Nederlandse jeu de boules bond

Nationale Petanque Competitie
Nederlandse Kampioenschappen
Nieuw Logo NJBB

Hans

INHOUD

SPEEL LOTTO
VOOR DE SPORT!

ÉN NATUURLIJK VOOR DE JACKPOT.
Kleding en tassen
Wij leveren ook clubkleding incl. borduren van
het clublogo en evt. sponsornaam.
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Butjes
Alle butjes kunnen worden
voorzien van een gravering en
bedrukking. Voor informatie
neem contact op La Boule.

Boules
La Boule Bleue heeft een uitgebreid
assortiment wedstrijdboules voor u.

Alweer 30 jaar het
vertrouwde adres voor al
uw Jeu de Boules materiaal!
De keuze van winnaars

SPEEL BEWUST

www.la-boule.nl

LOTTO.NL

Sfeervolle familiecamping in hartje
Ardèche met schitterend uitzicht
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Dobbestraat 15
1411 VW Naarden
Tel.: 035 - 694 06 47
Fax: 035 - 678 24 77
E-mail: info@la-boule.nl

La Boule

Je vraagt je af hoe het mogelijk is dat nu alweer het vierde nummer van petanQue is
zonder redactie. Dit betekent niet dat er
geen redactie nodig is. Het is momenteel
een eenmanszaak en dat is ook te zien. Het
bestuurslid, dat zich nu met redactie bezighoudt, heeft het niet in zijn portefeuille zitten en is voor hem eigenlijk een bijzaak. Nu
voelt hij dat niet zo. Maar de tijdsdruk speelt
een belangrijke rol en zo is het vorige nummer niet volledig op fouten en spelling gecontroleerd. Hopelijk zijn ze in dit nummer
niet aanwezig. Op de oproep voor correspondenten zijn twee reacties geweest, beide
uit afdeling 09. Vandaar wederom een noodkreet vooren spelling gecontroleerd. Hopelijk zijn ze in dit nummer niet aanwezig. Op
de oproep voor correspondenten zijn twee
reacties geweest, beide uit afdeling 09. Vandaar wederom een noodkreet voor CORRESPONDENTEN en REDACTIELEDEN!
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€16,-

THE NAME IS BOND...
Noteer in uw agenda!
Belangrijke NJBB evenementen 2015

EN VERDER
AANBIEDING:
Eén maand
kamperen voor
*

€299,-

Nederlandse leiding
Verwarmd zwembad (25°C)
Alle faciliteiten het hele seizoen geopend
Prachtige auto-, wandel en
raceﬁets-/atb-routes te leen
Restaurant
Modern sanitair
Jeu de boulesbanen
Gratis WiFi
Verhuuraccommodaties

13 september
NK Doublette
Zeist
29 september
Start Nationale Petanque Competitie
17 & 18 oktober
EK belofte
Nieuwegein

* Geldig in de maand september.
Voorwaarden op de site.

Camping les Charmilles | Le Clapas | 07170 Darbres | Ardèche France | 0033(0)4-75885627
| www.campinglescharmilles.eu

14 november
VO congres
Nieuwegein
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Leuke, interessante, belangrijke en minder belangrijke berichten uit de regio van u, voor u

JBV Bulderbaan Amstelveen viert bescheiden 35-jarig bestaan
Op 13 maart 1980 werd de officiële oprichtingsakte van
JBV Bulderbaan bij de notaris in Amstelveen ondertekend. Het zevende lustrum zal dit jaar op 20 juni op bescheiden wijze met de leden gevierd worden binnen het
jaarlijkse Midzomertoernooi.
Oprichter en huidig voorzitter Guido Dennenbroek geeft
desgevraagd uitleg over dat initiatief. “In 1978 ben ik op
21-jarige leeftijd begonnen met een A4-tje te flyeren bij
een aantal winkeliers in mijn woonwijk in Amstelveen.
Daarop kwam respons van buurtbewoner Kees van Tilburg,
waarmee ik later in 1980 de formele oprichting van JBV Bulderbaan heb afgerond. Na wat promotieactiviteiten in het
buurtcentrum zijn we met zeven belangstellenden van
start gegaan op een gravelveld in de buurt. Zien spelen is
doen spelen en na verloop van de tijd konden we in 1980
met vijftien leden als vereniging bij de NJBB aanmelden en
is de verenigingsvorm in dat jaar op 13 maart ook bij de

notaris bekrachtigd.”
“Nu genieten bijna 85 leden
van de "Franse sfeer in een
Amstelveens park" in het
unieke, mooie Broersepark
waarin we nu al jarenlang
spelen. Wekelijks tijdens vijf
vaste speelmomenten, maar
ook in toernooien en competities. Jaarlijks hebben we
twee open toernooien en
lopen er rond de 100 deelnemers op ons speelveld en
in het park. Een geweldige
ambiance die binnen het
park mogelijk over een jaar nog sterk verbeterd zal zijn
met een nieuw clubhuis en verbeterde speelgelegenheid.”
- Peter Bleekrode

Nieuw clubtenue Toon van den Oord erelid L’Ammerzo

De oude vertrouwde clubkleding
raakte op en Va-Tout was inmiddels
wel aan iets nieuws toe. Mede dankzij de sponsoring van Joke en Meep
Poel van La Boule uit Naarden kan VaTout nu ‘in het nieuw’. De competitiespelers mochten als eerste de polo’s
in ontvangst nemen. Thea van Nieuwenhuizen, Va-Tout Breda
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Onze gebruikelijke jeu de boulesavond
kreeg woensdagavond 6 mei een feestelijk tintje: Toon van den Oord is benoemd als erelid van L'Ammerzo.
Toon heeft ontzettend veel voor de vereniging betekend. Zo was hij vaak dagelijks te vinden op ons terrein om zijn
vakmanschap en verenigingsgevoel
voor de volle 100% in te zetten voor de
club. Zowel als het ging om tafels en
banken timmeren, de sponsorborden
schoon houden, clubleden wegwijs
maken bij het tactische aspect van het
jeu de boules als om zijn inzet te geven
als officieel scheidsrechter van de bond.
Uit handen van de voorzitter kreeg Toon
de bijbehorende oorkonde en ontving
zijn vrouw Mieke een grote bos bloemen. Daarnaast was er een envelop met
inhoud om eens lekker met z’n tweeën
uit eten te gaan.

Tekst en foto’s: Theo van der Meer

NC 2015 de laatste keer
De laatste keer de Nationale Competitie in de opzet zoals deze al jaren gespeeld is. Dus ook de laatste keer voor alle Ereklasse teams om zich te plaatsen voor de NJBB-Masters.
Er kon daarom ook niet meer gedegradeerd worden en uit de lagere klassen
kon ook niet meer gepromoveerd worden. Maar een titel blijft een titel en
daar wilde iedereen wel voor gaan.
In de Ereklasse bleken twee teams het niet vol te kunnen houden tot het
einde van de competitie. Zij hadden zich voortijdig teruggetrokken.
Van de overige teams kon een aantal teams nauwelijks nog de motivatie opbrengen nadat ze ergens onderin bungelden maar wel de competitie vol wilden maken. Bovenin was het wel spannend en zeker een stuk of zes teams
wilden graag aanspraak maken op een startbewijs voor de NJBB-Masters.

Zondag 7 juni 2015 - de laatste dag
Het team van MIDI uit Delft kende een bijzonder goede start. Vorig jaar waren
Simon op den Kelder en Johan Mol nog gepromoveerd uit de Hoofdklasse
en dit jaar hadden zij beloften-talent Rick van Lier naar MIDI weten te lokken.
Na twee dagen stonden zij nog goed bovenaan maar tegen het einde van
de competitie moesten zij toch wat plaatsen toegeven. Met dertien winstpartijen vinden we hen terug op de derde plaats. Hadden zij overigens de
voorlaatste wedstrijd gewonnen tegen Les Cailloux 2, dan konden zij zelfs
nog eerste worden omdat zij ook van Va Tout hadden gewonnen. Dat geeft
maar aan hoe dicht alles bij elkaar lag.
De strijd om de eerste plaats ging daarmee uiteindelijk tussen de winnaars
van vorig jaar, Les Cailloux 2 met Essa Agzoul, Erik Telkamp, Noël Kempeneers
en Kees Koogje en Va Tout uit Breda met Marco Zeitzen, Boy Augustinus,
Marty van Nunen die beide op veertien winstpartijen kwamen. Zij moesten
op de tweede dag al tegen elkaar en dat bleek een belangrijke partij te zijn
voor het kampioenschap. Les Cailloux won met 13-8 en daarmee was het onderling resultaat van deze wedstrijd doorslaggevend.
Als vierde is geplaatst voor de NJBB Masters ’t Zwijntje 1 met Mourad el Ansari, Frank Schepers en Ferdinand Wiese. Daarmee viel het tweede team van
Les Cailloux met Richard Zuidland, Patrick Bosch en Sjaak Spruijt net buiten
de boot. Dat wil zeggen als de eerste vier ook allemaal gebruik maken van
hun startbewijs. Zo niet dan zijn zij eerste reserve.
In de Hoofdklasse gingen de titels naar Boules de Boeuf 1 uit Oss met John
en Dennis Pol en Robin Coolen en in de andere klasse naar JBC 't Dupke 6
met Jerrill Bang A Foe, Martin de Leeuw den Bouter en Gérard Prunières.

We gaan er voor
Mijn clubje heeft zich geplaatst voor de
tweede divisie van de NPC. Geen wereldschokkend nieuws, maar voor een vereniging
met een hoog 'recreatie-gehalte' was het
geen vanzelfsprekendheid om het überhaupt
te proberen, en zeker ook niet dat het zou lukken. Nieuwe kansen, nieuwe uitdagingen. Een
tijdje geleden was er een eerste bespreking
met spelers die mogelijk belangstelling hebben om in dit verenigingsteam te gaan meedraaien. Er was natuurlijk veel onzekerheid:
het is nieuw, het is anders, het is lastig je een
voorstelling te maken van hoe het in de praktijk zal gaan. Er was ook twijfel: moet ik die
leuke afdelingscompetitie hiervoor wel laten
schieten? Ben ik wel 'goed' genoeg om op dat
niveau mee te spelen? Maar er was ook het
besef dat dit een unieke kans is om spelers
van de club te laten meedoen op een hoog niveau in petanque-spelend Nederland. Een
kans en tegelijk een verantwoordelijkheid,
namelijk om deze competitie serieus in te
gaan, en daarin de vereniging waardig te vertegenwoordigen. Uiteindelijk bleken veel
spelers dit avontuur wel te willen aangaan,
met enerzijds de ambitie om in deze competitie zo goed mogelijk te presteren, en anderzijds het voornemen om toch vooral het
spelplezier voorop te laten staan. "We gaan
ervoor!".
Ik verwacht dat een soortgelijk proces in veel
andere verenigingen ook zal spelen als de
competitie - mogelijk hier en daar aangepast
op basis van de evaluatie van de pilot - wordt
'uitgerold' naar de regionale niveaus. Ik hoop
dat in veel clubs de aanvankelijke onzekerheid en aarzeling dan zal plaatsmaken voor
enthousiasme. Dan wordt onze nieuwe competitie zeker een succes.
Sjoerd Pieterse, voorzitter

Sjoerd

KORT
NIEUWS
COURT
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Competitiedag Hoofd- en
Ereklasse 17 mei 2015 in
Doetinchem

Van volière tot pétanque club:

35 jaar Près
le But Groningen

Groots toernooi in druilerig weer
het park werd verspeeld omdat
het eigen speelterrein voor zoveel
partijen te klein is. Juist dit element, het spelen in een park is
voor veel deelnemers een reden
om mee te doen.

Petanque, een campingsport? Een seniorensport? Nou vergeet het maar! Als je ziet op welk
niveau deze sport beoefend wordt in de hoogste klassen van de NJBB dan kom je tot een
heel andere conclusie. Hier gaat het om uiterste concentratie, om precisie en tactiek, om samenspel en dat was ook aan de gezichten van
de deelnemers af te lezen.
Natuurlijk is petanque ook een fantastische sport voor op de
camping en natuurlijk kunnen ook senioren met deze sport
goed uit de voeten, maar de echte wedstrijdsport staat toch
op een heel ander vlak en vereist vooral veel toewijding. En
juist deze twee aspecten – de gezelligheid en het competitie- element – vormen de charme van de petanquesport.
Om acht uur ’s morgens arriveerden de eerste deelnemers
al, maar onze kantinebrigade was voorbereid, want de koffie
stond klaar. Zo langzaam stroomde het terrein vol. Het zonnetje deed zijn best. Onze kantinemensen beleefden drukke
tijden maar behielden controle.
Om tien uur werd het startsein gegeven en konden de wedstrijden beginnen. Wat is het een prachtig gezicht om gelijktijdig al onze 34 buitenbanen bezet te zien. En wat zijn we
toch gezegend met ons prachtige boulodrome.
Tegen de middag werd het weer spitsuur in de kantine. De
gebruikelijke kroketten, frikadellen, frites, etc. vonden gretig
aftrek en ook de in Doetinchem en omstreken beroemde
soep van Hermien werd zeer op prijs gesteld.
Na de middag liep de spanning onder de deelnemers steeds
meer op en dat was ook van de gezichten van de deelnemers af te lezen. De laatste puntjes moesten nog binnen gehaald worden. Tegen 19.00 uur was het laatste spel gespeeld
en kon de thuisreis aanvaard worden.
Wat jammer toch dat petanque in mijn ogen nog zo weinig
aandacht geniet bij de diverse media. Het is niet alleen een
sport die leuk is om zelf te beoefenen. Het is ook als kijksport
erg boeiend. Ik hoop dat de nieuwe opzet van de competitie
aanleiding is voor de verenigingen, maar ook voor de NJBB
om wat krachtiger de bel te luiden en zo wat meer aandacht
te besteden aan de public relations. - Tekst: Hans Megens
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Gezien de weersverwachtingen vooraf werd rekening gehouden met veel regen maar eigenlijk is dat best meegevallen: 's
morgens was het droog en ’s middags miezerde het, toch typisch regen waar je geen jas voor aan wilt maar wel nat van
wordt.

Het toernooi werd na van te
voren gelote voorronden verspeeld in drie poules waarvan de
resultaten waren:
Poule A: Edward Vinke/Alain Michel
tegen
Moustafa
Maazouz/Najib el Arkoubi uitslag
13-5 Dit jaar dus dezelfde winnaars als twee jaar geleden (in 2014 werd het toernooi wegens
te veel regen afgelast). Helemaal onverwacht was de overwinning van Edward Vinke niet, tenslotte is hij oud Nederlands kampioen.
Poule B: Milan Saunier/Gerrie Kraaienoord tegen Bert Visser/Michael Voorn, einduitslag 0-13, een onverwacht overduidelijke
eindscore.
Poule C: Sebastiaan Diemel/Mousa Agzoul tegen Jan
Tonen/Ron Tielman, einduitslag 5-13.

JBV Bulderbaan in Amstelveen organiseerde dit jaarlijks terugkerende Dikkerttoernooi dat ook dit jaar weer goed was bezet
met 44 doublette teams. De geoliede organisatie garandeerde
een goed verloop van het toernooi dat door een groot deel van

Zoals altijd was het ook nu weer een uniek plaatje om al deze
kanjers in het Broersepark aan het werk te zien. Op naar het volgende Dikkerttoernooi 2016 wederom bij en door JBV Bulderbaan georganiseerd. - Peter Bleekrode

Pétanque club Près le But uit Groningen viert dit jaar
haar 35-jarig bestaan. Dit heugelijke feit wordt door
leden en partners gevierd met een groots jubileumfeest
in augustus.
De ontwikkeling van de jeu de boulesclub in Groningen
gaat terug naar het jaar 1980. Een aantal leden van de
vereniging Sans-Soucis uit Peest kwam uit Groningen. Zij
vonden echter de afstand op den duur te groot en hebben daarom in Groningen een club opgericht. Deze vereniging werd geleid door Miep Vegter, niet alleen actief
binnen Près le But, maar regionaal ook uiterst belangrijk.
Met de toenmalige eigenaar van het stadspark-paviljoen
werd afgesproken dat het terras als speelveld gebruikt
mocht worden. Niet veel later kreeg de vereniging ook
de beschikking over de totaal verwaarloosde volière
nabij het speelveld. Door gezamenlijke inspanning en financiële ondersteuning van alle leden werd deze volière
een clubhuis, de huidige Boulière.
Anno 2015 zijn er ruim 100 leden aangesloten bij Près le
But. Zij komen naar de club op donderdag-, zaterdag- en
zondagmiddag en de woensdagavond voor recreatieve
en competitieve toernooien. Een aantal leden van de
club speelt tevens mee in de nationale competities. Ieder
jaar in augustus organiseert de vereniging het Martini
Masters toernooi, tevens ranglijsttoernooi dat spelers uit
binnen- en buitenland aantrekt. Dit jaar vindt dit toernooi plaats op 22 en 23 augustus.
Het lustrumfeest vindt plaats op 29 augustus. Tijdens
deze dag staan gezelligheid, sport en spel centraal. Het
evenement speelt zich af om en nabij het rozenperkje
voor het stadsparkpaviljoen en nabij de Boulière komt
een grote feesttent. Het belooft een onvergetelijke dag
te worden.

Zondag 3 mei is één van de belangrijkste jeu de boulestoernooien van Amsterdam en omgeving gespeeld in het Broersepark in Amstelveen Noord.

Joke en Meep 50 jaar getrouwd
Joke en Meep Poel van La Boule uit Naarden, trouwe sponsor
van vele boulers en de NJBB, waren in mei 50 jaar getrouwd.
De receptie op vrijdag 8 mei met aansluitend een supermêlée
was een groot succes. Velen uit de petanquesport kwamen
het bruidspaar feliciteren in het boulodrome van SPNN in
Nieuwegein en een groot aantal bleef om, na genoten te hebben van een heerlijk buffet, mee te spelen met de mêlée. Voor
iedere deelnemer was een prijsje beschikbaar.
Zaterdag 9 mei was het La Boule Internationale Toernooi, ook
in Nieuwegein, met deelname van vele vaderlandse toppers
en selectieteams. Onder anderen speelden bijvoorbeeld de
selectie van Monaco en Noorwegen mee. Dat uiteindelijk de
finale met veel machtsvertoon door de selectie van Monaco

(Remy Galleau, Franck Millo en Richard Trani) gewonnen werd
van de regerend Nederlandse kampioenen (Noël Kempeneers, Erik Telkamp en Essa Agzoul), was dan ook geen echte
verrassing, met 13-1 wonnen de Monagasken het toernooi. Hans Hover
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Nieuw NJBB logo
De afgelopen periode is in samenwerking met Sport Facilities
Media (SFM) gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe huisstijl waaronder een nieuw bedrijfslogo van de NJBB. Een logo
heeft als doel om de organisatie of het product een identiteit
te geven, de kernwaarden uit te dragen en de herkenbaarheid
te vergroten. Voor het nieuwe NJBB zijn de onderstaande uitgangspunten vastgesteld:

Eigentijds
Toekomstgericht
Samen
Stijlvol
Nationale trots

Uiteindelijk zijn er twee definitieve logo’s gepresenteerd. Het
bondsbestuur maakt in de bestuursvergadering van 4 augustus
een definitieve keuze. Het bondsbestuur wil voor die tijd zijn
leden de mogelijkheid bieden om een voorkeur uit te spreken
voor een bepaald logo. Het is dus geen stemming maar een peiling. Vanaf vrijdag 17 juli wordt er een link op de website
(www.njbb.nl) geplaatst waarmee leden de mogelijkheid krijgen om hun voorkeur uit te spreken. De link zal van tevoren ook
nog via de secretariaten van de verenigingen worden gemaild.

Van de portefeuillehouder Promotie:
De afgelopen maanden is veel energie
gestoken in het uitwerken van een
nieuwe communicatiestrategie waarbij
er ook presentaties in het land zijn verzorgd. De komende periode wordt
hard gewerkt om de nieuwe communicatiestrategie te implementeren en
zal een aantal veranderingen zichtbaar
worden. Het huidige bondsblad is het
eerste zichtbare communicatiemiddel
dat de komende maanden steeds verder zal worden vormgegeven.
Het nummer dat nu voor u ligt, geldt
als overgang naar het bondsblad
nieuwe stijl. Het is de bedoeling om
het bondsblad te gaan gebruiken als

naslagwerk dat bestaat uit vaste rubrieken en achtergrondinformatie.
Vluchtig nieuws zoals uitslagen van
kampioenschappen,
verenigingsnieuws en andere korte berichten worden in de toekomst op een andere
manier gecommuniceerd zodat wij u
sneller op de hoogte kunnen brengen.
De nieuwe website die de komende
maanden ontwikkeld wordt, maar ook
de inzet van social media en digitale
nieuwsbrieven, zal hierin grotendeels
voorzien.
Om bij te dragen aan een eigentijdser
karakter van de bond en de sport petanque beter te positioneren, is er te-

vens voor gekozen om een nieuw logo
te ontwikkelen. Verder in dit blad, op
pagina 9, zijn de twee logo’s afgebeeld
waaruit het bestuur in de bestuursvergadering van 4 augustus een definitieve keuze maakt. Op de website van
de NJBB komt een link te staan naar de
logo’s, waar u uw voorkeur kunt uitspreken.
Verder wil ik van de gelegenheid gebruik maken om drukkerij Akxifo te bedanken voor de prettige samenwerking
in de afgelopen jaren en SFM veel succes te wensen bij de realisatie van de
toekomstige bondsbladen. - Maarten
Stramrood
9

Tekst en foto’s: Theo van der Meer
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NK Precisieschieten 2015
Sandy Rikkers is de eerste nationaal kampioen precisieschieten bij de vrouwen. Kees Koogje de achtste kampioen bij de mannen.
Het NK Precisieschieten 2015 beet de spits af in de realisatie
van gescheiden kampioenschappen voor mannen en vrouwen. Zaterdag 18 april waren er in totaal 56 inschrijvingen,
waarvan 43 mannen en 13 vrouwen. In beide categorieën
moest één deelnemer afzeggen om gezondheidsredenen.
Het kampioenschap precisieschieten is een kampioenschap
van lange wachttijden als je in de eerste groep van de voorronde zit. Henk van Boeschoten moest in de eerste groep
schieten en deed dat uitstekend met een score van 41 punten.
Daarmee kwalificeerde hij zich rechtstreeks bij de laatste zestien. Dat betekende wel dat hij bijna vijf uur later weer kon
aantreden. Een dergelijke lange wachttijd is erg nadelig voor je
flow en Henk werd dan ook uitgeschakeld door een matige
score. Ook bij de vrouwen deed deze situatie zich voor. Karin
Zantingh, onze eerste internationale medaillewinnares met zilver tijdens het EK in 2003, plaatste zich rechtstreeks voor de
kwartfinales, maar moest daar het onderspit delven. Het is eigenlijk een voordeel als je je via de herkansing moet plaatsen
voor de eindronden.
Na de voorronde plaatsen de nummers 1 t/m 8 bij de mannen
en de nummers 1 t/m 4 bij de vrouwen zich rechtstreeks voor
de eindronden. Bij de mannen kregen de nummers 9 t/m 24
een herkansing om zich te plaatsen voor de achtste finales.
Deze keer streed ook nummer 25 mee voor die plaatsen,
omdat hij hetzelfde aantal punten gescoord had als nummer
24. Bij de vrouwen waren het de nummers 5 t/m 12, die een
herkansing kregen om een plaats in
de kwartfinales te veroveren. In de
eindronden is het een strijd tegen
één opponent en degene die de
hoogste score heeft gaat door.

uitslag
mannen
1. Kees Koogje
2. Henry Calvetti
3. Edward Vinke
Tom van der Voort
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vrouwen
1. Sandy Rikkers
2. Lieke van der Voort
3. Josefien Koogje
Elke van der Linden

v.l.r. Lieke, Sandy, Elke en Josefien

NK Tripletten
ABA Rijswijk had dit jaar de eer op zondag 21 juni het NK Tripletten te mogen organiseren. Na het openingswoordje en de eerste
boule, gegooid door de wethouder, konden de 34 teams beginnen aan het NK.

Finalisten van vorig jaar, Elior van Klaveren, Hans van der Veen
en Edwin Segers verslikten zich de eerste partij en verloren
van Mark Norder, Rick van Lier en Tim van Drunen Littel. Zij
gingen door en moesten tegen Edward Vinke, winnaar van
vorig jaar - toen nog samen met o.a. Mark. Dit jaar speelde hij
met Wietse van Keulen en Didier Fifi. Een mooie lange partij
die uiteindelijk met 13-10 naar het PUK team ging.
Uiteindelijk haalden zij de finale door een moeizame overwinning op het L’Esprit team van Richard Krohne, Marcel van
Nieuwenhuizen en Krijn Kok (13-11) en door in de halve finale
Patrick van der Schief, Romulo van Stockum en Ferdinand
Wiese te verslaan (13-9).
De andere finalist moest komen uit de partij tussen Martin
Bakker, Mourad el Ansari en Henry Calvetti tegen Najib Elarkoubi, Moustapha Maazouz en Ron Tielman. Drie van de zes
spelers waren onlangs met de ramadan begonnen maar dat
was aan het spel niet te merken. Ron, Moustapha en Najib
wonnen na een lange partij met 13-10.

v.l.r. Henry, Kees, Tom en Edward

De finales
Uiteindelijk ging de finale bij de mannen tussen Kees Koogje
en Henry Calvetti. Kees maakte korte metten met Henry door
heel regelmatig te scoren. Tijdens oefening vier werd duidelijk
dat de score van Kees niet meer was in te halen, maar er werd
doorgespeeld omdat Kees de mogelijkheid had het Nederlands record (56 punten) te verbeteren. Hij bleef echter op 50
punten steken, wat wel de hoogste score van de dag was.
Bij de vrouwen ging de finale tussen Sandy Rikkers en Lieke
van der Voort. Het werd geen hoogstaande finale, maar wel
een spannende. De vijfde ronde, het schieten van het but,
moest de beslissing brengen. Lieke stond op dat moment één
punt voor. Op 7 meter schoot Sandy het but en nam de leiding, Lieke lukte het niet om een but te schieten en werd dus
tweede. Een mooi kampioenschap en hopelijk een aanmoediging voor de vrouwelijke spelers in Nederland om volgend jaar
mee te doen.

De jeugd speelde goed
en wist te winnen
De finale werd helaas een wat eenzijdige want Edward, Didier
en Wietse speelden erg goed, en Ron, Moustapha en Najib
waren geen schim meer vergeleken met de vorige partij. Het
PUK team is daarmee de terechte kampioen van 2015.
Daarmee kreeg de troostfinale tussen Michiel Stoop, Mauro
Saunier en Mario Blom tegen Wim Zuidema, Ruud Adam en
Hilbrand Meijer onverwacht veel publiek. De jeugd speelde
goed en wist te winnen. Vooral Michiel viel op door zijn goede
tireren. Een mooie overwinning en een goede training voor
het WK Jeugd later dit jaar in Thailand.
11
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Tekst en foto’s: Theo van der Meer

NK Tête-à-tête 2015

delijk het hoofd buigen met een 10-13
verlies.
Marina en Janneke moesten de finale in
de stromende regen afwerken. Gelukkig waren er nog genoeg toeschouwers
die deze partij bekeken, al stonden de
meeste wel ver van de wedstrijd af
onder een afdakje. Marina had de omstandigheden beter onder controle dan
Janneke en won daarom overtuigend
met 13-1. Het was een goede dag voor
Marina want in het troosttoernooi won
haar vriendin Mathilda Boström.

Dit jaar een bijzonder kampioenschap omdat er meerdere titels te
verdelen waren. Alle categorieën
deden altijd gewoon door elkaar
mee, dit jaar speelden de mannen,
vrouwen en jeugd een apart kampioenschap.

Bij Plop in Uden was het zondag 31 mei
een druilerige dag voor de in totaal 176
spelers en speelsters die zich hadden
aangemeld. Gelukkig kon Plop beschikken over twee hallen zodat de meeste
spelers om 10 uur aan de eerste partij
konden beginnen. De jeugd speelde in
één deel van de hallen, het andere kon
gebruikt worden voor de overige spelers, mits beide spelers binnen wilden
spelen.

Jeugd
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Bij de jeugd waren er twintig spelers en
speelsters die varieerden van heel jong
tot spelers die al regelmatig met volwassenen meespelen in diverse toernooien en competities. Bijna iedereen
ontmoette elkaar weer na het NK Tripletten voor de jeugd een weekend eerder in Bergen op Zoom. Dat zij
onderling een goede band hebben,
bleek wel uit de sportieve partijen die
vooral door meegereisde ouders ge-

supporterd werden.
Michel Stoop van Les Pointeurs uit Alphen aan de Rijn bleek de betere speler
over Valentino Peeters van CdP Heerlen.
Elior van Klaveren van de Goede Worp
uit Den Haag had duidelijk moeite met
Lotte van Bergenhenegouwen van MIDI
uit Delft maar won misschien wel op
wat meer routine met 13-9.
De finale was een mooie en spannende

Er werd voor een extra
hoofdprijs gespeeld
met twee spelers die zeker niet voor elkaar onder deden. Michiel schoot goed
en plaatste goed, maar dat gold ook
voor Elior. Toch haalde hij wat meer rendement uit zijn geraakte schoten zodat
hij wist te winnen met 13-9. Het troosttoernooi werd gewonnen door Ellen
Walrave van Petangeske uit Bergen op
Zoom.

Vrouwen
Het vrouwenkampioenschap kende
een behoorlijk deelnemersveld. In totaal deden 34 speelsters mee waaronder vele selectieleden en speelsters die
voorheen in de selectie zaten. Er werd
dan ook voor een extra hoofdprijs gespeeld, want normaal gesproken doet
de winnares mee met het komende WK
Tête-à-tête in Nice Frankrijk. Van alle
kanshebbers sneuvelde de één na de
ander. Grote verrassing was Hanny Warringa van Amicale uit Cuijk. Zij deed eigenlijk alleen maar mee omdat het
lekker dicht in de buurt was en wist een
paar grote namen te verslaan. Tegen
Janneke Gravesteijn van Folâtre uit Pijnacker was echter haar eindstation.
Lieke van der Voort had al een zware
dag achter de boeg waarbij zij onder
andere tegen Ans Nootenboom van
Boul’Animo door het oog van de naald
kroop (13-11). Tegen Marina Blom van
de Walnoot uit Boxtel moest zij uitein-

en de ongenaakbare Kees Koogje, ook
van Les Cailloux. Kees had de hele dag
nog geen enkel probleem gehad met
welke tegenstander dan ook. Het zag er
bij hem allemaal zo gemakkelijk uit dat
de meesten daar alleen maar van kunnen dromen. De meeste punten die hij
tot dan toe had tegen gekregen in één
partij waren er vier. Patrick kwam hier
ook niet aan en verloor na een goed
toernooi met 13-1.

Finale

Ook voor de mannen een extra hoofdprijs, het WK in Frankrijk. Essa Agzoul
was de titelverdediger en hij had zeker
zijn dag niet. Wel drong hij nog ver
door in het hoofdtoernooi, maar gemakkelijk ging het allemaal zeker niet.

Ook zijn halve finale tegen Marco Zeitzen van Va Tout uit Breda werd een marathonpartij. Na bijna twee uur kwam
de stand op 12-12. Beide hadden kansen gehad om te winnen maar de laatste mène zou de doorslag geven. Onder
het toeziend oog van veel publiek kon
Marco de partij toch nog plaatsend uitmaken.

Het publiek ging er eens goed voor zitten en het was tenminste droog, maar
ook Marco kwam er tegen Kees niet aan
te pas. Marco speelde zeker niet slecht,
maar Kees was gewoon van een andere
planeet. Marco wist nog drie punten te
noteren, maar Kees was de zeer terechte winnaar van het NK Tête-à-tête
2015.

De eerste partij won hij al op inzet met
13-11 van Perry Boerboom, en ook
tegen Patrick Bakens keek hij steeds
tegen een achterstand aan. Beide par-

De andere halve finale ging tussen Patrick van der Schief van Boul’Animo uit
Dieren die Noël Kempeneers van Les
Cailloux uit Zeist knap wist te verslaan

Het troosttoernooi werd uiteindelijk
gewonnen door Wim van Ree van
Boul’Animo uit Dieren.

Mannen

Kees en Marco voor aanvang van de Finale

tijen wist hij dan nog te winnen en na
de 13-0 winst tegen Alexander Kortekaas kon hij weer wat adem halen.
Tegen Christian Saurel van ’t Zwijntje
uit Apeldoorn was het gewoon niet
goed genoeg. Christian had al een paar
zware partijen achter de rug, waaronder een 13-11 winst tegen Ad Wagenaars van ’t Dupke uit
Sint-Michielsgestel. Tegen Essa mocht
hij daarom zijn plek opeisen in de halve
finale.
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Europees Kampioenschap
voor beloften in Nieuwegein!
In het weekend van 17 en 18 oktober 2015 kan heel petanquespelend Nederland weer genieten van toppetanque in
Nederland bij hét petanquecentrum van Nederland in Nieuwegein (SPNN). Onze Nederlandse beloftentoppers (spelers
in de leeftijd van 19 tot 23 jaar) nemen het op tegen de beste
landen van Europa, zoals Frankrijk, Italië, Spanje en Zweden.
Het EK beloften is de kweekvijver van het internationale toptalent. Wellicht dat u nu al kennis maakt met de toekomstig
wereldkampioen bij de senioren.
De kampioenschappen voor vrouwen en mannen worden tegelijk gespeeld. Joey van Doorn, Tom van der Voort, Rick van

Hup Holland Hup!
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De wedstrijden beginnen op zaterdag en zondag om 09:00 uur.
De vlaggenceremonie en officiële presentatie van de teams
vindt zaterdagmiddag plaats om 13.15 uur. Het evenement is
extra geslaagd als veel toeschouwers onze spelers Joey, Tom,
Rick, Charles, Lieke, Elke, Noëlle en Ellen komen aanmoedigen.
U komt toch zeker ook? De toegang is uiteraard gratis. Een ideale
mogelijkheid om toppartijen op wereldniveau te bekijken.

Wijntips van

de kenner

RED

Santiago 1541 Syrah-Cabernet-Malbec 2013

Rapel Valley
Ligging: De grond is sedimentair met een gemiddelde textuur.
De grond is klei/leemachtig en is gedraineerd. Het land is vlak.
Druivensoort(en): Syrah, Cabernet en Malbec.
Proefnotitie: Prachtige robijnrode wijn met heerlijke fruitaroma's
van pruimen en bessen. De wijn heeft een volle smaak met een
lichte kruidigheid en is mooi in balans. Deze wijn is een blend van
Syrah, Cabernet Sauvignon en Malbec uit de Central Valley.
Eten & Drinken: Combineert goed met wild, rood vlees en
verschillende kazen.

PLAGE DU SUD – PS –LE ROSÉ ENSOLEILLÉ
De rosé-trend nu is finesse; hyperelegant fruit en bleek zalmroze
van kleur. Een van de trendsetter swas en is PLAGE DU SUD. Een
uitdagende knipoog naar de Provence, de côte d’Azur. Breekbaar
van kleur met een sappig fruit in de mond. De gebruikte druiven
zijn Grenache, Cincault en Syrah. De oorsprong is de Languedoc,
wijngaarden met een mediterraan klimaat, ideaal voor de wijnbouw, de mistral, warme zomers en zachte winters.

Tot 17 en 18 oktober!
Werkgroep EK Beloften 2015,
Cristel, Laura, Lucy, Henk, Huub, Jan, Theo en Twan
Lier en Charles Gelijn verdedigen de Nederlandse eer bij de
mannen. Bij de vrouwen wordt Nederland vertegenwoordigd
door Lieke van der Voort, Elke van der Linde, Noëlle Viguurs
en Ellen Walrave.
Voor de organisatie van dit mooie sportevenement is een aparte
werkgroep aangesteld die al druk bezig is met de voorbereiding.
In de petanquehal in Nieuwegein worden twee tribunes geplaatst met elk een capaciteit van 100 toeschouwers. Het grootste gedeelte van de aankleding wordt verzorgd door Lotto, de
grootste sponsor van de sport.

Triplette
ROSÉ

Reserveer alvast in uw agenda:

17 en 1e8r
oktob

ECespoirs

@ECespoirs

Santiago 1541 Chardonnay 2014
Central Valley
Ligging: Het klimaat is vochtig, met matige, regenachtige winters
en warme, droge zomers met koele nachten. Er valt een jaarlijkse
neerslag van gemiddeld 700 mm. Deze eigenschappen zorgen
voor de productie van gezonde druiven met een fijne textuur en
een opvallend aroma. De grond is sedimentair met een gemiddelde textuur. De grond is leem- tot kleiachtig en is gedraineerd.
Het land is vlak.
Druivensoort(en): Chardonnay
Proefnotitie: Een smaakvolle wijn met een mooie bleekgele kleur
met gouden tinten en tonen van rijp fruit zoals peer, mango en
ananas. De wijn is goed in balans, heerlijk fris en sappig met zachte
citrustonen en een aangename afdronk.
Eten & Drinken: Combineert perfect met salades, vis en schelpdieren en lichte desserts.

Special voor de leden van de NJBB

Bij aankoop van 6 flessen
€ 5,99 per fles (normaal € 6,99)

White
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Tekst: Henk van Rekum | foto’s: Theo van der Meer

NK tripletten vrouwen,
veteranen en jeugd 2015
Het is 23 mei en in Bergen op Zoom op
de accommodatie van Petangeske
wordt het Nederlands Kampioenschap
tripletten gespeeld voor vrouwen, veteranen en jeugd. De deelnemers en de
toeschouwers zullen zich waarschijnlijk
niet gerealiseerd hebben dat dit de
laatste keer was dat de vrouwen en de
jeugd gelijktijdig met de veteranen
speelden.

Finalisten adspiranten

Volgend jaar wordt het NK tripletten voor mannen, vrouwen en jeugd op dezelfde datum en locatie gespeeld. De
veteranen verhuizen naar september en spelen dan samen
met het NK doubletten voor beloften (mannen en vrouwen). Een soort van afscheid dus.

Inschrijvingen
De weergoden lieten zich niet onbetuigd aan het begin
van de dag. Gelukkig werd het droog, maar de temperatuur wilde niet omhoog. De inschrijvingen voor de verschillende categorieën waren toch wel mager. Bij de
vrouwen veertien tripletten, de veteranen achttien tripletten, de junioren acht tripletten en de aspiranten vier tripletten. Voor het eerst sinds jaren was er geen
kampioenschap voor de pupillen. Er waren slechts twee
spelers in de pupillenleeftijd. Dit toont toch de armoede bij
het jeugdpetanque.

Maar de jeugd heeft de toekomst!

de jeugd heeft de toekomst!
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Bij de junioren werd er in twee poules van vier gespeeld. In
de poule werd volgens het systeem Franse poules gespeeld. De equipes met tweemaal winst gingen door in het
hoofdtoernooi voor de halve finales en de overige vier
speelden verder in het troosttoernooi.
In het hoofdtoernooi werd het een finale tussen Niels Saurel - Jobbi Schefferlie - Roby van Rooijen en Mario Blom -

Mendy Vermeulen - Michiel Stoop. Niels, Jobbi en Roby
maakten hun trainer/coach Joop Pols apentrots door met
13-2 Mario, Mendy en Michiel te verslaan.
De protegees van Joop bij de aspiranten maakten zijn dag
helemaal goed. De aspiranten speelden een halve competitie en de nummers 1 en 2 speelden de finale terwijl de andere twee tripletten om de derde en vierde plaats
speelden, maar beide equipes kregen de medaille voor de
derde plaats.
De equipe Lars Telkamp - Gaston van den Berg - Tristan de
Leeuw hadden alle partijen van de voorronde gewonnen,
maar moesten in de finale hun meerdere erkennen in Rachel van Rooijen - Gregory Koolwijk - Rens de Roos (2-13).

Intussen bij de vrouwen
Bij de vrouwen werd er gespeeld volgens het systeem van
directe eliminatie. Na de eerste ronde moest er zowel in
het hoofdtoernooi als in het troosttoernooi een cadrageronde gespeeld worden voor een plaats in de halve finales.
Het waren twee equipes van de vrouwenselectiegroep die
voor de titel moesten strijden.
De tweevoudige kampioen, triplette Diana de Wolf - Elke
van der Linden - Frances van Donge, kon geen echte vuist
maken tegen Wendy Duvalois - Sandy Rikkers - Josefien
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Natuurlijk zijn we in principe blij met elke reactie, maar niet alles
is interessant voor alle lezers van petanQue. De redactie maakt
dan ook de afweging of het ingezonden artikel geschikt is voor
plaatsing. De redactie kan ook besluiten een artikel in te korten
(gewoonlijk wordt dan contact opgenomen met de auteur) of
niet te plaatsen. Een artikel in onze rubriek ‘korte berichten’ kan
in principe maximaal 200 woorden bevatten, in overleg met de
redactie kan hiervan worden afgeweken. Voor andere artikelen
wordt de lengte van het bericht in overleg met de redactie bepaald.

Tekst
Voor het aanleveren van kopij en afbeeldingen geldt het volgende. Teksten graag in een Word-document, DOC of DOCX
(een ander tekstverwerkingssysteem mag ook, maar liever
niet). De naam van de schrijver van het artikel is niet verplicht,
maar is wel wenselijk.

Finalisten veteranen

Koogje. Het werd een duidelijke overwinning (13-4) voor
Wendy, Sandy en Josefien. Geen hattrick dus voor Diana,
Elke en Frances, maar een eerste triplettentitel voor Wendy,
Sandy en Josefien.

De veteranen
De veteranen waren dus het best vertegenwoordigd op
deze dag. Ook hier na de eerste ronde een cadrageronde,

U kunt ons
helpen…

Finalisten junioren

maar nu voor een plaats in de kwartfinales.
Het was de regerend kampioen, triplette Martin Bakker Gerard Zijlstra - Bert van Dijk, die doorstootte naar de finale. Daarin moesten zij het opnemen tegen Nicolas Micallef - Paul Benders - Anne Hoppenbrouwers.
Het waren Martin, Gerard en Bert die ongeslagen bleven
en hun titel prolongeerden. Zij bereikten wel een hattrick
en door dit kampioenschap maakten zij een beslissingscompetitie voor deelname aan het EK veteranen in 2016
overbodig. Opmerkelijk was dat de eerste tegenstander
van de equipe Bakker, Adrie Cameron - Dominique Gandry
- Jos van den Broek (Petangeske) na het verlies van de eerste partij daarna niet meer verloren en dus het troosttoernooi winnend afsloten.

Afbeeldingen
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JPEG bestand goed te gebruiken. De foto’s dienen een minimale bestandsgrootte van 3MB te hebben. Foto’s die van het
internet zijn gehaald, zijn voor publicatie in petanQue onbruikbaar. De meeste foto’s gemaakt met een mobiele telefoon zijn
niet goed door ons te verwerken.
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Als er foto’s worden meegestuurd dan graag alleen de foto’s die
bij het artikel geplaatst dienen te worden. Regelmatig krijgt de
redactie heel veel afbeeldingen bij een artikel en dan moet de
redactie de keus maken en je zult net zien dat niet de goede
keus wordt gemaakt. Overigens is het ook belangrijk dat er een
onderschrift bij de foto’s komt, dus graag de namen van de afgebeelde personen of de gelegenheid waar de afbeelding voor
is gemaakt. Ook de naam van de maker van de foto hoort er bij.
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Finalisten vrouwen

Als afsluiting nog een kritische opmerking.
Het is jammer dat er weinig spelers en speelsters
blijven voor de prijsuitreiking. Zelfs spelers en
speelsters, die tot de prijswinnaars behoren.
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Hans Hover
Hoofdredacteur
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Nationale Petanque Competitie

gaat van start in het najaar

Sinds eind jaren 70 was de Nationale Competitie voor tripletten de belangrijkste competitie van de NJBB. In het begin was dit nog een louter landelijke competitie. Later, door de sterke groei in licentiehouders en
verenigingen, werd de NC uitgebreid naar de zones. In het najaar staat de
NJBB een belangrijke gebeurtenis te wachten. Dan gaat de Nationale Clubteamcompetitie Petanque van start!

Deelnemende teams
Voor de Topdivisie hebben acht verenigingen zich gekwalificeerd, middels het laatste NK Verenigingen, te weten De
Toss (Almelo), ’t Zwijntje (Apeldoorn), MIDI (Delft),
Boul'Animo (Dieren), PU Kennemerland (Haarlem), PC de
Gooiers (Hilversum), JBC ’t Dupke (Sint-Michielsgestel) en Les
Cailloux (Zeist).
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Voor de Tweede Divisie hebben zestien verenigingen zich
gekwalificeerd, middels het laatste NK Verenigingen of middels het eind maart gehouden kwalificatietoernooi, te weten
JBC Randenbroek (Amersfoort), Celeritas (Alkmaar), PU Bad-

hoevedorp (Badhoevedorp), Elza Boules (Beverwijk), Boulamis (Bunschoten), DOSC (Den Dolder), Près le But (Groningen), Les Boules Fleuries (Lisse), PV ’t Lover (Asten),
Petangeske (Bergen op Zoom), CdP Heerlen (Heerlen), PV
Markeer (Hoek van Holland), CdP Folâtre (Pijnacker), L'Esprit
(Schiedam), PV Tilburg (Tilburg) en JBC Plop (Uden).
De beste spelers van Nederland zullen elkaar door deze competitie regelmatig tegenkomen en de spreekwoordelijke degens kunnen kruisen. En wij zullen in september getuige zijn
van een voor de NJBB historische gebeurtenis: de start van
deze nieuwe competitie.

De
redactie heeft een
aantal verenigingen dat
deel gaat nemen aan de
nieuwe NPC gevraagd om
vooruit te kijken. Hieronder
leest u de verwachtingen
van vier verenigingen en
ook van de werkgroep C1.

Met de opdracht uit het meerjarenbeleidsplan om een landelijk uniforme
competitie te ontwikkelen is de werkgroep op zoek gegaan naar de kernvragen waar het bij een competitie om zou
moeten draaien: hoe krijgt een speler,
van laag tot hoog niveau, plezier in het
spelen in een competitie? En hoe krijgen we de verenigingen betrokken bij
de competitie?
Met name de verschillende interesses
om deel te nemen op de diverse niveaus blijkt belangrijk: van gewenste
kleine reisafstanden en beperkte regelgeving op regionaal niveau tot een duidelijke vraag om ‘ergens om te kunnen
spelen’ op het hoogste niveau. Door de
inrichting per niveau te laten verschillen
wordt in de nieuwe Nationale Petanque
Competitie (NPC) zoveel mogelijk reke-

Werkgroep competitie
ning gehouden met het verwachtingspatroon per niveau, terwijl met de deelname aan de EuroCup ook een echte
hoofdprijs valt te verzilveren.
Een belangrijk punt in de opzet van de
NPC is het uit- en thuis spelen, waarmee de competitie en de verenigingsteams dichter bij de eigen vereniging
en haar leden gebracht worden. Ook
belangrijk in de opzet is de (relatief )
vrije invulling van de teams, waardoor
het mogelijk is om ook steeds andere
spelers in te zetten. Door deze combinatie van uit- en thuis spelen en flexibele teamindeling wordt het ook
mogelijk een volledige competitie te
spelen zonder teveel druk te leggen op
een kleine groep spelers. De ervaring
van de deelnemers aan de pilot hier-

klasse. Als (meespelend) clubcoach
vind ik dat wel teleurstellend, maar we
hebben gelukkig wel een goed gemotiveerd team.

’t Zwijntje
Aanvankelijk leek het erop dat ’t
Zwijntje wel negentien spelers had die
regelmatig de NPC zouden willen spelen, zelfs twaalf leden zouden alle veertien dagen willen spelen. Nu de NPC
nadert, zijn er wat afvallers en lijkt het
erop dat er negen vaste spelers zullen
zijn, zeven mannen en twee vrouwen
en dat er vier spelers wel willen invallen. Echter van het team dat de laatste
jaren echt bij de top van Nederland
hoorde, is er maar een enkeling over en
dan nog als invaller. De topspelers van
’t Zwijntje zien de NPC dus niet zo zitten, zeker niet om in de winterperiode

mee zal dan ook een belangrijk richtpunt worden voor de inrichting van de
hele competitie. - Peter van Waaij, Werkgroep competitie (C1)

veertien keer te moeten uitkomen. Het
ziet er dus naar uit dat ’t Zwijntje met
een B-team gaat deelnemen. Van de
vaste spelers speelden er drie in de Ereklasse van de NC en één in de Hoofd-

De doelstelling is dan ook om ons te
handhaven in de Topdivisie van de
NPC. Daarvoor moeten wij twee verenigingen achter ons houden, want er zullen twee verenigingen degraderen. We
verwachten dat meerdere clubs dezelfde problemen hebben als ’t Zwijntje
en dat de doelstelling daardoor redelijk
en haalbaar is. Ook verwachten we dat
er grote krachtsverschillen zijn tussen
de clubs die zich willen handhaven en
clubs die gaan voor het kampioenschap. De toekomst zal het uitwijzen. (Paul Wagenaar - ’t Zwijntje)

21

Boul’Animo

Les Cailloux
Ik speel al jaren bij Boul’Animo uit Dieren en ook wij doen mee met de
nieuwe competitie.
Wat Boul’Animo betreft zijn we er trots
op dat we ons afgelopen NK Verenigingen geplaatst hebben bij de beste acht
teams van het land en we gaan daarom
ook meedoen aan de pilot. Hoe het allemaal gaat lopen en of we veertien zaterdagen te veel vinden, weten we nog
niet. Ons voordeel is dat we de hal van
‘t Zwijntje mogen gebruiken voor onze
thuiswedstrijden. Ook is al geregeld
dat als wij thuisspelen ook ‘t Zwijntje
thuisspeelt. Dan is de hal die zaterdagen tenminste lekker gevuld.

We zijn nog niet echt bezig met een opstelling wie wanneer speelt, maar iedereen heeft al wel uitgesproken dat zij in
principe wanneer zij kunnen meespelen, en onze eis is dat spelers die mee willen doen veel toernooien en of NK’s spelen,
dan wel anderzijds iets bijzonders presteren. Een andere belangrijke reden dat wij graag mee wilden doen was om al
onze bezwaren te kunnen toetsen en mee te geven aan de werkgroep die deze competitie heeft opgezet. Wij schreeuwen niet vanaf de zijkant dat we de nieuwe competitie bij voorbaat al niets vinden, maar wij willen het eerst ondergaan.
- Theo van der Meer

Het leeft echt in onze vereniging
Ik vind deze nieuwe competitie een goed initiatief, temeer
omdat er al jaren ongenoegen was over de invulling en
het belang van de bestaande competitie en er sprake was
van een teruglopende interesse. Daarnaast is er ook een
behoefte om petanque meer op de kaart te zetten als een
sport die gelijkwaardig is aan andere sporten en in deze
andere sporten wordt ook vanuit groeps- en clubverbanden gedacht en geacteerd. Bovendien kreeg in de internationale petanquewereld de clubteam-vorm ook steeds
meer aandacht en dus lijkt me deze keuze zeker een
goede. Deze nieuwe competitievorm brengt daarnaast
nieuwe dimensies met zich mee, zoals b.v. samenwerken,
(groeps)belangen, interne concurrentie en saamhorigheid. Met name de interne concurrentie zal op den duur
kunnen leiden tot een verhoogd spelniveau en als gevolg
daarvan een hoger landelijk niveau. En wellicht dat Nederland daardoor internationaal sportief kan gaan groeien.
In onze vereniging leeft het echt, vooral bij de beoogde
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spelers van het NPC-team. Wij hebben een groep met veel
ambitie en de wil om er voor te gaan en te presteren. We
zijn (met deze zelfde groep) al een aantal jaar bezig om te
groeien naar succes. Onze prestatie van het afgelopen NK
Verenigingen is daar mede een gevolg van en dit smaakt
naar meer! Daarnaast hebben veel leden ook mede dankzij deze prestatie een gevoel van trots gekregen en daardoor is de interesse er ook, zowel bij het bestuur als bij de
overige leden.
Wij zijn vijf jaar geleden al begonnen de interne selectieorganisatie te veranderen naar één waarbij een commissie
annex coach de spelers selecteert uit de beschikbare
leden. Wij hebben met de spelers en de Petanque (lees:
Wedstrijd) Commissie een coach gekozen, die de opstellingen bepaalt. Wij zijn daarna gaan spelen en trainen met
de spelers die geselecteerd waren, om tot de beste opstelling(en) te komen. Vervolgens zijn we vorig jaar van coach
gewisseld en is er één speler (van buitenaf ) gekomen en

dan niet de doelstellingen nastreven die ze hebben. Er zijn
dan geen promotiemogelijkheden naar de hoogste divisie
en het werkt averechts als je niet (meer verder) kunt promoveren. Topspelers willen immers zo hoog mogelijk spelen!
De reisafstanden zijn voor ons ook een uitdaging maar dat
heeft meer te maken met waar onze spelers wonen. Gelukkig beschikken wij over een grote groep goede spelers waardoor we dit kunnen opvangen. We gaan, zoals het er nu
uitziet, spelen met zestien spelers.”

Niet meedoen
geen optie
Veertien keer spelen is veel te ambitieus volgens Ferry
Kamps, de coach van het Cailloux-team. “Liever zouden we
zeven keer spelen en dan een dubbele ontmoeting op één
dag. Beter voor de bezetting van de speelgelegenheden en
minder belastend voor de spelers. Overigens is het voor het
vervolg in Europa beter om triplette-doublette te spelen,
want dat is dan het spelsysteem.”
Promotie
Dat iedere vereniging maar één team in een divisie kan hebben is volgens Ferry geen goed idee. “Een topvereniging kan

zullen er in september nog een of twee bij komen. Wellicht zullen er in de toekomst nog meer bij komen of we
maken gebruik van het overige potentieel binnen de club.
Bij ons leeft namelijk het idee dat je, om een continue
kwaliteit op elke speeldag te kunnen waarborgen, over
minimaal twaalf spelers van ongeveer gelijkwaardige
kwaliteit moet kunnen beschikken.

Motivatie
“Mijn verwachting is dat de teams met een smalle selectie
het heel moeilijk krijgen. Afhankelijk van de stand op de
ranglijst zal de motivatie steeds minder worden. Tot slot ben
ik heel benieuwd naar welk voorbeeld tot dit spelsysteem is
besloten. Het lijkt sterk op het systeem wat in België wordt
gespeeld. Onze voorkeur zou absoluut uitgaan naar de manier waarop in Duitsland wordt gespeeld. Daar worden de
wedstrijden gespeeld in drie weekenden, dus veel spelers,
veel publiek en heel veel topsport bij elkaar!” - Hans Hover

tueel kan aanpassen en dan kan deze opzet zeker uitgroeien tot een volwassen competitie. - Peter Bonarius –
De Gooiers

Er is uitgerekend dat P.C. De Gooiers de minste kilometers
hoeft af te leggen dus wij zullen niet klagen over reisafstanden. Vooral ook omdat we wekelijks al veel kilometers
maken voor toernooien e.d. Daarbij hebben we ervoor gekozen om de kosten met elkaar te delen. Wij zien het dan
ook echt als een gezamenlijke effort.
De competitie zal misschien druk worden, nu er veertien
dagen gespeeld moet worden. Maar wij staan er vrij open
in. We willen meegaan in het plan en na een aantal speeldagen op basis van onze eigen bevindingen een oordeel
vellen. Ik vind dat je zo'n nieuwe competitie een kans mag
geven en dat je in de loop der tijd op basis van elkaars bevindingen de mindere punten eruit kan filteren en even-

Op de foto staan vlnr. coach Bert Bos, Bas Velthuijsen, Marwin van
Diermen, Dennis Peterse, Guus Vonck, Peter Bonarius, Simone van
Middelaar, Justin Wuring en Cristel van Maarsseveen (onze huidige
coach en spelers). En in september komen Pascal Wijnstekers en
Mohammadi Jadoun er dan nog bij.
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Bon appetit

Coq au vin

INGREDIËNTEN

Tussen de Regels Tussen

Boudewijn Waijers, scheidsrechter.

Boulers houden van het goede leven, lekker eten met een lekker wijntje.
Daarom geven we in elke uitgave van NLpetanque een lekker recept. Wat is er
franser dan Coq au vin? Daarom mag dit klasiek gerecht het spits afbijten.

1 scharrelkip, boter
verse rozemarijn, fijngehakt
verse tijm, fijngehakt
250 gram champignons
3 sjalotjes, gesnipperd
4 teentjes knoflook, gesnipperd
100 gram rookvlees, in blokjes
1 potje zilveruitjes
2 eetlepels bloem
500 ml rode wijn (licht en sappig,
bijvoorbeeld Beaujolais)
500 ml kippenbouillon

Tussen de Regels

Coq au vin klaarmaken
Hak de kip in 10 stukken en bestrooi royaal met versgemalen peper. Smelt
een flinke klont boter in een grote braadpan en fruit de kruiden. Voeg de
kip toe en bak rondom aan in ca. 10 minuten. Bak in een koekenpan de
champignons (laat ze heel) in boter op hoog vuur snel bruin. Haal de kip
uit de pan en fruit in dezelfde boter de sjalotjes en knoflook tot ze zacht
zijn. Voeg het rookvlees en de zilveruitjes toe. Roer de bloem er goed door.
Doe de kip weer terug de pan, samen met de champignons. Giet de wijn
erbij en laat aan de kook komen. Voeg zoveel hete bouillon toe tot de kip
nèt niet onder staat. Laat de kip met gesloten deksel in 1 tot 3 uur heel
zachtjes gaar worden op het kleinste pitje. Met kruimige gekookte
aardappels of lekker brood zet je een heerlijke maaltijd op tafel .
Een echte Franse klassieker, deze coq au vin, maar verrassend makkelijk
om te maken. Hoe langer je 'm laat sudderen, hoe lekkerder het wordt. De
originele variant bevat spekjes, maar deze is zonder varkensvlees. Gebruik
voor dit gerecht een lekkere lichte wijn, bijvoorbeeld Beaujolais, die je er
natuurlijk ook bij drinkt (van een iets betere kwaliteit).
Jamie Oliver heeft ook een recept voor coq au vin. Waarom hij het laat
sudderen met vlees zonder been en vel is mij een raadsel. Duidelijk een
Brits afkooksel van een bewezen recept uit de Bourgondische keuken.

de Regels

Vandaag wil ik het met u hebben over het ‘voor de beurt’
gooien. Dit gebeurt nogal eens, misschien wel vaker dan
enige andere overtreding. Een probleem dat zich hier vaak
voordoet is dat veel spelers niet goed op de hoogte zijn van
de regels die hierbij van toepassing zijn, en degenen die de
regels wel kennen, houden vaak hun mond omdat het hun
beter uitkomt. Dan zijn overigens beide equipes in overtreding.
Iemand die niet aan de beurt is, speelt een boule.
Wat moeten we doen?
De artikelen die hierbij van belang zijn, zijn 15 en 23:
Artikel 15 Werpen van boules
De eerste boule van een werpronde wordt geworpen door een
speler van de equipe die de toss heeft gewonnen of als laatste
punten heeft behaald. Daarna werpt steeds de equipe die niet
op punt ligt. (…)
Artikel 23 Onreglementair gespeelde boules
(…) Een boule die in strijd met de regels wordt geworpen is ongeldig en alles wat als gevolg daarvan is verplaatst, wordt op
zijn oorspronkelijke plaats teruggelegd, mits deze was gemarkeerd. De tegenstander mag echter de voordeelregel toepassen
en de worp alsnog geldig verklaren. De geworpen boule blijft
dan geldig, en alles wat als gevolg van de worp is verplaatst,
blijft op zijn nieuwe plaats liggen.
In artikel 15 staat wie wanneer aan de beurt is om een boule
te spelen. Als de verkeerde equipe speelt, dan is dat in strijd
met deze regel, en treedt artikel 23 in werking: alles wat was
gemarkeerd wordt teruggelegd waar het lag en de onterecht
geworpen boule wordt ongeldig, en uit het spel genomen.
Deze ongeldige boule wordt later in de werpronde ook niet
meer alsnog geworpen, wanneer de equipe weer wél aan
de beurt is om te spelen. Als de voordeelregel wordt toegepast, gaat het spel door alsof er niets is gebeurd. De nieuwe
situatie bepaalt nu dus wie aan de beurt is om te werpen.
Een praktijkvoorbeeld, uit de eerste hand
Ook een scheidsrechter speelt af en toe wel eens een toernooitje of competitiewedstrijd, hier een uitwedstrijd bij
Cloeck en Moedigh. Onze tegenstander had nog twee boules
(wij nog vier) en wij lagen op punt. Links lag het dicht, op
rechts was nog ruimte. De tegenstander zat gehurkt in de

Boudewijn

Bo

cirkel en plaatste zijn voorlaatste boule rechts achter het but
- gunstig voor ons, want het werd zo een ‘opvanger’. Hij was
in de veronderstelling dat de boule te hard was (maar ging
niet kijken!), en plaatste direct zijn laatste boule. Terwijl deze
nog in de lucht was, riep een van zijn maten, die bij het but
stond: „Hé! We lagen al!”. De boule kwam rechts vóór het but
te liggen (ook op punt), daarmee voor ons de weg naar de
opvanger blokkerend.
En dán is het fijn als je de regels kent. Omdat wij aan de
beurt waren om te gooien was de laatste boule niet volgens
de regels gegooid, en trad artikel 23 in werking. Ik zei tegen
de tegenstander dat zijn boule onterecht was gegooid, daardoor ongeldig was, en verzocht hem die boule uit het spel
te halen. Doe dit nooit zelf: van andermans boules blijf je af!
Hij erkende dat hij de boule inderdaad niet had mogen spelen (en ons niet de tijd had gegeven hem te waarschuwen),
en haalde haar zonder morren weg. Vervolgens konden wij
simpel drie punten maken.
Iemand doet of zijn neus bloedt
Niet alle partijen zijn even ontspannen. Soms wordt er met
het mes op tafel gespeeld (gek genoeg altijd door de tegenstander). En dan gebeurt het wel eens dat iemand net doet
alsof hij geen boules meer heeft, of alsof hij op punt ligt.
U mag uw boule pas gooien nadat u zich ervan overtuigd
heeft dat uw tegenstander niet aan de beurt is om te gooien,
dus ofwel op punt ligt, ofwel geen boules meer heeft. Als u
desondanks toch speelt, benadeelt u zichzelf: eigenlijk had
uw tegenstander moeten gooien (en die is nu dus géén
boule kwijt), maar uw eigen boule gaat óók verloren: zie de
uitleg hierboven over voor uw beurt gooien. Controleer dus
altijd of u niet zelf op punt ligt, en tel de boules!
Overigens heeft uw tegenstander de plicht om, als het erop
lijkt dat u ten onrechte een boule wilt gaan gooien, dit te
zeggen. Als hij nog boules heeft en ziet dat u op punt ligt, is
hij namelijk zelf aan de beurt om te gooien, en dient hij naar
de cirkel te gaan. Als hij dit (al dan niet expres) niet doet, is
hij echter niet automatisch in overtreding. Daarvoor moet
er namelijk sprake zijn van opzet, en dat is hier zelden aan te
tonen: uw tegenstander kan het immers, net als uzelf, verkeerd gezien hebben. Een scheidsrechter die, in de loop van
de dag, hierin een patroon ontwaart kan hiertegen, naar eigen inzicht, natuurlijk wel degelijk optreden.
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Drenthe
Flevoland
Friesland

Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland

Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland

Datum

Vereniging

Plaats

Soort

Website

22-07
01-08
13-08
06-09
12-09
01-08
19-08
22-08
23-08
23-08
05-09
22-07
05-08
11-08
30-08
01-08
20-09
25-07
01-08
30-08
29-08
20-09

Vledderboules
PC Schoonebeek
JB Almere
Boulegoed
S.V.P.
PC Montferland
Le Château
Pres le but
Pres le but
PV Mosa Petanca
JBC Venray 80
Amicale Cuijk
Cochonnetclub
Boule Plaisir
P.O.N.
Het Zuiderboeltje
Karro-Deux
DOSC
De Hakhorst
CJB Middelburg
PV Markeer
L'Esprit

Vledder
Schoonebeek
Almere-Stad
Harlingen
Drachten
Zeddam
Wijchen
Groningen
Groningen
Maastricht
Venray
Cuijk
Loon op Zand
Uitgeest
Schagen
Zwolle
Deventer
Den Dolder
Leusden
Middelburg
Hoek v. Holland
Schiedam

Doublettes
Doublettes
Doublettes
Doublettes
Doublettes
Doublettes
Doublettes
Triplettes
Doublettes
Doublettes
Doublettes
Doublettes
Doublettes
Doublettes
Doublettes
Doublettes
Doublettes
Kwintettes
Kwintettes
Doublettes
Doublettes
Doublettes

www.vledderboules.nl
www.pcs-site.nl
www.jeudeboulesalmere.nl
www.boulegoed.nl
www.svp-drachten.nl
www.pcmontferland.nl
www.lechateau-wijchen.nl
www.preslebut.com
www.preslebut.com
www.mosapetanca.com
www.jbcvenray80.nl
www.amicale.nl
www.cochonnetclub.nl
www.bouleplaisir.nl
www.ponschagen.nl
www.zuiderboeltje.nl
www.karrodeux.nl
ww.dosc.nl
www.jbcdehakhorst.nl
www.cjbm.nl
www.pvmarkeer.nl
www.psvlesprit.nl

Piet Bult

Bultjes
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Ergert u zich wel eens aan een medespeler of aan een tegenstander? Op voorschrift van mijn huisarts heb ik dat intussen
afgeleerd. Ik erger mij niet meer maar verbaas mij nog
slechts. Zo verbaas ik mij er wel eens over dat bijvoorbeeld
voor sommige spelers een gezellig woensdagmiddagpartijtje gezien wordt als een uiterst serieuze wedstrijd met vette
prijzen. Vaak heb ik de neiging om juist op die vrije speelmomenten eens iets uit te proberen wat ik in een echte wedstrijd niet gauw zal doen. In een echte wedstrijd speel ik
graag een beetje op safe.
Tijdens een vrij spelmoment probeer ik vaak - en soms ongemerkt - wat te oefenen en te spelen met bijvoorbeeld het
meegeven van effect aan een bal, het spelen met de afstand
en hoogte naar een donnée of het tóch proberen van een
zeer gewaagd schot. Niet alleen van recreatieve spelers hoor
ik dan wel eens, en soms vervelend, commentaar bij alweer
zo'n mislukt experiment maar ook wel van ervaren wedstrijdspelers. 'Iedere partij moet je spelen als een echte wed-

strijd,' is een stelling die mij al eens is toegeworpen. Van mij
mag iemand dat vinden maar ik verbaas mij dus over die
stellingname.
Voor menig speler is zo'n woensdagmiddagpartijtje een gezellig uitje waarbij diegene vreselijk zijn/haar best doet om
de partij als in een echte wedstrijd te winnen en dat ook van
de ander verwacht. Voor mij is zo'n woensdagmiddagspelletje vooral ook een moment om eens iets uit te proberen in
een realistische spelsituatie. Zoveel mensen, zoveel boulers.
Wat iedereen volgens mij wel van de ander mag verwachten
is een beetje verdraagzaamheid ten opzichte van elkaar. Het
kost helemaal geen dikke eerste prijs om in plaats van vervelend commentaar gewoon eens glim te lachen, of liever
nog het gesprek erover aan te gaan, om een totaal mislukte
bal van iemand die eens een experimentele bal gooit met
een averechts resultaat. Oké, dan ga ik mijn stinkende best
doen om juist niet het mogelijk behalen van het dertiende
punt te verzieken met mijn geëxperimenteer.

Bert Kirpenstijn petanque

COLUMN

KALENDER

De kalenderpagina is een nieuw pagina in het magazine. Verenigingen kunnen hun toernooi op deze pagina
extra onder de aandacht brengen. Het plaatsen van uw toernooi op de kalenderpagina kost € 25,00. In het volgende magazine kunnen toernooien geplaatst worden die in de periode van 25 september t/m 31 december
2015 worden georganiseerd. Mocht u interesse hebben, neem dan contact op met het bondsbureau.

Bert Kirpensteijn was jarenlang internationaal scheidsrechter. In
deze column spreekt Bert zich uit
over regeltjes en het toepassen
daarvan, maar ook over andere
zaken die hem zijn opgevallen en
waar hij een mening over heeft.

In de afgelopen periode heb ik verschillende toernooien bezocht waarbij een groot
aantal ereklasse spelers en in het bijzonder spelers van "hors categorie" aanwezig
waren. Hieronder de Grand Masters in Apeldoorn. Aanwezig waren onder meer Philippe Quintais, Philippe Suchaud en een iets minder bekende maar geweldige pointeur. Vanuit België deed onder meer Michel Van Campenhout mee, al jarenlang de
top van onze zuiderburen. Verder aangevuld met spelers vanuit Nederland. Jammer
is het dan dat een aantal spelers niet als team herkenbaar is. Zeker wanneer de finales
in het zicht komen. Het strak georganiseerde toernooi had nog iets meer aan de uitstraling kunnen doen wanneer zij de spelers vanaf het begin in uniforme kleding hadden laten spelen.
Geërgerd heb ik mij aan het optreden van de scheidsrechter. Deze beste man presteerde het om zijn filmapp te bedienen tijdens de kwartfinale, waarbij hij af en toe
weggeroepen moest worden om een meting te verrichten. Hoe een en ander verspeeld werd, ontging de goede man. Spelregels werden massaal overtreden. De regel
dat niet mag worden geoefend tijdens een partij is hem totaal onbekend. Onder zijn
ogen gebeurde dit op grote schaal.
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Ook het correct in de cirkel staan is een groot probleem. Petanque is en blijft dan ook,
naar mijn mening, in Nederland een bezigheid die weinig met topsport te maken
heeft. Tijdens de finale was op het moment dat er gemeten moest worden de scheidsrechter onvindbaar. Jammer voor de goedwillende spelers.
Meerdere verenigingen hebben te kampen met onvoldoende inschrijvingen om een
leuk toernooi te organiseren. Besturen vragen zich af wat de reden hiervan kan zijn.
Veel wordt hierover gediscussieerd, in het verleden waren de meeste toernooien
goed bezet. Mijns inziens zijn hier meerdere oorzaken te noemen. Regelmatig blijkt
dat de organiserende vereniging het speelsysteem verandert, zonder hiervan de spelers in kennis te stellen.
Een ander probleem is het prijzengeld. Voor aanvang van het toernooi wordt een
aantal spelers aangestuurd om de verschillende poules te kunnen winnen ten einde
het prijzengeld onder elkaar te kunnen verdelen. Overmatig drankgebruik: sommige
verenigingen hebben hier al lering uitgetrokken en verstrekken geen alcohol meer
voor 12 uur. Zeker een aantal van onze Vlaamse en Waalse vrienden kennen geen
maat. Hierdoor worden veel spelers afgeschrikt en schrijven zich dan maar niet in.
Ook het laten verspelen van een toernooi over twee dagen, waarbij tijdens de finalepartijen de rest van het toernooi wordt stilgelegd is een groot probleem. In Nederland is de inschrijving nooit zo groot dat men een toernooi over meerdere dagen
moet uitsmeren. Het verhaal dat een finale anders geen toeschouwers krijgt, is een
fabeltje. De wedstrijdleiding is vaak een heet hangijzer. De uitvoering hiervan moet
veel sneller kunnen. Een goed en voor iedereen te volgen speelschema is de oplossing. Een toernooi is en blijft toch afhangen van wie je in de voorronden loot. Mogelijk
is het invoeren van een systeem met spelers met een beschermde status. Alleen moet
je je dan afvragen wie dit zouden moeten zijn. Al met al toch zaken waar men over
kan nadenken.
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