eerste letters van
de naam in hoofdletters. De bedoeling van het bulletin is om wedstrijdfunctionarissen zoveel mogelijk en gelijktijdig te informeren
over ontwikkelingen en wetenswaardigheden. Daarmee hopen
we dat de kennis beter op peil wordt gehouden en dat er meer
uniform gearbitreerd gaat worden. Natuurlijk is de informatie ook
beschikbaar voor spelers en verenigingen. De verspreiding van
SWeetjes zal dan ook per e-mail zijn naar alle bij het bondsbureau
geregistreerde scheidsrechters en wedstrijdleiders en de secretariaten van verenigingen, bondscommissies en afdelingen. Om de
spelers te bereiken hopen wij dat verenigingen belangwekkende
artikeltjes overnemen in hun clubblad. Natuurlijk staat de informatie ook op de website. Het eerste nummer is in week 7 (februari) uitgebracht. Er is geen tijdrooster gemaakt, de SWeetjes verschijnen
op basis van noodzaak.

6.

Aanpassingen in het rompreglement van het Toernooi Reglement Petanque
7. Aanpassingen bijlage 1 van het Toernooi Reglement Petanque
over de NC
8. Bijlage 13 van het Toernooi Reglement Petanque over de Masters
9. Uniforme kleding
10. Kunststof cirkels
11. Niets aan het terrein veranderen
12. Declaraties

Dit eerste nummer bevat de volgende onderwerpen:
1. Kennismaking
2. Verspreiding
3. Veelgestelde vragen
4. Gekleurde kaarten
5. Benamingen van reglementen
A D V E R T E N T I E

F-30270 St Jean du Gard
camping@masdelacam.fr
www.camping-cevennes.info

Op een
vlak en open terrein, fraai
gelegen aan de rivier de Gardon, met een
verwarmd zwembad bieden we ruime campingplaatsen voor tent of caravan en verhuren we appartementen.
Voor de verhuurmogelijkheden geldt in het
laagseizoen :
2 weken reserveren, de derde week gratis.

Van 18 mei t/m 27 juni
wo rd e n e r p eta n q ueto e rn oo i en
g e o rg a n is e e rd in d e C ev e n n en .
. Viermaal per week een toernooi
. Elk toernooi bestaat uit 3 partijen à la mêlée
. We vragen een kleine wekelijkse bijdrage om
prijzen beschikbaar te kunnen stellen
. In het voorseizoen zijn er ook bridge-drives.

Informatie : Nick en Francine - nhfgleijten@home.nl
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SPORTSWEAR
SPORTSWEAR

MAGAZIJN & SHOWROOM
g
Bakkenzuigerstraat
58
1333 HA Almere-Buiten
MAGAZIJN
& SHOWROOM
tel:
036-5300660
g
Bakkenzuigerstraat
58
fax:
036-5309197
1333 HAInfo@altosportswear.nl
Almere-Buiten
e-mail:
tel: 036-5300660
http//www.altosportswear.nl
fax: 036-5309197
e-mail: Info@altosportswear.nl
http//www.altosportswear.nl

