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De NJBB is de overkoepelende organisatie voor alle Ne-
derlandse verenigingen, en de FIPJP is dat voor alle lan-
delijke bonden van de wereld. Wat zij onder andere doen
is het organiseren van WK’s. De FIPJP heeft ondertussen,
net als de NJBB, aan haar huisstijl gewerkt met als resul-
taat een nieuwe website en een nieuw logo. 

Het nieuwe logo is wat strakker en erg kleurrijk, de web-
site heeft een totale metamorfose ondergaan. Op de site
te vinden alle internationale sportbonden en hun gege-
vens, alle nieuws over de afgelopen en beslissingen over
de komende WK’s. Ook aandacht voor doping en uiter-
aard alle aandacht voor de spelregels.

De vernieuwde website is zeker een bezoekje waard,
want de openingsfoto’s op deze site zijn om van te smullen.
De website is zowel in het Frans als in het Engels te lezen.
Webadres: www.fipjp.org. 

Nieuwe website FIPJP



Beste Lezer,
Voor u ligt het 2e bondsblad nieuwe stijl en
het laatste bondsblad onder leiding van de
huidige redactie. In deze extra dikke
Petanque veel aandacht voor de Nationale
Petanque Competitie (NPC) die op 26
september start, het aanstaande EK
Beloften dat op 17 en 18 oktober wordt
georganiseerd in Nieuwegein en een
uitgebreid interview met Sjoerd Pieterse
(voorzitter NJBB) over de ontwikkelingen
binnen de Nederlandse Jeu de Boules
Bond.

Het bondsbestuur wil hierbij van de
gelegenheid gebruik maken om de huidige
hoofdredacteur Hans Hover en
eindredacteur Chris van de Ven heel
hartelijk te danken voor hun inzet in de
afgelopen drie jaar. 

Vanaf heden kunt u content voor het
bondsblad sturen naar het e-mailadres
redactie@njbb.nl
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Leuke, interessante, belangrijke en minder belangrijke berichten voor u

KORT NIEUWS

Grootste boulodrome ter wereldPetanque, een olympische sport

PC Montferland

Officieel zal eind oktober het grootste overdekte boulodrome
ter wereld in gebruik worden genomen. De kosten bedragen
iets minder dan 2 miljoen euro. Het boulodrome is gebouwd
op de plaats van het oude rugbystadion van Montluçon.
Naast het huidige, niet overdekte onderkomen van de
club Amicale des Marais, de club van Christian Fazzino, die de
speler van de eeuw werd in 2000. Het nieuwe boulodrome in
Montluçon, dat voluit Boulodrome Christian Fazzino heet, zal
de beschikking hebben over 48 terreinen van 3x13 meter en
16 van 4x15 meter, dus in totaal 64 terreinen. Daarnaast zijn
er nog 4 terreinen van 3x27,5 meter voor het beoefenen van
het Lyonnaise (Sport-Boules). Buiten komen nog eens 64
speelterreinen. Ter vergelijking: het Petanquecentrum Nieu-
wegein heeft een oppervlakte van ongeveer 2.040 vierkante
meter, ongeveer 1.530 vierkante meter is beschikbaar als
speelruimte. De kosten bedroegen 1,75 miljoen euro.

Petanque als olympi-
sche sport. Dat is voor
veel Fransen het doel
van de Olympische Spe-
len van 2024. Parijs
heeft zich in juni for-
meel kandidaat gesteld
om de Olympische Spe-
len in 2024 te organise-
ren. De CMSB

(Confédération Mondiale du Sport Boules), wil van de
sport een officiële olympische sport maken. En dan het
liefst natuurlijk vanaf het jaar dat de Spelen naar Frank-
rijk zouden komen. In de zomer van 2017 kiest het IOC de
gastheer. Je kunt de ontwikkelingen volgen op: 

Boules Sport 2024.

In een interview met Leo Ockhuijsen, voorzitter van PC Montferland 
(’s-Heerenberg), in de Gelderlander zegt hij:  “Als je niet met slechte boules
kunt gooien, kun je het ook niet met goede boules.”  Of dat zo is wil ik graag
in het midden houden, maar het is wel een stevige uitspraak die goed bij de
streek past waar de vereniging gevestigd is. Zaterdag 1 augustus was de
tweede versie van het petanquetoernooi bij kasteel Huis Bergh. De wedstrij-
den worden gespeeld op de paden bij het kasteel. Een prachtige locatie,
een bezoek meer dan waard. De 72 deelnemende teams uit de omgeving
waaronder veel Duitse boulers uit de grensstreek, speelden een gezellig en
sportief toernooi. Volgend jaar hoopt het organiserende PC Montferland de
derde editie van het toernooi te spelen op de eerste zaterdag in augustus.

COURT
Te

ks
t e

n 
fo

to
: H

an
s 

H
ov

er

Petanque Souvenirs Bacharach
Ik ga al jaren naar Bacharach voor het Mittelrheinpokal toer-
nooi. Net zoals ik gaan ook regelmatig andere Nederlanders.
Meestal is er wel een groep van zo’n 30 Nederlandse petan-
quespelers te vinden.
Afgelopen jaar was het de 25ste editie van dit toernooi. Ik
heb zeker niet 25 keer meegedaan maar ben er wel elk jaar
te vinden vanaf 2007 tot heden.
Daarom had de organisatie bedacht iets extra’s te doen voor
alle petanquespelers. Zo werden er onder andere aan de
spelers die zich inschreven een bouledoekje met de naam

van Bacharach 25 jaar uitgedeeld. Ook bestond de mogelijk-
heid een jubileum -
butje te kopen en
zelfs T-shirts waren
in de aanbieding.
Wie heeft ook een
leuke souvenir met
een verhaaltje erbij
voor de komende
nummers van pe-
tanque?
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De vakantieperiode loopt op z'n eind. Wij zien
weer zongebruinde spelers op de clubmiddagen
en -avonden van onze verenigingen, die hun va-
kantieperikelen uitwisselen. Ook voor verschil-
lende afdelingscompetities is de zomerstop weer
voorbij. Zelf heb ik een tijdje in Midden-Limburg
doorgebracht, en daar bij een bezoek aan het
openluchtmuseum in Nederweert-Eind (Eynder-
hoof, zeer de moeite waard!) kennis gemaakt met
'beugelen'. Inderdaad, daar had ik ook nog nooit
van gehoord. Het is dan ook een spel (of sport) dat
voornamelijk in die contreien bekend is.

'Kennismaken' is misschien wat overdreven: ik heb
er naar gekeken, en net als bij jeu de boules valt
er voor een onwetende toeschouwer geen touw
aan vast te knopen. Op een baan van ongeveer
tien bij vijf meter, met daarin een verticaal ge-
plaatste metalen beugel lopen twee of vier spelers
om de beurt met een soort houten schop grote
kunststof ballen (ongeveer 20 centimeter in door-
snee) voort te duwen. Er zijn in totaal vier van die
ballen in het spel, in twee kleuren. Er zijn kennelijk
punten te halen door de eigen bal in de goede
richting door de beugel te laten rollen, of door een
bal van de tegenstander naar het begin van de
baan te ketsen. Vaak ook wordt geprobeerd de
eigen bal zo te plaatsen dat de tegenstander er
last van heeft.

Natuurlijk een beetje nieuwsgierig geworden, heb
ik daarna het alwetende internet geraadpleegd.
Het blijkt niet alleen maar een spelletje te zijn,
maar ook als serieuze sport te worden beoefend.
Er is een Nederlandse Beugelbond, net als wij aan-
gesloten bij NOC*NSF. Er zijn toernooien en kam-
pioenschappen, en een competitie tussen de
aangesloten verenigingen. Er is een omvangrijk
spelreglement waaruit blijkt dat er allerlei beper-
kende regels zijn. Als je echt wilt weten hoe het
werkt, is het wel even doorbijten!

Ik zie overeenkomsten met onze eigen sport. Ik
vermoed dat ik ongeveer heb ervaren wat een op-
pervlakkige belangstellende meemaakt als hij
een partijtje petanque ziet spelen. Wij doen er
goed aan te proberen ons in deze belangstellen-
den te verplaatsen en hen bij de hand te nemen
bij de kennismaking met onze fantastische sport.
Sjoerd Pieterse, voorzitter

Van de voorzitter
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Petanquefestijn bij
Kasteel Keukenhof

Zaterdag 8 augus-
tus was de derde
editie van dit toer-
nooi voor recrea-
tieve spelers en
wedstrijdspelers.
“De eerste keer
werd het toernooi
georganiseerd ter
gelegenheid van
het 12 ½-jarig be-
staan van de Stich-
ting Kasteel
Keukenhof”, vertelt
Rob van der Zwet,
die samen met
Teun van der Plas
de drijvende mo-
toren achter de
schermen zijn. Bei-
den spelen bij Les
Boules Fleuries
(240 leden) en zijn
actief spelende

leden die ook hun bijdrage leveren aan de NJBB. Ze zijn op het idee geko-
men nadat ze in Esch gezien hadden hoe het daar ging en hoe enthousiast
de deelnemers waren. Voor de verbreding van de basis van het petanque is
een dergelijk toernooi uitermate geschikt, laagdrempelig, en er komt veel
publiek op af. 

Taco Ringma, bestuurslid promotie van afdeling 9 vertelt dat de laatste
twee keren de wedstrijdleiding van afdeling 9 de organisatie van het wed-
strijdgedeelte heeft gedaan. “Dit jaar zijn er 198 recreantendoubletten en
60 wedstrijddoubletten, er is op deze locatie ruimte voor 500 teams. Dus we
kunnen nog wel even groeien”, zegt hij. Er waren 140 banen uitgezet over
het hele terrein, inclusief de paden. Ook Peter van Waaij, voorzitter van af-
deling 9, is zeer in zijn nopjes met het toernooi. “Het is promotie voor de pe-
tanquesport in optima forma, ook goed dat we dit jaar het wedstrijd- en
recreatietoernooi gescheiden hebben. Ieder op zijn eigen stuk van het
prachtige terrein, zodat de beide disciplines geen last van elkaar hebben.”
Het inschrijfgeld was bij dit toernooi inclusief een warme maaltijd tussen de
middag. Dat werd door de deelnemers, die werkelijk uit het hele land kwa-
men (68 verschillende verenigingen, de meeste aangesloten bij de NJBB,
speelden mee), met enthousiasme verwelkomd.

Tekst en foto’s: Hans Hover
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De tweede editie van de jeu de boulesweek op Camping Les Charmilles, in mei in de
Ardèche, was evenals vorig jaar een groot succes. De 23 deelnemers werd een compleet
verzorgde boules- en vakantieweek met verblijf in een mobilehome, luxe tent of met
eigen kampeermiddel geboden. Naast een groep van Club Jeu de Boules Middelburg
konden we deelnemers verwelkomen uit heel Nederland.

Er werden vijf toernooitjes gespeeld waar ook de andere campinggasten aan deel kon-
den nemen. De deelnemers aan de boulesweek speelden in die toernooitjes voor de
hoofdprijs: een gratis week kamperen op Les Charmilles in 2016. Daarnaast werd bij
ieder toernooi gespeeld voor de dagprijs in de vorm van een heerlijke fles rode wijn uit
de Ardèche. De Franse buren van de camping, uit het dorp Darbres, waren voor één
van de toernooitjes weer uitgenodigd. Op dinsdag werd er een clinic gegeven door
een topspeler uit de Ardèche. 

Het lukte de organisatie wederom de gezelligheid en de sfeer tijdens deze week met
andere activiteiten te verhogen. Zo waren er naast het boulen een excursie naar een
sfeervolle weekmarkt in Joyeuse, een karakteristiek Frans dorpje, diverse mooie wan-
delingen en een bezoek aan Balazuc, een prachtig dorp met veel bezienswaardigheden.
Er was een diner met live-muziek en niet te vergeten aquarellen/schilderen met An-
neke.

Door het goede weer werd er ook dankbaar gebruik gemaakt van het zonneterras en
zwembad van de camping. Door het gezamenlijk eten en de activiteiten ontstond er al
snel een fijne band tussen de deelnemers. Dat wij als organisatie ons doel, het vakan-
tiesfeertje en vooral veel gezelligheid, hebben bereikt, blijkt uit het feit dat ook de “niet-
boulers” zich in deze week uitstekend vermaakt hebben. Volgend jaar volgt de derde
editie van de week van zaterdag 21 mei tot zaterdag 28 mei 2016. Net als vorig jaar
waren er deelnemers die het zo leuk en gezellig vonden, dat ze direct al ingeschreven
hebben voor de volgende editie. Op de website van CJBM Middelburg kunt het verslag
lezen van één van de CJBM-deelnemers (linken naar Boelpraot). 
Piet Rottier en Jon van Rossum, CJBM  Middelburg

Jeu de boulesweek 
op Camping Les Charmilles

Annie en Jochem 
’t Mannetje 60 jaar
getrouwd
Annie en Jochem ’t Mannetje uit Rockanje
waren in mei 60 jaar getrouwd. Binnen hun fa-

miliekring is dit bijzondere gebeuren
uitgebreid gevierd, maar ook

binnen Club Jeu de Boules in
Middelburg werd hier niet
zomaar aan voorbij ge-
gaan. Hoe kan het ook an-
ders, want Annie en

Jochem komen elke week
trouw helemaal naar Middel-

burg vanuit Rockanje om hun
spelletje jeu de boules te spelen. Dat

doen zij al heel veel jaren en zij zijn binnen de
club een voorbeeld en onmisbaar monument.
Hun spelpeil is van een indrukwekkend niveau.
Annie als secuur plaatser en Jochem als tireur
en plaatser. Daarnaast zijn zij op sociaal gebied
opvallend bezig en is er altijd ná het spelen een
kring van leden om hen vergaard, die graag een
praatje met hen willen. Qua gezelligheid zijn zij
uit het goede hout gesneden en uiterst geliefd.
Club Jeu de Boules Middelburg verraste hen op
hun feestelijke dag met een schitterend boeket
bloemen en wensten de 60 jaar-getrouwden
nog vele jaren van geluk toe.

Harry Verhoeven overleden
Na een slopende ziekte is Harry Verhoeven,
voorzitter van
JBC  Les Franc-
ophiles uit Rot-
terdam, op 4 juli
j.l. overleden.
Harry was maar
liefst ruim 13
jaar voorzitter en
heeft in die tijd de club enorm zien groeien.
Hij stond  aan de basis van de huidige locatie
in Ommoord en was de initiator en enthou-
siaste voortrekker voor de bouw van de Bou-
lodrome. Op de  afscheidsplechtigheid in de
boulodrome op 8 juli waren meer dan 200
mensen uit de boulewereld afgekomen,
waaronder velen van bevriende verenigin-
gen uit de regio.
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Introductie NLpetanque

Door Houtkooper: speelster van 93 jaar

Voor de introductie van de Nationale
Petanque Competitie zal de NJBB ook
een nieuwe identiteit creëren voor de
ondersteuning van de sport petanque.
De afgelopen maanden hebben wij
veel gesproken met vertegenwoordi-
gers van verenigingen waarin continu
naar voren kwam dat er een duidelijker
onderscheid moet zijn tussen spelers
van petanque en jeu de boules.

In de eerder gepresenteerde communi-
catiestrategie wordt al een duidelijk on-
derscheid gemaakt tussen de termen
Jeu de Boules en Petanque. De petan-
quespelers beoefenen de sport petan-
que, zijn de leden van de bond en
vormen de voornaamste doelgroep in
de communicatie. 

Echter, een groot potentieel voor de
toekomst ligt bij de zogenaamde fan-
base (doelgroep ‘Jeu de Boules’) die de
sport vooral benaderen als een recrea-
tieve bezigheid. Deze fanbase bestaat

naar schatting uit ongeveer 1,5 miljoen
potentieel geïnteresseerden. Uit markt-
onderzoek is gebleken dat 88% procent
van deze doelgroep de sport kent als
“jeu de boules”. Om de sport bij deze
doelgroep onder de aandacht te bren-
gen, is in de communicatiestrategie ge-
kozen voor het behoud van de naam
Nederlandse Jeu de Boules Bond. Het-
geen betekent dat er vanaf heden twee
logo’s worden gebruikt. Het NJBB logo
wordt gebruikt als corporate logo waar-
bij de NJBB zich positioneert als de fa-
cilitator van het sportaanbod voor
petanque in Nederland. De bond orga-
niseert competities en toernooien,
maar verzorgt daarbij ook de randvoor-
waarden voor kwalitatief hoogstaand
sportaanbod. Zoals het beheer van re-
glementen, het opleiden van arbitrair
en technisch kader, het behartigen van
de belangen van de sport en de com-
municatie over en de promotie van het
sportaanbod en de sport in het alge-
meen. Een ieder die betrokken is bij het

faciliteren van de sport, bijvoorbeeld in
besturen of commissies, heeft te
maken met de NJBB. 

In de communicatie naar de doelgroep
over het aanbod en activiteiten van de
bond die betrekking hebben op de
sportbeoefening (de producten), wordt
alleen gebruik gemaakt van de term
petanque. Om de herkenbaarheid te
vergroten en de positionering te ver-
sterken is de merknaam NLpetanque
ontwikkeld. In alle communicatie om-
trent het sportaanbod (het product)
van de bond wordt deze merknaam ge-
hanteerd. De sporter, die gebruikt
maakt van het sportaanbod, krijgt al-
leen te maken met NLpetanque . 

De komende maanden wordt NLpetan-
que gefaseerd gelanceerd en zult u dit
logo steeds vaker voorbij zien komen
als het om de sport gaat. Via de website
en nieuwsbrieven zullen wij u hierover
blijven informeren.

In Den Helder werd in 1988 J.B.V. Entre
Nous opgericht. Vrijwel direct werd
Door Houtkooper lid van de vereniging.
En ze speelt nog steeds, inmiddels is ze
93 en ze wordt in oktober 94 jaar.

Ze is wekelijks te vinden op het terrein
van de vereniging en doet aan alle toer-
nooien en clubkampioenschappen
mee. Zij speelt zelfs al jaren in de Afde-
lingscompetitie van afdeling 07 met
Ger en Janny Jonker en daar staat ze
haar mannetje lees vrouwtje.
Jeu de boules is een deel van haar
leven, in weer en wind, zelfs in de
sneeuw. Mocht er een toernooi niet
doorgaan - wat zelden gebeurt – dan
vindt ze dat maar niks.
Als het Mix wordt gespeeld, wordt ze

altijd gevraagd door Alonzo Karsten.
Dan zegt Door tegen hem: ”Ik ben toch
veel te oud om met jou te spelen.” Het
antwoord van Alonzo is dan: “Wat te
oud! Je doet het nog steeds goed.” En
dat blijkt ook wel want ze zitten regel-
matig bij de laatste acht.

Als ze op de club is, heeft ze steevast
koekjes of snoepjes mee. “Neem je er
een?”vraagt ze dan. Om dan de vol-
gende partij te spelen.

Regelmatig plaatst ze de boule op en-
kele centimeters naast het but. Kan de
tireur weer aan het werk, zegt ze dan.
Maar of ze nu wint of verliest, dat maakt
voor haar niet uit. “Weer een lekkere
partij gespeeld, op naar de volgende

partij!” Door Houtkooper: 
een markante boulster.

Jan Karsten, Entre Nous
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Deze groei wordt met name veroorzaakt door een groot aantal
kleine toernooien die spontaan georganiseerd worden. Hierbij
gaat het lang niet alleen om het sportieve element, maar ook
om wat er allemaal om heen gebeurt. Net als in Frankrijk wordt
er gekozen voor een centrale plek zoals een plein of een park
waar iedereen op een vooraf gesproken tijdstip verzamelt. Daar-
naast is de laagdrempeligheid van de sport een belangrijke
reden om iets te organiseren.

In het item op Editie NL legt een van de organisatoren uit dat
het concept snel groeit en ook waarom. Waarom, is volgens de
organisator heel goed te verklaren: "Ze zijn goed te combineren
met een drankje erbij. Het is meer een uitbreiding van bijvoor-
beeld de vrijdagmiddagborrel, zodat je tijdens de borrel ook nog
een activiteit hebt.”  De organisator noemt het tevens een ste-
delijke sport. "Daarom past het goed bij de hipsters en de yup-
pen. Ook van huis uit, in Frankrijk, speelt men het spelletje op
een centrale plek, zoals een stadsplein, vaak met een café er-
naast. Zodat je direct vanuit je werk door kan voor een potje jeu
de boules." (Bron: artikel Editie NL) 

Social media

Een ander belangrijk onderdeel van het succes is de rol die in-
ternet hierbij speelt. Op sociale media, grote netwerken waar
honderdduizenden mensen op zijn aangesloten, kan iedereen
op een hele eenvoudige manier een petanquegroep oprichten
en hierbij vrienden uitnodigen. Hierdoor kan heel snel een grote
groep gemobiliseerd worden om een toernooitje te spelen.

Een van de voorbeelden van zo’n groep is Mooie Boules uit Am-
sterdam. Deze groep kent al over de 1000 leden die op regel-
matige basis meedoen met de toernooien die georganiseerd
worden. “Mooie Boules is in 2013 ontstaan, eigenlijk als grap,”
vertelt een enthousiaste Jesse van der Meulen (een van de vier
vrienden die dit heeft opgericht). De vier vrienden boulden zelf
af en toe en vonden het zo leuk dat ze het een keer grootser aan
wilden pakken. Ze zetten een toernooitje op met 32 teams van
twee mensen (doubletten voor de niet-leken), maakten een Fa-
cebookpagina aan, riepen op te komen met eigen ballen en ver-
spreidden het in hun netwerk. Binnen no time hadden ze
genoeg aanmeldingen. De eerste editie van Mooie Boules was

Petanque is weer cool!

Tekst en foto’s: Maarten Stramrood/Bondsbureau

Jeu de boules is weer cool, dit was de boodschap van een item in een uitzending van Editie NL op
RTL 4. In dit item werd een sfeerbeeld geschetst van de snel groeiende populariteit van het spelen
van petanque door jongeren waarbij het spel jeu de boules wordt genoemd. De groei van de sport
vindt op dit moment met name plaats in grotere steden zoals Amsterdam, Utrecht en Haarlem,
maar ook lokale toernooien kennen meer inschrijvingen dan voorheen.

(Bron: artikel Editie NL)

Mooie Boules
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een feit en een groot succes. Tijdens de finale stonden wel 120
man te juichen voor de spelers en te dansen op de Franse me-
lodieën van het opgetrommelde bandje. 

Na dit succes breidde het aantal teams telkens uit. Aan de laatste
editie die op 18 juli plaatsvond, konden 160 teams deelnemen.
Binnen twee minuten waren de teamplaatsen uitverkocht. Voor
het eerst werd er inschrijfgeld gevraagd. Dit was om een goed
doel te steunen, want Mooie Boules heeft geen winstoogmerk.

Joie de Vivre

De laatste editie in Tolhuistuin, Amsterdam, was wederom een
groot succes. De 800 man die aanwezig waren, konden niet al-
leen naar het mooie spel (want dat is het voor hen) kijken maar
ook genieten van Franse wijn, Franse muziek en Frans eten. Dat
is ook deels de kracht van Mooie Boules. Naast de spelers komen
er ook veel toeschouwers die even het Joie de Vivre-gevoel wil-
len krijgen. En iedereen is welkom. “In de finale stonden twee
professionals, dat was ook erg leuk, Bert en Rajen” vertelt Jesse,
“de andere spelers vonden dat geweldig, ze konden nog veel
leren en dat vergrootte het spelplezier enorm.” 

Het finaleteam waar Jesse het over heeft bestaat uit Bert van
Dijk en Rajen Koebeer. Je zou deze heren misschien niet zo snel
op dit toernooi verwachten. Ik spreek Rajen Koebeer die door
zijn vriend Bert op dit toernooi gewezen is. Ze schrijven zich in
om de sport petanque te promoten en omdat de opbrengst
naar een goed doel gaat. Rajen vertelt: “Bij aankomst stond ik
nogal te kijken. Ik zie allemaal recreantenballen. De kwaliteit van
spelen stelt niks voor. Ik dacht: wat doe ik hier, moet ik ze alle-
maal van de baan spelen?”  Bij aanvang van het toernooi werd
al snel bekend dat er twee Nederlandse kampioenen aan het
spelen zijn. De jongeren werden toch een voor een van de baan
gespeeld. Tot enige verbazing van Rajen, die zich wel een beetje
schuldig voelde, waren de reacties boven verwachting positief.
“Ze vonden het geweldig, ze wilden echt iets leren. Het was fan-
tastisch. En de finale, ik heb nog nooit zoiets meegemaakt, met
zo veel leuke, gekke, enthousiaste mensen.” Het enthousiasme
van Rajen straalt van hem af.  “Of het but op 5 of 6 meter ligt
maakt deze dag niet uit, het zijn allemaal amateurs. Het is de
hele dag feest, geen geplaag. Complimenten aan de organisatie.
Volgende keer zeker weer.”  Rajen geeft nog wat visitekaartjes
weg aan geïnteresseerde spelers die graag een keer kosteloos
van zijn trainercapaciteiten gebruik willen maken. Beter promo-
tie dan dit kun je je niet wensen.

Toernooien

Toekomstplannen voor uitbreiding heeft Mooie Boules niet, wel
staat de opening van de ‘Mooie Boules Bar’ in Amsterdam op de
planning, zodat er ook in de winter gebould kan worden.
Op de vraag waarom ze dit doen, antwoordt Jesse kort en krach-

tig: “puur voor de fun.” En zo blijft het ook voor de vier vrienden
die allen een drukke baan hebben.

Naast de bovengenoemde toernooien vinden er ook veel open
wedstrijden op lokaal niveau plaats zoals het Keukenhoftoer-
nooi in Lisse of het Mazars toernooi op het Museumplein in Am-
sterdam.

Ook hier komen steeds meer geïnteresseerden op af wat aan-
geeft dat de sport zich op een positieve manier aan het ontwik-
kelen is. Dit maakt het voor de NJBB bijzonder interessant om
met deze partijen in gesprek te komen. In een analyse die in
2014 is uitgevoerd, is een inschatting gemaakt van het aantal
Nederlanders dat wel eens in aanraking is gekomen met jeu de
boules. Dit aantal kwam uit op 1,5 miljoen Nederlanders die wij
kenmerken als potentiële petanquespelers. Met dit aantal moe-
ten wij de komende jaren succes met onze sport kunnen gaan
boeken. En wellicht dat u zelf ook eens iemand kunt uitnodigen
voor een wedstrijdje of het opzetten van een toernooitje!
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Marathon-interview 
Sjoerd Pieterse

Tekst: Maarten Stramrood | foto’s: Hans Hover

Hoe ben je ooit begonnen en in aanraking gekomen met
de sport?
Ik ben weliswaar opgegroeid in Frankrijk, maar in die periode
werd er in mijn directe omgeving niet gespeeld, en had ik er
ook geen belangstelling voor. Dat kwam pas veel later, zoals zo
veel mensen tijdens vakanties. Daarna heb ik jarenlang het spel-
letje met collega’s in onze lunchpauzes gespeeld; vrijwel dage-
lijks en fanatiek, maar wij kenden alleen de meest basale
spelregels.
Toen ik verhuisde naar Amersfoort viel ik net binnen de doel-
groep van de gemeente voor het programma “senioren kennis
laten maken met sportverenigingen”. Daar zat ook  ‘jeu de bou-
les’ bij. Toen heb ik een paar kennismakingslessen gevolgd bij
JBC Randenbroek; dat was erg leuk en daarna ben ik meteen
lid geworden.

Waar speel je zelf? En op welk niveau?
In Amersfoort heb ik petanque leren kennen als een leuke en
uitdagende sport. Ik doe mee aan verschillende competities
binnen afdeling 6 en eindig daar meestal in de middenmoot.

Hoe actief ben je altijd geweest binnen de vereniging? En
ben je nu nog actief als speler?
Na een paar weken werd mij gevraagd om in het bestuur zitting
te nemen als secretaris. Ik ben een verenigingsmens en kan
moeilijk ‘nee’ zeggen. Na een paar jaar kon ik het secretariaat
aan iemand anders overlaten en ging ik wedstrijdzaken doen.
Toen ik voorzitter van de bond werd, vond ik dat ik niet in het
bestuur van de vereniging kon blijven en ben ik daarmee ge-
stopt. Ik ben nog wel regelmatig betrokken bij toernooien van
de club, zowel als wedstrijdleider als scheidsrechter. Spelen doe
ik ook nog altijd, zij het minder dan ik zou willen.

Zou je iets meer inzicht willen geven over de stand van
zaken binnen de sport? Hoeveel mensen zijn bijvoorbeeld
lid van de bond en hoeveel verenigingen zijn?
Er zijn momenteel iets meer dan 200 verenigingen aangesloten
bij de bond, met in totaal ruim 17.000 leden. Aan de competi-
ties die door de bond en zijn afdelingen worden georganiseerd
doen honderden spelers mee. Daarnaast worden er jaarlijks
door de verenigingen vele honderden toernooien georgani-
seerd, van klein tot heel groot. Ieder weekend kan er wel uit een
aantal toernooien worden gekozen. Duizenden spelers doen
dat meer of minder regelmatig. Er zijn ook verenigingen die niet
aangesloten zijn bij de bond (naar schatting ongeveer even-
veel). Hoeveel leden deze verenigingen hebben, is niet bekend.
Ook zij organiseren toernooien, waaraan veel spelers deelne-
men. En dan zijn er natuurlijk ook veel mensen die het ‘spelletje’
kennen en soms spelen, maar buiten clubverband.

Wat zijn de verwachtingen over ledenaantallen?
De laatste jaren zien we de ledenaantallen jaarlijks licht dalen.
Als we niets doen, blijft dat zo doorgaan. De koers die we een
paar jaar geleden hebben ingezet, de keuze voor een duidelijk
profiel van de bond en van de sport als een competitiesport,
waarvoor wij nu het ‘fundament’ aan het leggen zijn, moet daar
verandering in brengen.  Dat zal niet op heel korte termijn

Het is alweer bijna twee jaar geleden (eind 2013) dat Sjoerd
Pieterse door de bondsraad werd gekozen als onze voorzitter.
Toen stelde de bondsraad ook het beleidsplan vast dat de
basis vormt voor veel, soms ingrijpende, veranderingen bin-
nen de bond waaraan door veel vrijwilligers wordt gewerkt
en die soms zorgen voor de nodige beroering. Tijd voor een
gesprek over de voortgang, de resultaten en de verwachtin-
gen. Wij zochten Sjoerd op bij zijn club in Amersfoort.
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resultaat hebben, maar ik ben ervan overtuigd dat de verbete-
ringen waaraan wordt gewerkt de bond uiteindelijk voor ver-
enigingen en spelers aantrekkelijker zullen maken.

Zou je nog een keer kunnen uitleggen waarom we bezig
zijn met de herstructurering van de gehele bond?
We waren als bond een beetje vastgelopen. Er waren op allerlei
terreinen veel goede bedoelingen en er werd door veel mensen
hard gewerkt. Iedereen probeerde op zijn terrein de bond en
de sport verder te ontwikkelen en voorkomende problemen zo
goed mogelijk op te lossen. Maar er was geen richting, geen
eenduidig en samenhangend beleid dat daaraan sturing kon
geven. Er werden voor afzonderlijke onderwerpen wel beleids-
plannen geschreven (en aangenomen), maar tot uitvoering
kwam het vaak niet. 
De groei van het aantal leden was omgeslagen in terugloop, de
gemiddelde leeftijd nam toe en het vertrouwen in en de waar-
dering van de bond namen af.
Een organisatiescan die het bondsbestuur eind 2012 liet uit-
voeren door een extern bureau bevestigde dit, en wees ook
oorzaken aan. De belangrijkste oorzaak was dat wij als bond  ie-
dereen tevreden wilden stellen, zonder keuzes te maken op
basis van een duidelijke toekomstvisie. Die is in 2013 wel ont-
wikkeld. Velen binnen alle geledingen van de bond hebben
daaraan bijgedragen, en dat heeft geleid tot de keuze om pe-
tanque te positioneren als een competitiesport. De bond faci-
liteert die sport ten behoeve van spelers op alle niveaus.  Binnen
de bond staan de verenigingen centraal. Dit is de algemene ge-
dachte achter het meerjarenbeleidsplan, dat voorziet in ver-
nieuwingsprojecten voor de hoofdtaken van de bond
(competitie, verenigingsondersteuning en promotie).

Kun je iets zeggen over andere sportbonden? Kennen zij
soortgelijke problemen? En hoe gaan deze bonden daar
mee om?
Alle bonden hebben te maken met de veranderingen die in de
samenleving plaatsvinden. Het traditionele sportlandschap is
aan het veranderen. Mensen blijven wel sporten, maar er is een
sterke ontwikkeling gaande dat er niet meer wordt gekozen
voor het traditionele lidmaatschap bij een sportvereniging. Er
is behoefte aan meer flexibele vormen om sport te beoefenen.
Veel bonden hebben te maken met daling van het aantal leden
en oriënteren zich op nieuwe vormen om sporters aan zich te
binden. Naast het traditionele lidmaatschap worden nieuwe
vormen bedacht om nieuwe doelgroepen op een leuke manier
bij de georganiseerde sport te betrekken.

Daar moeten wij binnen de NJBB ook over nadenken: als er een
groeiende groep is die wel belangstelling heeft voor onze sport,
maar niet de stap wil zetten naar het lidmaatschap van een ver-
eniging, dan moeten we zoeken naar mogelijkheden om die

wel aan ons te binden. In dat kader wordt nagedacht over een
‘individueel lidmaatschap’ van de bond. Daarbij gaat het na-
drukkelijk niet om een alternatief voor het gewone lidmaat-
schap van een vereniging, maar om iets te bedenken voor
mensen die anders helemaal niet in beeld zouden zijn. Dat is
domweg ook nodig uit oogpunt van financiën: de inkomsten
uit subsidies dalen, en er moeten nieuwe inkomstenbronnen
worden ontwikkeld om te voorkomen dat de bondscontributie
te hoog wordt.

Wat is de huidige stand van zaken van de uitvoering van
het beleidsplan?
Dit najaar start de pilot voor de nieuwe competitie (Nationale
Petanque Competitie). Daarna zal er mogelijk aanleiding zijn
om hier en daar wat aan te passen. Het is de bedoeling vanaf
september 2016 de competitie ook regionaal te organiseren.
De vernieuwde opleiding voor scheidsrechters staat in de stei-
gers. Dit najaar wordt de cursus op beperkte schaal uitgepro-
beerd, waarna de nieuwe cursussen voor scheidsrechters op
niveau-3 begin 2016 van start kunnen gaan. Verder zal op 14
november het eerste ‘VO-congres’ worden georganiseerd in
Nieuwegein. De datum is al aan de verenigingen bekend ge-
maakt. Medio september ontvangt elke vereniging een uitno-
diging met het programma.
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De bondsraad heeft in mei de hoofdlijnen van de nieuwe
bondsstructuur vastgesteld. De desbetreffende werkgroep is
hard aan het werk om een en ander verder uit te werken, zodat
in de najaarsvergadering van de bondsraad de volgende stap
kan worden gezet (vaststelling van districtsindeling en verdere
invulling van de opzet van de districtsteams). 
Er is een communicatie- en promotiestrategie ontwikkeld; van
daaruit worden concrete plannen gemaakt voor een verbe-
terde communicatie. Een eerste resultaat daarvan is de lance-
ring en vormgeving van het bondsblad. 

En zou je kunnen aangeven wat de leden van de bond en
de verenigingen hiervan zullen gaan merken?
Tot nu toe merken de leden alleen maar dat ‘het rommelt’ in
de bond. Er gebeurt heel veel tegelijkertijd. Over allerlei zaken
wordt gediscussieerd, alles lijkt op de schop te gaan. De hele
bond is in verandering, en ik begrijp dat leden het zicht daarop
zo nu en dan een beetje kwijt zijn. Ik hoor ook veel zorgen over
wat er voor de afdelingen in de plaats komt, en vooral ook wat
er gebeurt met de competities die nu door de afdelingen wor-
den georganiseerd. 
Wat betreft dat laatste: de bond is er om de petanquesport zo-
veel mogelijk te faciliteren. Naast de Nationale Petanque Com-
petitie, die een opbouw zal kennen van regionaal naar
landelijk, zullen er zeker regionale competities blijven zoals die
nu door de afdelingen worden verzorgd. We willen er wel voor
zorgen dat bijvoorbeeld een doublette-competitie in alle dis-
tricten waar deze wordt georganiseerd (of dat gebeurt hangt
af van wat de desbetreffende verenigingen willen) eenzelfde
opzet kent.
De verenigingen krijgen een kortere, meer rechtstreekse lijn
naar ‘de bond’. De nieuw te vormen steunpunten in de regio
(de ‘districtsteams’) gaan een belangrijke rol spelen in de

dienstverlening aan en ondersteuning van de verenigingen.
Verder krijgen de verenigingen de mogelijkheid om recht-
streeks mee te praten over het bondsbeleid tijdens ledenraad-
plegingen.
Door de vernieuwde opleidingen zullen er weer nieuwe prima
gekwalificeerde functionarissen (scheidsrechters, wedstrijdlei-
ders, instructeurs) beschikbaar komen die de beoefening van
de petanquesport, zowel in competities en kampioenschap-
pen als in verenigingstoernooien, in goede banen kunnen lei-
den. Het vernieuwde bondsblad begint nu al zichtbaar te
worden. Ook de website zal toegankelijker worden en meer
actuele informatie over de sport en de bond brengen, en gaan
wij ‘social media’ inzetten om de leden (en andere belangstel-
lenden) te informeren. Zo zullen de leden de resultaten in de
competitie van week tot week kunnen volgen. 

We staan aan de vooravond van de start van de Nationale
Petanque Competitie (NPC). Kun je daar iets meer over
vertellen?
De NPC wordt de centrale, beeldbepalende competitie voor
de petanquesport in Nederland. Daarmee is dit het hart van
de vernieuwingen binnen de bond. Het is dan ook niet toeval-
lig dat hierover de meeste discussie is geweest, en over deze
competitie vanuit verenigingen veel vragen worden gesteld
en zorgen worden geuit. Veel van die vragen worden overigens
in dit nummer van PetanQue beantwoord. Het wordt een com-
petitie voor verenigingsteams op alle niveaus, trapsgewijs op-
gebouwd van plaatselijk/regionaal naar landelijk. Wij beginnen
dit seizoen met een proef voor alleen de twee hoogste niveaus
(‘divisies’); daaraan doen 24 verenigingen mee. Daaruit zou
kunnen blijken dat er aanpassingen nodig zijn. Daarna start de
competitie in zijn volle omvang.
Doel is uiteindelijk dat zoveel mogelijk verenigingen met één
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of meer teams aan deze competitie meedoen. In verschillende
afdelingen worden soortgelijke competities al georganiseerd,
en met groot succes: veel spelers blijken het een aantrekkelijke
opzet te vinden. Het nieuwe van de nu gekozen opzet, is dat
deze competities worden geïntegreerd en feitelijk één geheel
gaan vormen, met een duidelijke opbouw van regionaal naar
landelijk. 

Voor de meesten van ons, die in de ‘lagere regionen’ spelen,
betekent het uit- en thuis ontmoetingen met teams van clubs
binnen de eigen regio; beperkte afstanden, één dagdeel per
ontmoeting, goed te behappen. Naarmate een team in hogere
divisies gaat optreden, worden de afstanden natuurlijk wel gro-
ter. En de winnaar van de hoogste divisie, die in aanmerking
komt voor uitzending naar de EuroCup voor verenigingen, zal

daarvoor bijna altijd de landsgrens over moeten maar zal dat
er wel voor over hebben.

En hoe kijk jij persoonlijk tegen de competitie aan als club-
speler?
Ik zou er graag in meespelen. Mijn club heeft zich gekwalifi-
ceerd voor de pilot en gaat in de tweede divisie meedoen. Ik
heb mij beschikbaar gesteld om daarin zo nodig een rol te spe-
len, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat (veel) andere
spelers binnen de vereniging meer in aanmerking komen om
hiervoor te worden geselecteerd. Ik verheug mij dan ook
vooral op de uitrol volgend jaar naar de lagere divisies en wil
daar dan graag een balletje gaan meegooien.

En laatste punt: zou je nog iets willen zeggen tegen leden
van de bond?
Doe mee; sta open voor verandering. Er was veel ontevreden-
heid, en een breed bewustzijn dat er iets (veel) moest veran-
deren binnen de bond. Er wordt nu hard gewerkt om die
veranderingen tot stand te brengen, op basis van de gezamen-
lijk vastgestelde richting: petanque positioneren als een brede
wedstrijd- en competitiesport. De bond beter toerusten op de
taken die dit met zich meebrengt en op een betere ondersteu-
ning van de verenigingen. Het zijn soms ingrijpende verande-
ringen, het is nieuw en onwennig. Niet alles lukt meteen, niet
alle resultaten zijn altijd wat we ervan hoopten. Dan moeten
we dus verder aanpassen, doorpakken. Niet blijven steken in
de vaststelling dat iets niet is gelukt of (te) lang duurt. Er zijn
gelukkig ook veel dingen die goed gaan. Het is een proces van
lange adem dat we samen tot een goed einde moeten bren-
gen. Daarbij hebben wij elkaar nodig, alle geledingen binnen
de bond. Laten we vooral ook het enthousiasme voor onze
mooie sport blijven uitstralen.

“Doe mee; sta open
voor verandering”
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Petanque is een precisiesport. Het verschil zit soms in een klein
hoekje - een héél klein hoekje soms. Niet voor niets schrijft het
internationaal spelreglement petanque (ISP) voor dat “Metingen
worden verricht met een geschikt instrument, waarover beide
equipes dienen te beschikken” (artikel 25). Het getuigt dan ook
niet van professionaliteit wanneer u telkens bij uw tegenstander
moet vragen om hun meetgereedschap te mogen lenen. Het
ISP zegt niet veel over het meetgereedschap zelf. Er wordt gezegd
dat het “geschikt” moet zijn, en dat er niet met de voeten mag
worden gemeten. Die laatste regel slaat trouwens op het “voetje
voor voetje” uitmeten van een korte afstand, en is er om te voor-
komen dat u bij het meten van een kleine afstand met uw voeten
het but beweegt. Bij gewoon meten voldoen meestal uw ogen
of een simpele rolmaat, maar voor precisiewerk is soms een
schuifmaat of een passer nodig. En voor heel kleine afstanden
een vloeipapiertje of een voelermaat.

De regel over meten met de voeten slaat niet op het “uitpassen”
van de zes of tien meter na het uitwerpen van het but. Dit doet
u trouwens het beste met uw tenen, niet met uw hak. U begint
dus met uw voeten in de cirkel (waar ze al waren toen u het but
uitwierp), met uw tenen tegen de binnenkant van de cirkel. Zo
kunt u beter zien waar u begint en waar u uitkomt. Bovendien
voorkomt dit dat u op de cirkel of op het but stapt.

Soms echter is het, onge-
acht het meetgereed-
schap, lastig om te meten.
Dit is met name zo wan-
neer er zich iets tussen het
but en een te meten boule
bevindt, een andere boule
bijvoorbeeld. In dat geval
kan soms een grote passer
dienst doen, maar dat lukt
niet altijd. U kunt natuur-
lijk altijd op de volgende
manier meten:

In het uiterste geval staat het ISP toe dat een obstakel of een
boule tijdelijk wordt weggenomen om te kunnen meten (artikel
24). Hiervoor markeert u hun plaats; die markering dient u later
weer te verwijderen. Na het meten wordt de boule of het obstakel

weer op hun plaats teruggelegd. Het is niet toegestaan een boule
“de grond in te tikken” met een andere boule: daardoor wordt
het later moeilijker deze boule op te stoten, en beïnvloedt u dus
het spel. Maar wat als een obstakel niet kan worden weggeno-
men? Er zou bijvoorbeeld een boom in de weg kunnen staan,
en het aanvragen van een kapvergunning duurt wat lang. Artikel
24 zegt dat er dan met behulp van een passer wordt gemeten.
Helaas is dat niet altijd mogelijk, met name bij grotere afstanden.
Met twee spijkers en een touwtje komt u echter ook een heel
eind, mits u over enig meetkundig inzicht beschikt, en het niet
om millimeterwerk gaat: de nauwkeurigheid is een orde lager
dan bij “gewone” metingen.

Stel: u wilt controleren welke boule het dichtst bij het but ligt:
boule A of boule B. Er bevindt zich een obstakel tussen het but
en boule B. U neemt nu een touw (blauw in de afbeelding) dat
ruim langer is dan de afstand van boule tot but, en bevestigt
aan beide uiteinden van dit touw een spijker. U markeert boule
A en haalt deze tijdelijk weg, slaat u één van de spijkers waar A
zich bevond, en trekt met de andere spijker een ruime cirkel
rondom A. U herhaalt dit voor boule B. Merk op dat u deze cirkels
niet volledig in de rondte kunt trekken: het obstakel staat immers
in de weg.

Nu hebt u twee cirkels, die elkaar op twee punten snijden. Door
deze twee punten kunt u nu een rechte lijn trekken (in de meet-
kunde heet dit de middelloodlijn van de punten A en B). Als u
nu kijkt aan welke kant van deze lijn het middelpunt van het but
ligt, weet u daarmee ook dat de boule aan die kant van de lijn
(boule A dus) op punt ligt.

Tussen 
de Regels

Tussen de Regels

Boudewijn Waijers, scheidsrechter.  

Tussen de Regels
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De beroemde Franse maarschalk Joffre kocht in 1927 een
wijngaard in Rivesaltes (bekend om zijn versterkte zoete
Muscat de Rivesaltes). Vandaag de dag behoort de akker aan
de familie Cazes, die hem beplant heeft met hoogwaardige,
biologische geteelde blauwe en witte druivenrassen. De rode
wijn daarvan, Le Canon du Maréchal Syrah-Merlot 2013, een
Côtes Catalanes, is gezien zijn zeer zuidelijke herkomst ver-
rassend fris en tegelijk zowel zacht kruidig als bessig. Bij o.a.
balletje gehakt of lasagne is dit ongetwijfeld een graag ge-
ziene, pardon geschonken gast. 
Je boekt ‘m voor €7,95 bij www.wijnkring.nl.

Met zijn rode wijn(en) uit Bordeaux vertegenwoordigt Châ-
teau Pradeau Mazeau al jarenlang een vaste waarde. Dat
kan nu ook gaan gelden voor de Bordeaux Rosé - want de
2014 is echt heel lekker. Niet te zwaar noch te licht, flink fris
en goed fruitig (roze grapefruit, wat rood zuurtjesfruit), sap-
pig en heel subtiel gekruid. De 20 hectare tellende bezitting,
die gelieerd is aan Château Toutigeac, ligt binnen het district
Entre-Deux-Mers, tussen de Dordogne en Garonne. De ma-
nager en mede-eigenaresse is Oriane Mazeau die de rosé sa-
menstelde uit cabernet sauvignon plus merlot. 
Prijs €5,99 bij www.plus.nl.

Rode Côtes du Rhône wordt doorgaans met kruidigheid ge-
associeerd, maar vol fruitige varianten bestaan eveneens.
Zoals de Laurent B. 2013 van het eminente, 87 hectare be-
strijkende Domaine Brusset dat gevestigd is in Cairanne. In
de smaak van deze behoorlijk volle, zeer sappige mix van
grenache (60 procent), syrah (20 procent), carignan en mour-
vèdre zijn cassis en andere besfruit te ontdekken, aangevuld
door zwart fruit en, toch wel, wat kruiderij. Fris geschonken
smaakt hij op zijn best. 
Te koop bij www.degoudenton.nl voor €9,50.

Tweede wijnen van goede Bordeaux-bezittingen vormen
bijna altijd goede waar voor hun geld. Want ze komen van
dezelfde wijngaard en worden in dezelfde kelder gemaakt
door dezelfde equipe – maar kosten altijd stukken minder
dan de ‘grand vin’. Een plezierig voorbeeld is de Esprit de
Preuillac 2012, een Médoc van Château Preuillac (foto). Gé-
rant en toen nog mede-eigenaar Jean-Christophe Mau stelde
hem samen uit 49 procent merlot, met 46 cabernet sauvig-
non en wat cabernet franc. Na een vatlagering ontstond een
elegante, vrij vieve Médoc met in zijn sappige, zacht frisse
smaak zowel besfruit als kruidig hout en wat laurier. Wat ‘m
héél lekker maakt bij biefstuk en lamsvlees en extra belegen
boeren-Goudse.  De distributeur is www.mitra.nl die €9,99
vraagt.

VINplette
Winnende wijnen uit het land van petanque,

geselecteerd door vinpressionist Hubrecht Duijker
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Zijn impressies van wijn-
streken, wijnproducenten
en wijnen verwoordde
vinpressionist Hubrecht

Duijker in 116 boeken,
meer dan wie ook ter we-

reld. Heel wat van die werken
werden vertaald, zelfs in het

Frans. Bovendien publiceert hij maande-
lijks gratis wijntips op zijn veel bezochte website
www.hubrechtduijker.com.Al jarenlang is Hubrecht een
fervente bouler die twee keer per week in eigen dorp
speelt bij de Jeu de Boulesclub Abcoude.

Hubrecht
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1. Persoonlijke gegevens?
Lieke van der Voort, geboren op 25 januari 1995 te Bergen op Zoom, waar ik nog
steeds woon. Ik zit op het Kellebeek College in Roosendaal, 2e leerjaar onderwijsas-
sistent. Tom van der Voort, 22 jaar en ik woon in Bergen op Zoom. Op dit moment
ben ik op zoek naar een afstudeerplaats voor mijn opleiding Commerciële Econo-
mie.

2. Waar speel je nu, waar ben je begonnen, waar heb je gespeeld?
Lieke: Ik speel bij Petangeske. Na een aantal jaren verplicht meegaan en kijken bij
toernooien waar Tom speelde, dacht ik dat ik net zo goed lid kon worden. Ik ben in
oktober 2010 lid geworden omdat ze voor het verenigingsteam op zoek waren naar
een goede eerste dame. Ik speel nu nog in de Nederlandse selectie maar na het EK
Beloften ga ik hiermee stoppen. Tom: Ik ben in 2003 in aanraking gekomen met pe-
tanque door de jaarlijkse familiedag van een visclub. Toen zijn wij met iedereen
gaan petanque-en. Een week later kon ik via een schoolprogramma een aantal trai-
ningen meemaken bij Petangeske, waar ik nog altijd speel.

3. Met wie speel je nu regelmatig?
Lieke: Ik speel nu vooral met de speelsters van de damesbeloften Ellen Walrave,
Elke van der Linden en Noëlle Viguurs. Ook speel ik geregeld een toernooi met mijn
vriend Michael Pistorius, die ook besmet geraakt is met het boulevirus. Tom: Vorig
jaar speelde ik met Eddie Hollestelle en Ricardo Saarloos (van Petangeske) voor een
NJBB Masters-plaats. Dit jaar speel ik bijna elk toernooi met Joey van Doorn, Charles
Gelijn en Rick van Lier als voorbereiding op het EK Beloften.

4. Favoriet toernooi of competitie?
Lieke: Dat is een damestoernooi in Palavas, in Zuid-Frankrijk. Ik heb daar het eerste
jaar gespeeld met Frances van Donge, Diana de Wolf en Katy Kamps-Bosch. Het
tweede jaar kon Katy helaas niet mee en zijn we met zijn drieën gegaan. Toen heeft
Wendy Duvalois met de doubletten met ons meegespeeld. Het bijzondere aan dit
toernooi is dat het een hele mooie locatie is, een goede organisatie, sterk bezet en
een hele gezellige sfeer. Tom: Toernooien op speciale locaties zoals het Markttoer-
nooi Delft of het Vrijthoftoernooi. Met Charles Gelijn en Joop Denekamp heb ik een
toernooi in Zywiec, Polen gespeeld. Dat is één groot feest, maar er wordt daadwer-
kelijk goed gespeeld. Winnen of verliezen is daar helemaal geen factor die het ple-
zier beïnvloedt.

5. Hoe ziet de wekelijkse trainingsarbeid er uit?
Lieke: Op het moment train ik niet zoveel in verband met wat rugproblemen, maar
ik probeer één of twee keer per week een aantal ballen te gooien. Met de toer-
nooien heb ik het deze zomer wat rustiger aan gedaan zodat ik in oktober goed fit
en hopelijk pijnvrij aan het EK kan beginnen. Met de selectie trainen wij één keer
per twee weken op zaterdag, en met het verenigingsteam trainen wij normaal één
keer per week. Tom: Tot het begin van dit jaar trainde ik iedere donderdag met spe-
lers van onze club. Daarnaast speel ik competitie(s) en ik
probeer elk weekend minimaal één toernooi te spelen. 
Ik heb thuis een baan waar ik wel eens een balletje gooi. Na
elf jaar trainen had ik sinds deze zomer even geen 
behoefte om op een vaste dag te gaan trainen. 
Ik ben wel meer toernooien gaan spelen.

6. Wat verwacht je van het EK Beloften?
Lieke: Ik hoop dat we een podiumplek kunnen behalen! Ik
verwacht een leuk en gezellig EK te kunnen spelen met ons
team. Wij kunnen - en ik denk dat ik namens ons alle vier
mag spreken - op een geslaagd EK terugkijken als het op
een leuke en gezellige manier verloopt, ongeacht het uit-
eindelijke resultaat. Wanneer de sfeer in de groep goed is,
speel je vanzelf een stuk ontspannener en relaxter. En dat is
heel belangrijk. Ik denk dat de Franse dames kampioen zul-
len worden, maar vlak Spanje ook niet uit. Bij de heren denk

Tête
-à-
tête

foto’s: Hans Hover
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ik Italië, al hoop ik natuurlijk op onze Nederlandse jongens. Tom: Ik ken de meeste
spelers die aanwezig zullen zijn, ik heb vaak tegen deze jongens gespeeld. België,
Frankrijk, Duitsland, Italië, Luxemburg, Spanje en Zweden zijn landen die zeer goed
spelen. Het wordt gezien het deelnemersveld een van de sterkste EK’s. Als wijzelf
geen kampioen worden, dan zeg ik dat Italië het wordt.

7. En wat nog na het EK beloften? Hoe ziet je petanquetoekomst er uit?
Lieke: Na het EK beloften heb ik besloten om voor mezelf te kiezen en te stoppen
met het spelen voor de selectie. Lekker gezellig toernooitjes spelen met de mensen
waar ik graag mee speel. Bijvoorbeeld samen met Michael een dagje boulen. Ooit
hoop ik nog eens op een WK of EK-podiumplek te staan. En wie weet mag ik in de
toekomst wel een keer op de Olympische Spelen gooien. Tom: Na het EK beloften
zal ik na negen jaar afscheid nemen van de Nederlandse selectie. Ik kan terugkijken
op unieke ervaringen met mooie (en ook tegenvallende) resultaten. Volgend jaar
wil ik mijn eigen toekomst op een rijtje zetten, waarbij petanque niet op de eerste
plaats zal staan. Maar ik ga er vanuit dat er genoeg tijd overblijft om mooie presta-
ties neer te blijven zetten.Toen ik begon, wilde ik ooit een EK of WK spelen. Dat doel
heb ik bereikt. Er is echter nog één EK dat ik niet gespeeld heb en dat is het EK ver-
enigingen. Afhankelijk van de tijd die ik de komende jaren kan besteden aan petan-
que en de ontwikkelingen van de nieuwe verenigingscompetitie zal daar wel of
geen verandering in komen…Mocht petanque een olympische (demo)sport wor-
den, dan zal ik misschien het trainingsschema weer aanpassen!

8. Wie is/was je grote voorbeeld?
Lieke:  Mijn broer Tom. Door het vele kijken en het samen trainen heb ik veel van
hem geleerd. Ik had mezelf tot doel gesteld om minstens net zo goed als Tom te
worden of zelfs beter. Er komt een dag dat ik hem zal verslaan! Tom: Die vraag is mij
al eerder gesteld. Mijn antwoord was: “Ik denk niet dat ik een petanque-idool heb.
Spelers moeten niet tegen iemand opkijken om kwaliteiten die zij zelf niet hebben.”
Het zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen van Sven Kramer inspireren mij. Hij
wil constant boven zichzelf uitstijgen, ook nadat hij gefaald heeft. Iedereen ver-
wachtte dat hij olympisch kampioen zou worden, maar dat werd hij niet. Met alle
druk die op hem lag, probeerde hij opnieuw de verwachtingen waar te maken en
keek direct vier jaar vooruit.

9. Verder nog iets te zeggen?
Lieke: Ook in de damesselectie heb ik veel geleerd, van Katy en Marina Blom. Ik wil
ook Diana en Frances bedanken voor alle gezellige jaren samen in de damesselec-
tie. Ook van hen heb ik veel geleerd. Ook alle andere speelsters en coaches van de
selectie wil ik bij dezen bedanken voor hun inzet en tijd, we zullen elkaar vast wel
ergens op een toernooitje tegenkomen!  Tom: In een interview van vorig jaar werd
naar mijn beste en vervelendste petanqueresultaat gevraagd. Mijn beste resultaat
gebeurde toen ik doorhad dat plezier maken belangrijker is dan resultaten boeken.
Sinds vijf jaar, toen ik besloot om bij Petangeske te blijven, beleef ik veel meer ple-

zier dan voorheen. Uiteraard heb ik een aantal mooie resul-
taten geboekt zoals 3e op het EK Jeugd in 2008, 2e op het
EK Precisieschieten, 1e op het NK Doubletten met goede
vriend Joey van Doorn en mijn deelname aan het WK Senio-
ren. Het vervelendste resultaat was twee jaar geleden, toen
ik had besloten een team te vormen met Ricardo Saarloos
en Eddie Hollestelle. Wij slaagden er in om ons via de NC te
kwalificeren voor de NJBB Masters. Dit was al een beloning
op zich, maar toen wij uiteindelijk één winstpartij verwij-
derd waren van kwalificatie voor het WK was dat een erg
triest moment. Vooral omdat het erg moeilijk zal zijn voor
mij, maar vooral voor Eddie en Ricardo, om ooit nog zo
dichtbij kwalificatie voor een EK of WK te zijn. Het zijn mijn
vrienden en zij hebben erg goed gespeeld! Als ik er aan te-
rugdenk baal ik opnieuw, omdat kwalificatie de beste belo-
ning zou zijn geweest.

Tête
-à-
tête
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Aan de hand van een reeks vragen en antwoorden wordt
nader toegelicht hoe de competitie in elkaar steekt en wat de
ideeën zijn m.b.t. de lagere niveaus. De definitieve opzet in-
clusief het wedstrijdreglement zal uiterlijk in het voorjaar van
2016 vastgesteld worden.

1. Wat houdt de NPC in?
De NPC is een competitie tussen verenigingen met teams
van minimaal zes en maximaal negen spelers/speelsters. Er is
gekozen voor deze vorm, omdat spelen in teamverband inte-
ressant en leuk is.

2. Hoe ziet de competitie eruit?
De competitie heeft een piramidevorm met bovenaan de top-
divisie (één poule), gevolgd door twee poules in de tweede
divisie, vier poules in de derde divisie, acht poules in de vierde
divisie enz. Iedere poule bestaat uit acht verenigingsteams en
er wordt een volledige competitie gespeeld met uit- en thuis-
wedstrijden, dus 14 ontmoetingen in een poule. 

3. Volgens welk systeem wordt er gespeeld?
Het speelsysteem is vergelijkbaar met het systeem van het
NK verenigingen en de EuroCup, maar dan met een derde
speelronde. In elke ontmoeting worden dus drie ronden ge-
speeld. De eerste ronde is de doublettenronden (drie par-
tijen), daarna de triplettenronde (twee partijen) en tot slot
weer een doublettenronde.

4. Hoe is de puntentelling binnen een ontmoeting?
De winnaar van een ontmoeting is het team dat vijf of meer
overwinningen heeft gescoord. De winnaar van de ontmoe-
ting krijgt 2 wedstrijdpunten en de verliezer 0 punten. Het is
mogelijk om gelijk te spelen. In dat geval krijgen beide teams
één wedstrijdpunt. Aan het einde van de competitie wordt
een eindstand opgemaakt op basis van het aantal wedstrijd-
punten.
Bij gelijk eindigen wordt het volgende toegepast om de
eindrangschikking te bepalen:
het saldo van partijpunten,
het onderling resultaat (in wedstrijdpunten),
het onderling saldo (in partijpunten), en
het saldo van de in de onderlinge wedstrijden gespeelde
partijen behaalde punten.

5. Moet je van tevoren de namen van je team 
opgeven voor de hele competitie?
Nee. Elk team levert voor aanvang van de ontmoeting een
lijst met 6-9 namen in bij de scheidsrechter. De op die lijst
vermelde spelers/speelsters zijn de enigen die in die ont-
moeting mogen spelen. Indien een op de lijst voorkomende
speler niet gespeeld heeft in de ontmoeting telt het toch als
een gespeelde ontmoeting voor de speler. Vanaf de competi-
tie 2016/2017 geldt dat zodra een speler/speelster aan drie
ontmoetingen heeft deelgenomen in een bepaald team, hij
of zij niet meer mag uitkomen in een ander team in dezelfde
divisie of een lagere divisie.

6. Mag een vereniging met meer teams meespelen?
Ja, dat mag. In de topdivisie, tweede en derde divisie mag
maar één team per vereniging uitkomen. In de vierde divisie
en lager zijn meer teams van een vereniging toegestaan.
Deze zullen zoveel mogelijk over de poules verdeeld worden.

7. Moeten in elke speelronde 
van een ontmoeting dezelfde spelers spelen?
Nee, per speelronde kunnen spelers gewisseld worden, maar
blijft het beperkt tot de spelers, die op de spelerslijst voorko-
men. Het is niet toegestaan om tijdens een partij spelers te
wisselen.

De Nationale Petanque Competitie
In september 2015 start de Nationale Petanque Competitie (NPC) als dé competitie van de NJBB.
Er is een pilot georganiseerd om de ervaringen in de praktijk te toetsen en eventuele knelpunten
voor de start van de competitie in 2016 op te lossen.
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8. Mogen jeugdspelers ook deelnemen aan de NPC?
Jazeker. Voor de jeugdspelers geldt bovendien dat zij pas na
vijf maal deelgenomen te hebben in een bepaald team vast
tot dat team behoren en niet meer in een ander team in de-
zelfde divisie of een lagere divisie mogen uitkomen.

9. Mag of moet een speler aan 
alle veertien ontmoetingen deelnemen?
Het mag, maar is niet verplicht.

10. Is het spelen op de zaterdag een verplichting?
Het competitieschema wordt gebaseerd op de zaterdag als
speeldag, maar het is een richtspeeldag. In de topdivisie,
tweede divisie en de derde divisie is dit nodig vanwege de
reisafstanden. In bijzondere gevallen kan daar van afgewe-
ken worden, mits beide teams dat overeenkomen. Vast is in
ieder geval dat de uitslag uiterlijk de maandag na de richt-
speeldag om 08.00 uur bij de competitieleider binnen is.

11. Mogen er twee ontmoetingen 
op één dag gespeeld worden?
Nee, dat mag niet. Dat zou afbreuk doen aan het systeem
van uit- en thuiswedstrijden!

12. Is het spelen in een overdekte 
accommodatie verplicht?
Nee, dat is niet verplicht. In de topdivisie en de tweede divi-
sie moet men binnen spelen. Alleen als beide teams in de
topdivisie en tweede divisie overeenstemming bereiken om
buiten te spelen, dan mag dit ook. Voor alle andere divisies
geldt dat je niet verplicht bent in een hal te spelen.

13. Wil en kan de NJBB
helpen bij het regelen van een hal?
Uiteraard zal de competitieleider daarbij helpen. Het is ech-
ter raadzaam om al op voorhand contact op te nemen met
verenigingen met een overdekte speellocatie om te kijken of
deze als gastheer wil optreden. Dit kan dan wellicht ook in
het competitieschema al worden meegenomen, zodat thuis-
wedstrijden voor de gastvereniging en de gastheer op de-
zelfde dag ingedeeld kunnen worden.

14. Wat moeten we doen als het slecht weer is?
Daarbij kunnen we twee situaties onderscheiden:
1. Het weer is te slecht of onaangenaam om buiten te spelen.
Dan is het raadzaam om uit te wijken naar een overdekte ac-
commodatie. Gelukkig hebben de verenigingen n.a.v. het
antwoord op vraag 13 dat al geregeld.
2. De weersvoorspelling is zodanig dat het verkeer daar veel
last van zal ondervinden. Bij een code oranje van de KNMI zal

de competitieleider de wedstrijden in het deel van het land
waar de waarschuwingscode geldt afgelasten en in overleg
een inhaaldatum afspreken.

15. Moet het hele team uniform gekleed zijn?
De NPC is een categorie 1 toernooi en dus moeten de spe-
lers, reserves en coach uniform gekleed zijn.

16. Waar kan ik de uitslagen 
van andere teams en verenigingen vinden?
De opzet is om de maandag na de richtspeeldag de uitslagen
en standen op de website van de NJBB te publiceren.

17. Hoe ziet de promotie – degradatieregeling eruit?
Promotie: De winnaar van een poule heeft het recht om te
promoveren naar een hogere divisie, tenzij in die hogere di-
visie het maximum aantal teams van dezelfde vereniging al
bereikt is. In dat geval en in het geval dat de nummer 1 van
de poule niet wil promoveren, promoveert de nummer twee
uit dezelfde poule. Degradatie: Nadat de promoties zijn vast-
gesteld worden op basis daarvan de degradaties vastgesteld.
In principe zijn dit de nummers 7 en 8 uit de eindstand, maar
het kan dus ook alleen nummer 8 zijn.

18. Wat kun je winnen in je poule?
De poulewinnaar heeft recht op promotie en de vereniging
krijgt een beker. De winnaar van de topdivisie is voor een jaar
houder van de wisselbeker en kwalificeert zich voor deel-
name aan de EuroCup.

19. Wat kost deelname aan de NPC?
Voor de pilot is vastgesteld dat het inschrijfgeld per team
€100,00 bedraagt. Voor 2016 moet de hoogte van het in-
schrijfgeld nog vastgesteld worden. Uit het inschrijfgeld wor-
den de kosten van de NPC gefinancierd.

20. Mag een team zich terugtrekken voor 
aanvang van de NPC op basis van de reisafstanden?
De indeling van de NPC zal in alle divisies, behalve de top-
divisie, altijd naar reisafstand ingedeeld worden. Daarbij
wordt geen rekening gehouden met de grenzen van de
toekomstige districten. Mocht het lastig worden de reisaf-
standen beperkt te houden, dan zal de competitieleider
altijd vooraf met betrokken verenigingen overleggen om
tot oplossingen te komen. Het streven is om zo snel mo-
gelijk na het einde van de competitie de nieuwe indelin-
gen bekend te maken. Na publicatie hebben de
verenigingen binnen een nog nader te bepalen periode
de gelegenheid hun indeling ter discussie te stellen of
zich terug te trekken.
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21. Wie is de competitieleider en 
hoe kan ik hem/haar bereiken?
De toernooicommissie is organisator van de NPC en zal één
of meer competitieleiders aanstellen.

22. Wat gebeurt er als een vereniging 
voor een speeldag geen team op de been kan brengen?
Dit moet dan wel wegens zwaarwegende argumenten zijn,
maar dan zal de competitieleider in overleg naar een oplos-
sing zoeken.

23. Wie zorgt voor een
wedstrijdleider en een scheidsrechter?
Bij de NPC worden geen wedstrijdleiders ingezet. De scheids-
rechter wordt geleverd door de thuisspelende vereniging.
Per speellocatie kan worden volstaan met één scheidsrech-
ter. De scheidsrechters krijgen vooraf een instructie over de
administratieve afhandeling van de ontmoeting(en).

24. Hoe en wanneer kunnen we 
inschrijven voor de derde divisie en lager?
De inschrijving voor de derde divisie en lager start in begin
2016, waarvoor een inschrijfformulier beschikbaar zal zijn
op de website NJBB. Er kunnen meer teams per vereniging
inschrijven en per team moet aangegeven worden in welke
divisie men denkt thuis te horen qua speelsterkte.

Voor de derde divisie zal een kwalificatietoernooi georgani-
seerd worden na afloop van de pilot (dus april/mei 2016) om
tot 32 teams in de derde divisie te komen. Voor de overige di-
visies worden de teams ingedeeld op basis van de opgave en
rekening houdend met zo kort mogelijke reisafstanden. Hoe
meer teams hoe kleiner de reisafstanden zullen worden!

25. Komen met de komst 
van de NPC alle afdelingscompetities te vervallen?
In de winter 2015/2016 zeker niet.
Met ingang van september 2016,  start  de NPC op alle ni-
veaus en mogen op de richtspeeldagen van de NPC geen af-
deling/districtscompetities georganiseerd worden.
Competities met een vergelijkbaar systeem als de NPC
mogen in de speelperiode van de NPC niet georganiseerd
worden (zomers dus wel!). Doubletten- en triplettencompeti-
ties mogen georganiseerd worden op andere dan NPC speel-
dagen,

Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog vragen of sug-
gesties hebben, stuur deze dan naar het bondsbureau,
info@njbb.nl. Het bondsbureau zal zorg dragen dat de vra-
gen/suggesties bij de werkgroep komen.

Werkgroep competitie i.s.m. Theo van der Meer, 
Henk van Rekum en Twan Beckers

Voor de 3e keer organiseerde Jeu de Bou-
lesverening ’t Sand op de 3e woensdag
van augustus het populaire Grote Bos-
paden Toernooi in en om de Historische
Moestuin van Bartiméus. Prachtig weer,
weer meer deelnemers dan vorig jaar, 
94 teams, een hartverwarmend optreden
van de huisband SMASH, radio Bartje de
hele dag in touw met muziek en micro-
foonservice, kortom groot feest voor 
spelers en bewoners. Bert en Marcel van
Nieuwenhuizen werden na een korte 
finale partij tegen Eef van Wierst en Gerrit
Reijsen verdiend eerste. Onder het motto
“Iedereen heeft vandaag geluk” gingen
alle deelnemers, bewoners en vrijwilligers
weer met een leuke attentie naar huis. 

Bernard Baakman / Wieger Bosma

De Nationale Petanque Competitie

Iedereen heeft vandaag geluk
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Nieuw logo

Velen van jullie hebben gestemd via ons ledenpanel. Na het
sluiten van de stembus heeft 56% voor onderstaand logo
gekozen. Het bondsbestuur heeft hierom besloten dit logo
tot nieuw logo NJBB te verkiezen. Bedankt voor de reacties!

Uiteraard is het logo niet het enige waar het bondsbureau
mee bezig is. We zijn wel van mening dat, willen we de sport
petanque zichtbaarder maken voor een breder publiek, we
het imago van de sport aan moeten pakken. Het logo, en
daaropvolgend de huisstijl, is de eerste zichtbare stap. 
Misschien heb je al nieuwe posters zien hangen op je 
vereniging of flyers op de bar zien liggen. 

NJBB Nieuwsbouletin

We zijn bezig om de interne communicatie (leden – bond) te
verbeteren. We willen jou (als lid) regelmatig informeren
over de ontwikkelingen van de bond en de projecten waar
we mee bezig zijn. We hebben gemerkt dat daar een grote
behoefte aan is. Alleen communiceren via het bondsblad
blijkt niet genoeg. 

Een digitale nieuwsbrief biedt uitkomst. Zo kunnen we actu-
ele informatie snel overbrengen. De nieuwsbrief kan op elk
gewenst apparaat gelezen worden; computer, tablet of tele-
foon. We kunnen interactiever informeren middels video en
sneller naar aanvullende informatie doorsturen.

Maar we willen niet alleen informatie overbrengen, we wil-
len ook graag feedback, via reactiemogelijkheden, enquêtes
en polls. Want communiceren is tweerichtingsverkeer. 

Meld je aan voor de nieuwsbrief op www.njbb.nl!

Van het Bondsbureau

De ene enquête (logo keuze) is net afgesloten en de vol-
gende staat al weer klaar. Zoals je wellicht hebt gelezen,
bevindt het blad zich in een overgangsfase. Het is de be-
doeling om het bondsblad te gaan gebruiken als naslag-
werk dat bestaat uit vaste rubrieken en
achtergrondinformatie. Hiermee willen we het blad een
tijdlozer karakter geven. In een blad wat maar een paar
keer per jaar uitkomt kun je gewoonweg niet actueel zijn. 
Vluchtig nieuws zoals uitslagen van kampioenschappen,
verenigingsnieuws en andere korte berichten worden in
de toekomst op een andere manier gecommuniceerd
zodat wij je 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.

Inmiddels is de vormgeving aangepast en er zijn een aan-
tal nieuwe rubrieken geplaatst, o.a. Vinplette en Boulinair.
Maar we zijn er nog niet. 

Graag horen we een reactie op deze wijzigingen en 
misschien zijn er nog wel ideeën voor goede rubrieken.
Bovendien kun je je mening geven over wat je leuk vindt
om te lezen en wat er wat jou betreft uit mag. 

Vanaf vrijdag 25 september wordt er een link op de web-
site (www.njbb.nl) geplaatst waarmee leden de mogelijk-
heid krijgen om tot 10 oktober een enquête in te vullen.
Met de verkregen informatie hopen we het bondsblad
nog leuker, informatiever en leesbaarder te maken. 
Meld je aan voor het ledenpanel op www.njbb.nl.

Geef je mening!
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Het team van Nederland bij de mannen
bestaat uit een aantal spelers dat hun
sporen in Nederland al ruimschoots ver-
diend heeft. Tom van der Voort en Joey
van Doorn zijn zelfs al eens samen dou-
blettekampioen van Nederland gewor-
den. Rick van Lier wist bijna de laatste NC
te winnen in de Ereklasse en vers in het
geheugen staat nog de zilveren medaille
op het onderdeel precisieschieten tijdens
het EK in Gent. Na Tom de tweede die dat
lukte bij de jeugd - Tom tijdens het EK van
2010 in Montauban. De lijm binnen dit
team is Charles Gelijn die de rust binnen
het team moet bewaren en nieuw is op
dit podium. Coach Rajen Koebeer heeft
natuurlijk ook al veel ervaring in het inter-
nationale circuit als speler én als coach.

Ervaring
Bij de vrouwen een team waarbij Lieke
van der Voort en Elke van der Linden

voor de ervaring zorgen en waarbij No-
ëlle Viguurs en Ellen Walrave nieuw
komen kijken op het internationale po-
dium. Lieke heeft al aan verschillende
vrouwen Wereld- en Europese Kampi-
oenschappen meegedaan en Elke is
onder andere vaste kracht in het Euro-
Cup-team van CdP Les Cailloux uit Zeist.
Omdat Nederland gastland is dit keer
hoefden de Nederlandse teams zich
niet te plaatsen. Hoewel nog niet alle
namen van de verschillende spelers en
speelsters van de buitenlandse teams
bekend zijn, staan er wel alvast een aan-
tal zeer interessante namen bij. Grote
talenten die zomaar eens hoge ogen
kunnen gooien bij de senioren op toe-
komstige WK’s. Sommige spelers zijn
daar al vaste kracht voor hun land.
Frankrijk, zowel bij de mannen als bij de
vrouwen, hoefde zich als huidig kampi-
oen ook niet te plaatsen.

Favoriet
Het Franse vrouwenteam is voor mij favo-
riet voor de titel. Het team bestaat uit Au-
drey Bandiera, Anaïs Lapoutge, Cindy
Peyrot en Alyson Rodriguez. Cindy en Aly-
son stonden onlangs tijdens het grote en
internationaal sterke deelnemersveld van
het vrouwen doublettentoernooi in Mil-
lau in de finale tegen Audrey. Audrey
speelde niet met een vrouw uit het EK be-
loftenteam. Met zeer degelijk spel op het
zeer lastige terrein van Millau waarbij over
en weer veel geschoten en geraakt werd,
wonnen Cindy en Alyson. Zij zijn dus al-
vast goed in vorm. Audrey haalde overi-
gens ook de triplettefinale.
Nu we het toch over Millau hebben; ook
Diego Rizzi en Allesandro Basso deden
van zich spreken. Zij wisten het tripletten-
toernooi met oude rot Mariano Occelli te
winnen, en stonden ook in het zeer sterk
bezette doublettetoernooi in de finale.

Voorbeschouwing Petanque Spektakel 

EK Beloften 2015 Nieuwegein

Het hoogst haalbare in onze sport is het
Wereldkampioenschap. Jezelf Wereldkam-
pioen kunnen noemen in welke tak van
sport dan ook, is wel het summum. Daaron-
der liggen een aantal kampioenschappen
waarvan ik het Europees Kampioenschap
voor beloftenspelers van 18 tot 23 jaar
toch wel erg hoog inschat. In deze leeftijds-
categorie lopen een aantal nationale en in-
ternationale heren en dames rond die bij-
zonder aan de weg aan het timmeren zijn
tussen de al gevestigde grootheden.

Tekst en foto’s: Theo van der Meer
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Hier werden ze na een lange partij einde-
lijk gestopt door het andere grote feno-
meen van dit moment Dylan Rocher
samen met Stephane Robineau. Daar-
mee wonnen Diego en Allesandro 19 van
de 20 partijen samen, en ze hadden kans
genoeg in de finale, fenomenaal. Daarom
is Italië voor mij de favoriet bij de man-
nen. Helaas is ook het Franse mannen-
team nog niet bekend, maar het zou
zomaar kunnen dat Dylan Rocher ook
weer mee mag doen, en wie weet treffen
Diego Rizzi en Dylan Rocher (toevallig al-
lebei DR) elkaar weer.

Spanje
Maar vlak ook de andere landen niet uit.
Bij de vrouwen is Spanje altijd de titelkan-
didaat. Spanje bezit op dit moment een
wereldtitel en wel die van het WK Tête-à-
tête door Yolanda Mattaranz. Al is zij te
oud, dit geeft wel aan dat daar erg goed
gespeeld wordt. Ook het mannenteam
maakte op mij veel indruk tijdens de kwa-
lificatie in Santander met zeer aanvallend
en onbevangen spel. Het zal mij benieu-
wen of zij dit in Nieuwegein ook kunnen
laten zien. Let ook op België met onder
andere Logan Baton. Hij wordt al vaker
gesignaleerd met de Belgische top. Tij-
dens de Grand Masters Petanque in Apel-
doorn vormde hij zelfs een team met
twee ex-wereldkampioenen Michel Van-
campenhout en Julien Lamour. Hij is ook
geselecteerd voor het EK seniorenteam
dat zijn kampioenschap in Bulgarije
speelt. Daar zal hij onder andere spelen
met het supertrio Hemon, Weibel en Lo-

zano. Bij de vrouwen springt ook Dene-
marken er uit. Het vrouwenboulen is daar
sowieso al goed verzorgd. Tijdens de We-
reldcup van begin dit jaar (invitatietoer-
nooi voor landenteams voor vrouwen)
haalden zij de finale, die zij verloren van
Thailand. Hier zaten ook al een paar
speelsters bij die nog met de beloften
mee zullen doen.
Het Duitse mannenteam heeft een aantal
beloftenspelers die ook bij het WK jeugd
in 2011 in Kemer Turkije de finale wisten
te halen. Ook zij verloren toen van Thai-
land. Manuel Strokosch was daar toen
ook al bij en won afgelopen jaar het Duits
Doublettekampioenschap. Zeker een
team om in de gaten te houden.

Sterke landen
Natuurlijk zijn ook de andere geplaatste
landen sterk. Zweden timmert zowel bij
de mannen als bij de vrouwen al jaren
flink aan de weg in verschillende disci-
plines, denk bijvoorbeeld ook aan de
EuroCup voor clubteams waar Zweden
de laatste jaren steeds bij zat. In mijn
beleving zijn de andere landen outsi-
ders, maar zij hebben zich natuurlijk
niet voor niets geplaatst in Santander,
Spanje afgelopen lente. Kijk daarom
ook uit voor de Luxemburgse mannen
en de Turkse vrouwen. Het belooft
daarom een mooi en spectaculair pe-
tanque spektakel te worden met zowel
bij de mannen als de vrouwen veel ti-
reergeweld en tactische hoogstandjes.
Het hele terrein zal mooi aangekleed
worden, een internationaal kampioen-
schap waardig, waarbij we de presenta-
tie van de teams iets anders willen doen
dan bij overige landenpresentaties.
Want dat verdienen deze talenten. Hoe
dat eruit zal zien? Kom gewoon kijken!

Voor meer informatie en/of gewoon op
de hoogte blijven? Kijk op onze Face-
bookpagina ECespoirs of volg het twitter-
account van ECespoirs.

Tot ziens op 17 of 18 oktober in de petan-
quehal van de SPNN in Nieuwegein.
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Meerdere reacties kreeg ik op mijn laatste artikel, het zou te negatief zijn. Jammer dat
het er maar zo weinig zijn. Het bevestigt de realiteit. Zeker als je er spelers op aan-
spreekt. Wat maakt die paar centimeter nu uit die je buiten de cirkel staat, of dat je de
cirkel al uit bent voordat de boule de grond heeft geraakt?

In het verleden werden de scheidsrechters het veld in gestuurd met de opdracht de
boules te controleren of deze nog wel aan de eisen voldeden. Iedere maand kregen de
arbiters een nieuwe opdracht. Nu mag men blij zijn dat er nog een scheidsrechter is.

Nog steeds blijken er spelers te zijn die bij een meting vanaf het "hart" van het but
meten. Mijns inziens een zeer slechte manier van meten. Wanneer je vanaf de boule
tot aan het but meet, krijg
je de juiste afstand. Let er
wel op dat je bij verschil-
lende diameters van bou-
les de kortste afstand
meet, dus niet onder de
ronding.
Wanneer je eerst een
globale meting verricht,
kan je bij een iets nauw-
keuriger meting, dus de
tweede keer, waarschijn-
lijk een uitspraak doen.
Een en ander zonder iets
te bewegen.

Zo niet, kies dan voor een
buitenstaander, een spe-
ler uit een andere partij.
Dit wanneer er geen
leidsman aanwezig is. Het
opstoppen van boules met een half dozijn halve wasknijpers is uit den boze. De mo-
gelijkheid van bewegen van boule of but is op deze manier veel groter.

Veel discussie is er ontstaan over het spelen op binnenterreinen. Regelmatig gebeurt
het dat geschoten boules die over de uitlijn zijn gegaan terugkeren binnen het speel-
terrein en hierbij boules verplaatsen. Veel discussie is hiervan het gevolg. Is er niets
gemarkeerd, dan is terugleggen van verplaatste boules onmogelijk. Afhankelijk van
het terrein is er soms een duidelijke markering te zien waar de eerder verplaatste boule
lag zodat deze kan worden teruggelegd. Echter men kan niet een gedeelte van de
boules terugleggen en een ander niet. De voordeelregel toepassen, hierdoor blijft alles
liggen zoals het ligt. Nog beter is het de boules en but te markeren waardoor elke dis-
cussie is uitgesloten. Afhankelijk van wat voor wedstrijd is het gezamenlijke overleggen
een uitkomst. Bij alles blijft dat een scheidsrechter die om hulp wordt gevraagd alleen
een uitspraak kan doen op grond van zijn bevindingen.

CO
LU
M
N

Bert Kirpensteijn was jarenlang in-
ternationaal 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.

Bert Kirpenstijn
Sport levert prachtige momenten op en is leuk
om te doen. Maar die mooie emoties die bij
sport horen, kunnen ook omslaan in onspor-
tief of ongewenst gedrag. Iedereen kent de
voorbeelden wel: de sporter die te agressief
speelt, de scheidsrechter die belaagd wordt en
de bestuurder die niet durft in te grijpen. 

De NJBB vindt het belangrijk dat iedereen een
leven lang moet kunnen genieten van sport
en in het bijzonder petanque. Individuen moe-
ten zichzelf kunnen zijn en zich prettig voelen
binnen hun sportvereniging. Dit sluit aan bij
het thema sportiviteit en respect hetgeen on-
derdeel is van het landelijke programma “Veili-
ger Sportklimaat”. Hierin werken sportbonden
en NOC*NSF samen, in opdracht van het mi-
nisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

We hebben op basis van het landelijke pro-
gramma onze eigen campagne ontwikkeld:
Zonder respect geen petanque. Mede op ver-
zoek van een deelnemende vereniging aan de
NPC pilot hebben we posters en flyers verstrekt
aan alle verenigingen. Zo willen we alle spelers
op de hoogte stellen van de belangrijkste ge-
dragsregels.  Het zijn niet allemaal gedragingen
waarop een scheidsrechter kan ingrijpen maar
het is juist de bedoeling dat spelers elkaar zelf
aanspreken op ongewenst gedrag en kunnen
terugvallen op gedragsregels die ook door de
club worden uitgedragen. Laten we samen
voor een veiliger sportklimaat gaan.
Prettig Petanque!, Kijk voor meer info: 
www.njbb.nl/zonderrespectgeenpetanque

Zonder respect 
geen petanque
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De kampioenen van de vorige twee edities, Kees Koogje en
Sandy Rikkers, waren vast van plan de titel ook dit jaar weer bin-
nen te halen. Vanaf de eerste partij speelden zij prima wedstrij-
den, mooi plaatswerk van Sandy en de schoten van Kees altijd
met veel kwaliteit. Dat was ook het verschil in de halve finale
tegen Edward Vinke en Diana de Wolf. Edward schoot wellicht
net zo veel raak als Kees maar met minder carreau’s en blijvers.
Bijna was de finale tegen de zus van Kees, Josefien Koogje met
Tim van Drunen Littel, het was mogelijk dat ze tegen elkaar zou-
den spelen. Romulo van Stockum en Selena van der Hoef staken
hier in de kwartfinale echter een stokje voor.
De finale werd op een terrein gespeeld dat werd aangewezen
door de wedstrijdleiding. Het was heel ander terrein dan waar
Kees en Sandy tot nu toe hadden gespeeld, met veel grote keien
en harde stukken. Tegenstanders Judith van den Eijnden en
Sjaak Spruijt hadden hier al wel gespeeld, maar konden dit voor-

deel niet ten volle uitbuiten. Als je alle wedstrijden wint en dan
bovendien slechts negen punten in totaal tegen krijgt, dan zijn
Kees en Sandy met recht voor de derde keer op rij de kampioen
Mix van Nederland.

Eindstand Hoofdtoernooi:

1. Kees Koogje en Sandy Rikkers
2. Sjaak Spruijt en Judith van den Eijnden
3. Edward Vinke en Diana de Wolf
4. Romulo van Stockum en Selena van der Hoef
Eindstand Troosttoernooi:
1. Bert Fokkert en Bregina Fokkert
2. Brian Schampers en Noelle Viguurs
3-4  Marco Wouters en Ada Wouters
3-4 Eddie Hollestelle en Irini Kalivianakis

Niet veel van de 68 deelnemers zullen het vervelend gevonden hebben dat het
een graad of tien minder warm was dan de dag ervoor. Het enkele buitje regen
namen ze op de koop toe. Het buitenterrein van PC de Gooiers in Nieuw Loos-
drecht is groot en het viel niet erg op dat er een behoorlijk aantal belangstel-
lenden aanwezig was.

Tekst en foto’s: Hans Hover

NK MIX



Moeder en zoon bij NK Mix

Al een jaar of acht speelt Ada Wouters (66 jaar) samen met
haar zoon Marco in het NK Mix. Een aantal jaren geleden in
Middelburg werd de kwartfinale verloren en ook vorig jaar
werden ze uitgeschakeld in de kwartfinale. Dit jaar bij de Gooi-
ers in Loosdrecht werd de halve finale in het troosttoernooi
verloren met 12-13. Omdat beiden bij CJB Middelburg spelen
en in Zeeland wonen en de afstand 180 kilometer enkele reis
bedraagt werd er de dag voor het kampioenschap al in een
conferentieoord in de omgeving overnacht. Voorheen speel-
den Ada en zoon met pa in de hoofdklasse van de NC. 

Noviteit de Schminktent
Winnaars NK Mix Sandy Rikkers 

en Kees Koogje
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De eerste ronde direct tegen Monaco

Monaco (tweede op het afgelopen EK) was op voorhand fa-
voriet voor de eerste plaats in de poule en dat bleek niet voor
niets. Na de triplettenronde was de stand 1-1. Katy, Noël en
Kees wonnen hun partij met 13-11 terwijl Mark, Richard en

Jack met 9-13 verloren. De doublettenronde verloren wij met
0-3. Kees en Richard verloren met duidelijke cijfers. Noël en
Elke verloren hun partij met 10-13 en Jack, die met Mark een
doublette vormde, verloor met 12-13.
Drie van de vier partijen met een klein verschil verloren. Of
dat de ervaring is of het beetje geluk dat wij op dat moment
misten, ik weet het niet. Het zal wel een combinatie van beiden
zijn. Het enige dat uiteindelijk telt, is de einduitslag: 1-4.

Tegen Tsjechië en Bulgarije

De tweede ronde was tegen Tsjechië dat over paar jonge ta-
lentvolle spelers beschikte. Na de triplettenronde was de stand
wederom 1-1. Ook in de doublettenronde verloren wij een
partij maar de overige twee doubletten werden met groot
verschil gewonnen. Einduitslag: 3-2.

De EuroCup – het Europees kampioenschap voor verenigingen – wordt georganiseerd door de CEP, de Confédération Européenne
de Pétanque. Voor deelname namens Nederland heeft Les Cailloux uit Zeist zich gekwalificeerd door in het voorjaar het NK Vereni-
gingen te winnen.
Het team van Les Cailloux bestond uit Katy Kamps, Elke van der Linden, Noël Kempeneers, Kees Koogje, Jack Schillemans, Mark Wil-
deboer, Richard Zuidland en coach Ferry Kamps.

Les Cailloux uit Zeist wederom 
bij laatste acht van Europa

In het weekend van 25-26 juli werd in Monaco
de eerste ronde van de EuroCup, het Europees
verenigingskampioenschap gehouden. In groep
C streden de kampioenen van Monaco, Tsjechië,
Bulgarije, Wales, Denemarken en Nederland
voor deelname aan de finaleronde die van 27
t/m 29 november in Luxemburg wordt gehou-
den. Om dit te halen moesten wij eerste of
tweede in de poule worden.

Tekst en foto’s: Ferry Kamps
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Op zaterdagochtend moesten wij op 9 uur starten tegen de
landskampioen van Bulgarije. Het niveauverschil was veel te
groot. In vijf partijen haalden zij in totaal acht punten. Eind-
uitslag: 5-0.

De kraker!

De vierde ronde moesten wij tegen Boules Hedebo uit Dene-
marken. Een zeer jonge ploeg met veel spelers die voor De-
nemarken uitkomen op de internationale kampioen schappen.
Gezien de rest van de uitslagen was al bekend dat de winnaar
van deze ontmoeting tweede in de poule zou worden en zich
dus ging plaatsen voor het finaleweekend. Wij wisten dat dit
een lastige tegenstander zou zijn en dat werd nog eens dubbel
en dwars bevestigd.
Na de triplettenronden stond het 1-1. De partij van Mark, Ri-
chard en Jack schommelde continu qua kansen en scorever-
loop. Zij verloren uiteindelijk met 10-13. Katy, Noël en Kees
keken lange tijd tegen een achterstand aan maar door drie
perfecte laatste mènes trokken ze de partij met 13-10 naar
zich toe.

De doublettenronde werd bij ons gespeeld door team 1: Kees
met Richard, team 2: Mark met Jack en het mix-team Katy en
Noël. 

Wij kwamen furieus uit de startblokken. Kees en Richard kwa-
men 9-6 voor, Mark en Jack met 8-0 en Katy met Noël zelfs
met 11-0! Toen kregen we te maken met wat Deense onver-
zettelijkheid. Kees en Richard kregen twee grote mènes op rij
tegen en verloren met 9-13 terwijl de tegenstanders van de
andere teams middels goed spel steeds dichterbij kwamen. 

Alle overige landen zijn klaar met hun ontmoetingen. Publiek
en spelers verzamelen zich bij ons speelveld om het slot van
onze partijen te zien. Inmiddels is de stand bij Katy en Noël
11-12 en bij Mark en Jack 10-8. Wij krijgen vervolgens totaal
verschillende mènes te zien. Mark en Jack staan op het punt

hun partij binnen te halen terwijl Katy en Noël een kansloze
mène spelen en de partij dreigen te verliezen. Mark en Jack
onderbreken hun mène om Noël duidelijk te maken dat hij
het but moet schieten. Om precies te zijn waren de woorden
van Mark: “Hij is groen Nol”.

Noël besluit het but te schieten om de partij te redden en hij
pakt hem! Vol op het hout! Elke petanquespeler kan zich voor-
stellen wat voor kick dit geeft. Tien seconden later maken
Mark en Jack het beslissende punt en winnen met 13-8. De
stand is nu 2-2 in partijen en 11-12 in de beslissende partij.
Dit is ook precies het moment waarop de druk op de Denen
te groot wordt. Met het but op zes meter krijgen zij tot drie-
maal toe een bal op 60 cm niet verbeterd, wij maken echter
geen fouten en winnen de pot. De ontlading is fantastisch!

De vijfde ontmoeting tegen Wales zou een formaliteit moeten
zijn en dat werd het ook. Met de adrenaline nog in het lichaam
wonnen wij met overtuigende uitslagen. Einduitslag: 5-0.

Wij hebben mogen spelen bij Club Bouliste Monégasque, een
vereniging met zeer sympathieke spelers en een fantastische
accommodatie. Wij zijn oprecht blij dat we dit weer mee kon-
den maken.

De finaleronde in november

Zoals geschreven wordt de finaleronde van 27 t/m 29 novem-
ber in Boulodrome Belvaux-Metzerlach in Luxemburg gehou-
den. 

Frankrijk, Italië, Luxemburg, Duitsland, Zwitserland, Polen, Mo-
naco en Nederland gaan uitmaken wie zich kampioen mag
gaan noemen. Onze doelstelling is een plek op het podium.
Dat zal lastig worden maar niet onmogelijk. Wij gaan in ieder
geval onze stinkende best doen dit voor elkaar te krijgen en
hopen velen van jullie als supporter daar te zien. Het wordt
een weekend met petanque op zijn best.
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Jan Dijkstra petanquetrainer

Op bezoek in Ermelo bij Jan Dijkstra. In 2011 sloot hij de cursus petanquetrainer 2 van
de NJBB succesvol af. Je kunt nog verder door naar petanquetrainer 3, dit is wel gevraagd
aan Jan, maar het is er niet van gekomen. Elk jaar ontvangt hij een uitnodiging voor de
scholingsdag van Toon van Alebeek, een van de cursusbegeleiders. Op de cursus leer je
hoe je training bij verenigingen moet geven, zowel technisch als tactisch.

Tekst en foto’s: Hans Hover

“Rijk zul je er niet van worden. Vanuit de NJBB wordt wel
voorgesteld een vergoeding te vragen aan de verenigingen
of cursisten, maar meestal draait het uit op vergoeding van
de onkosten”, vertelt Jan. Momenteel geeft hij training bij
de Nijeboulers in Nijkerk en wellicht dat de training bij HKB
(de Harderwieker Bieleggers) ook een vervolg krijgt. “Half
augustus heb ik een vrije training geven bij jbc de Hakhorst
in Leusden. De leden waren heel enthousiast over mijn ma-
nier van trainen.” Jan: “Afleren gaat niet of heel moeilijk, bij-
leren wel. 

Het merendeel van de mensen die ik training geef zijn toch
wat ouder en daar heb je gewoon mee te maken. Je moet
niet denken dat je eenmaal aangeleerde en al jaren in de
praktijk gebrachte manieren om te spelen zomaar kunt ver-
anderen.” Jan is een voorstander van democratische training,
de cursisten hebben nadrukkelijk ook iets te zeggen over
de trainingen, die volgens hem op een speelse ontspannen
manier moeten worden gegeven.
“Wat mij verbaast is dat spelregels en etiquette makkelijk

worden opgenomen, als je het maar goed uitlegt”, aldus Jan,
aan wie je echt kunt merken dat hij het geven van training
ontzettend leuk vindt. De cursisten moeten het leuk vinden
en vooral ook ondervinden. De benadering van de trainer
voor de cursisten moet positief, met complimenten, en altijd
met een evaluatie zijn. Voor zijn trainingen gebruikt Jan het
boek ‘Petanque Trainer’ uitgegeven door Meep Poel. “Hier
staat werkelijk alles in wat je nodig hebt om een goede, leer-
zame en leuke training te geven aan mijn doelgroep.”

In zijn werkzame leven was Jan greenkeeper/hovenier en
dat is goed te zien aan de werkelijk prachtige tuin achter
zijn huis. Een grote hobby van Jan is het houden van Marans
kippen. Deze kippen zijn niet alleen ontzettend mooi, maar
leggen ook heerlijke eieren die bovendien salmonellavrij
zijn en lekker ruiken. De eieren van de volwassen kippen
zijn chocoladebruin, heel apart.

Ik zou heel graag eens jeugd trainen
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Va-Tout als energieleverancier

Tekst en foto’s: Hans Hover

Accommodatiebeheer, financieel beleid en nog een paar
dingen zitten er in de portefeuille van Ton Buuron, die vice-
voorzitter is bij Jeu de Boulesvereniging Va-Tout in Breda.
Op zoek naar vermindering van kosten voor de vereniging
kwam hij uit bij de aanschaf van zonnepanelen.

Teruggave van de energiebelasting (ecotaks) wordt op ter-
mijn afgeschaft. Het Rijk wil niet langer bijdragen in de kosten
van het energieverbruik, maar juist het duurzame gebruik van
energie stimuleren. De situatie nu is dat de verenigingen via
de NJBB de ecotaks (deels) kunnen terugvragen. Ruim een
jaar geleden, mei 2014, begonnen de voorbereidingen om
meer inzicht te krijgen in het aanschaffen van zonnepanelen
om de energiekosten te drukken. Wat zijn de voordelen, zijn
er ook nadelen, kunnen we subsidie krijgen? Deze vragen
dienden eerst beantwoord te worden. 

Omdat de zonnepanelen op een plat dak aangebracht moe-
ten worden ging de voorkeur uit naar een lichte constructie
om de panelen te bevestigen. Ook werd gezocht naar een be-
drijf dat al veel ervaring had met het plaatsen van zonnepa-
nelen en de aanleg van de apparatuur. De drie aspecten die
bij het plaatsen van de zonnepanelen beoordeeld moesten
worden waren: de panelen zelf, de constructie/montage van
de panelen en de omvormer die het hart van de hele operatie
is. De gemeente Breda werd natuurlijk ook benaderd en die
was bereid 1/3 van de kosten voor haar rekening te nemen.
Uiteindelijk werd gekozen voor de aanleg van 90 zonnepane-
len die een jaarlijkse besparing van ongeveer 20.000 kilowatt-
uur zou betekenen. Als je nagaat dat het werkelijke verbruik

van Va-Tout ongeveer 21.000 kilowattuur bedraagt is de re-
kensom snel gemaakt. Omdat het om een investering van on-
geveer € 30.000 ging werd een voorstel tot aanschaf van de
zonnepanelen aan de ledenvergadering voorgelegd, het
voorstel werd met algemene stemmen aangenomen. 

Ton Buuron: “De terugverdientijd is tussen de vijf en tien jaar.
Het rendement is afhankelijk van het weer, de energieprijs en
nog een paar factoren. We hebben een app en daarop kun-
nen we precies zien hoeveel stroom er is geleverd door de
zonnepanelen. De eerste drie maanden, dat zijn natuurlijk wel
de betere maanden, staat de teller al op 10.000 kilowattuur,
dus dat is een heel goed begin.” Op 2 mei werden de zonne-
panelen in gebruik genomen.

Bij de bank krijg je zo weinig rente dat het zoeken
naar alternatieven voor sparen al heel snel lonend zal
zijn. De aanschaf van zonnepanelen is zonder meer
een goede vervanger, het mes snijdt aan twee kanten,
minder energiegebruik en (veel) lagere kosten. H.H.



Ingrediënten voor 4 personen:
1 prei, 1 klein bosje bladselderij, 4 tenen
knoflook, 2 eetlepels slaolie, 100 gram
gerookte spekblokjes, 3 dl. witte droge wijn,
4 kilo mosselen, bekertje crème fraîche.

Bretonse mosselen

Bon appetit
Boulers houden ook van het goede leven, lekker eten met een lekker wijntje.
In elke uitgave een recept voor een lekkere franse specialiteit. 
Wat is er Franser dan Moules à la bretonne? 

Boulinair

I N G R E D I Ë N T E N

Voorbereiding:
Hak de prei, de bladselderij, de knoflook fijn. Verhit de
olie in een diepe pan of wok en bak hierin de knoflook,
de prei en de spekblokjes 5 à 10 minuten. Schep de helft
in een steelpannetje. Voeg de wijn, bladselderij 
(op 2 eetlepels na) en de mosselen aan de grote pan of
wok toe.

Bereidingswijze:
Kook de mosselen 8 à 10 minuten tot ze openstaan en
gaar zijn (dichte mosselen weggooien). Schep de
mosselen in een schaal. Zeef het kookvocht en voeg 3 dl.
ervan toe aan het achtergehouden spek-preimengsel,
roer de crème fraîche erdoor en kook de saus tot deze
licht gebonden is. Voeg zout en peper naar smaak toe.

Schep de saus over de mosselen en strooi de rest van de
bladselderij erover.
Hierbij is een knoflookstokbrood erg lekker. 
Oven voorverwarmen op 180 graden

Nodig:
1 stokbrood, 4 tenen knoflook geperst, peterselie en 75
gram roomboter.
Het stokbrood schuin insnijden, niet helemaal door.
Knoflook, peterselie en roomboter door elkaar mengen.
Verdelen over het stokbrood, een beetje in de
inkepingen doen, verpakken in alufolie en 10 à 15
minuten in de oven.

Eet smakelijk!  /  Mariette Rouwhorst,  jbv. Elburg
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Tekst en foto’s: Theo van der Meer

Samenwonend in Velp (bij Arnhem) en beiden lid bij
Boul’Animo te Dieren trekken zij het hele land door en zelfs
daarbuiten om petanquetoernooien te spelen. Heel af en toe
met elkaar, maar vaker met andere spelers of speelsters.

Hoewel zij allebei al boulen sinds begin jaren negentig, hebben
zij elkaar ontmoet tijdens de Martini Masters in Groningen in
2001. En dan nog niet eens op de zaterdag waar ook beiden
aanwezig waren maar pas op de zondag aan het eind van het
toernooi. De vonk sloeg al snel over, en in de week na het toer-
nooi werd er zeker meer dan twintig uur met elkaar getelefo-
neerd, zittend op een houten stoel met een vaste lijn, zo ging
dat toen.

Tijdens die gesprekken kwamen zij erachter dat zij al in 1992
naast elkaar hadden gebould op het Vrijthoftoernooi in Maas-
tricht, daar zijn zelfs nog vage foto’s van. Dat moet het lot ge-
weest zijn. Nog steeds trekken zij elk jaar naar Groningen om
aan de Martini Masters deel te nemen. Ook nog wel een aantal
keer met elkaar gespeeld, maar dan meestal wel met een derde
speler erbij. Dat gaat eigenlijk altijd prima. NK Mix hebben zij
ook geprobeerd, maar dat was nooit echt een succes. Daarvoor
zijn zowel Nettie als Theo te veel pointeur.

Ook na vijftien jaar samenzijn, trekken zij er nog regelmatig op
uit om allerlei toernooien te spelen, liefst de wat sterker bezette

en de NK’s. Toernooien met vijf partijen voorgeloot worden zo-
veel mogelijk gemeden, maar soms ontkom je er niet aan.

Zij vinden deze situatie ideaal omdat ze dezelfde hobby/passie
delen voor het petanque. Daarom weten zij als geen ander dat
een boulestoernooi een hele dag duurt. Bij stellen waarvan een
van de twee niet speelt, horen zij dat dat nog wel eens voor pro-
blemen kan zorgen.

Enige twistpunt bij Nettie en Theo is altijd wie er terug gaat rij-
den na een toernooi? Maar ook daar komen zij altijd wel uit.
Hoogtepunten uit beider petanqueleven zijn toch wel de drie
WK’s waar zij als toeschouwer bij aanwezig waren. In 2005 Uccle
(Brussel), 2006 Grenoble en 2012 Marseille, mooie wedstrijden,
goede sfeer. Ook mooi was een toernooi van bijna een week in
Santa Susanna, Spanje. Nettie heeft zich voorheen ingezet voor
de NJBB door als Bondsarts te fungeren voor drie jaar. Theo
heeft mede het Petanqueforum opgezet en deelgenomen aan
de werkgroep promotie en communicatie die nu ontbonden
is. Nu wordt hij nauw betrokken bij het bondsblad en de orga-
nisatie voor het komende Europees Kampioenschap voor be-
loften 2015 in Nieuwegein. Daarnaast zijn beiden natuurlijk
actief voor hun eigen vereniging Boul’Animo. Theo maakt
maandelijks het clubblad en is een paar jaar secretaris geweest.
Nettie zelfs voor vier jaar voorzitter. Beiden zullen voor hun club
uitkomen in de pilot van de Topdivisie NPC.

Rubriek over koppels in de breedste zin
van het woord waarbij beiden er vaak
samen op uit trekken om petanquetoer-
nooien te spelen, al dan niet met elkaar.
Dat kan man/vrouw zijn, broer/zus,
opa/kleinzoon, moeder/zoon, afijn de
bedoeling is duidelijk. Voor tips van kop-
pels stuur een mail naar de redactie van
het bondsblad.

Als eerste in deze serie
Nettie Lensink en 

Theo van der Meer.

Petanque-koppels
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R Datum Vereniging Plaats Soort Website

Drenthe za 10 okt JBV Coevorden Coevorden Doubletten www.jdbcoevorden.nl
za 24 okt Emmese Boule Emmen Doubletten www.emmeseboule.nl
zo 08 nov ‘n Boel Plezier Assen Doubletten www.boelplezier.nl

Flevoland zo 25 okt JB Almere Almere-Stad Doubletten www.jeudeboulesalmere.nl

Friesland za 03 okt JBV Lemsterland Lemmer Doubletten jbvlemsterland.weebly.com
do 12 nov La Boule au But Sneek Doubletten www.labouleaubut.nl

Gelderland za 03 okt Hattem Petanque Hattem Doubletten www.hattempetanque.nl
za 24 okt De Nijeboulers Nijkerk Doubletten www.nijeboulers.nl

Groningen za 17 okt Près le but Groningen Doubletten www.preslebut.com

Limburg zo 22 nov PC Venlo Venlo-Blerick Doubletten www.petanqueclubvenlo.nl

Noord-Brabant di 06 okt Wij Liggen Schijndel Doubletten www.wijliggen.nl
vr 27 nov PC Amitié Best Doubletten www.pc-amitie.nl
zo 27 dec JBC Plop Uden Tripletten www.jbcplop.nl

Noord-Holland wo 21 okt L.P.C. Les Mille Îles Zuid-Scharwoude Doubletten www.lesmilleiles.nl
do 17 dec ASV Celeritas Alkmaar Doubletten www.celeritas-petanque.nl

Overijssel do 15 okt De But '84 Steenwijk Doubletten www.debut84.nl
zo 20 dec De Toss Almelo Doubletten www.jbcdetoss.nl

Utrecht za 03 okt Cercle de Pétanque IJsselstein Doubletten www.cercle-de-petanque.nl
zo 01 nov Les Cailloux Zeist Doubletten www.lescailloux.nl
zo 27 dec PVN Nieuwegein Doubletten www.pvn.nl

Zeeland zo 15 nov CJB Middelburg Middelburg Doubletten www.cjbm.nl

Zuid-Holland wo 07 okt Grand Cru '82 Leidschendam Tripletten www.grandcru82.nl
zo 15 nov JBV Gouda Gouda Doubletten www.jbvgouda.nl

De kalenderpagina is een nieuwe 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. Wilt u
in het volgende magazine een  toernooi plaatsen wat door u wordt ge-
organiseerd, neem dan contact op met het bondsbureau.

NK Tête-à-tête
In het vorige nummer is een uitgebreid verslag te lezen over het NK Tête-à-tête
in Uden. Mooi verslag met allerlei foto’s, maar één belangrijke foto ontbrak nog,
en wel die van de winnaar bij de jeugd: Elior van Klaveren. 

Hij won de finale van Michiel Stoop die per abuis een keer Michel genoemd
werd, maar het is toch echt Michiel.
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Nederlandse jeu de boules bond

Jeu De Boules / Pétanque is een boekje in
pocketformaat, een Prisma-uitgave, eerste
druk 1979 geschreven door Christian Marty.
De oorspronkelijke titel: Pétanque is uitge-
geven door Edition Robert Laffont S.A. Paris
1976. Op de omslag de tekst: Complete
handleiding voor het spelen van jeu de
boules ofwel pétanque: materiaal, techniek,
tactiek, regels; met foto's en tekeningen
van spelsituaties. De inhoud bestaat uit vier
delen, te weten: 1- Materiaal en beginselen
van het spel, 2- Wedstrijden, 3- De tactiek
en 4- Officiële reglementen en terminolo-
gie. Zowel op voor- als achterzijde de foto
van onze toenmalige voorzitter van de
bond Stan Polman.

Dit boekje heb ik in de jaren tachtig meer-
dere keren gelezen en als het nodig was, en
dat was het, bepaalde hoofdstukken of
spelsituaties nog eens apart doorgenomen.
Het lag altijd onder handbereik. Maar wat
heeft dit boekje nu met Drs. P te maken?
Het antwoord is: alles!

Ik trof hem in die periode aan bij één van
de vele toernooien op het Museumplein in
Amsterdam waar hij in een speciale kraam
deze boekjes zat te signeren. Ik maakte een
geanimeerd praatje met hem, kocht het
boekje en hij schreef erin: Pour mon cher
Mari, nommé Pierre. Daaronder zette hij
zijn signatuur Drs. P. Ik ben er nog steeds
niet uit hoe deze tekst tot stand is geko-
men. Zoeken we op. Drs. P  - het pseudo-
niem van Heinz Hermann Polzer -  was daar
of op uitnodiging van de Nederlandse Jeu
de Boules Bond of van Uitgeverij Het Spec-
trum. Hoe het ook zij, hij scoorde in ieder
geval goed die dag.

Als je dan hoort via het nieuws op TV dat
hij op zaterdag 13 juni in Amsterdam op
95-jarige leeftijd is overleden, denk je terug
aan al die prachtige teksten van hem die
ook zo gewild zijn op de kleinkunstmarkt.

Ik noem er enkele: Knolraap en lof, schorse-
neren en prei; Wat heb je gedaan Daan; De
zusters Karamazov en Dodenrit, over een
fatale rit met de arrenslee door Siberië ach-
tervolgd door wolven. In Orgaan (uit 1978)
komt naast de benen, de mond en inge-
wanden ook hét orgaan aan bod. Drs. P
maakt hierin gebruik van schaduwrijm: 
Het is wat malser en wat rechter dan een 
banaan Voor vruchtensla heeft men er 
echter maar weinig aan.

Verder het zeer bekende Veerpont uit 1973:
We zijn hier aan de oever van een machtige
rivier. De andere oever is daarginds, en deze
hier is hier. De oever waar we niet zijn noe-
men wij de overkant. Die wordt dan deze kant
zodra we daar zijn aangeland. En dit heet dan
de overkant, onthoudt u dat dus goed. Want
dat is van belang voor als u oversteken moet.
Dat zou nog best eens kunnen, want er is hier
veel verkeer. En daarom vaar ik steeds maar
vice versa heen en weer Heen en weer, Heen
en weer, Heen en weer, Heen en weer

En dan blader ik toch weer door dat boekje
en kijk ik even naar de met de vulpen 
geschreven heilzame opdracht van Drs.P,
want daar op het Museumplein en in het
Oosterpark in Amsterdam en afwisselend 
in het Wilhelminapark in Utrecht liggen
mooie herinneringen van die generatie
spelers uit geheel Nederland in de jaren 
zeventig en tachtig van de vorige eeuw.
Het was de begintijd van het petanque en
de NJBB in Nederland, prachtige tijden 
met veel, heel veel actie.

Daar waar in 1977 en 1978 in prettige 
samenwerking de oprichting van drie 
verenigingen plaatsvond: PUK Haarlem, 
les Cailloux Zeist en Cercle de Pétanque 
IJsselstein. Met dank aan de grote taalvirtu-
oos Heinz Hermann Polzer alias Drs. P.

Michiel Koopman en Piet van Koolwijk

Drs. P en het Petanque




