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INHOUD

Voorwoord

Nieuwe
organisatiestructuur

NK Tête-à-tête 2016

Beste Lezer,
De zomer staat voor de deur. Hopelijk kan er
veel gebould worden in de stralende zon.
En als je dan toch tussen twee partijen even
moet wachten, hoef je je met deze nieuwe
petanque onder je arm niet te vervelen.
Dan lees je onder andere van alles over de
pilot van de NPC die met succes is afgerond.
Of over het eerste NK van 2016 dat heeft
plaatsgevonden in de nieuwe stijl.
Doe je je voordeel met tactische tips en
vergroot je je spelregel-kennis. Bovendien
weet je na afloop van de partij ook welke
smaakvolle wijn je kunt bestellen naast je
overheerlijke Franse diner.
De redactie heeft zijn best gedaan om een
gevarieerd magazine samen te stellen waarin
een goede mix is te vinden tussen de sport
petanque en ontwikkelingen binnen de
organisatie. Uiteraard zijn tips ter verbetering
van harte welkom. Reacties kunt u mailen
naar redactie@njbb.nl.

Erima nieuwe
sponsor NJBB

Tevens zijn we nog op zoek naar redacteuren.
Vind je het leuk om mee te werken aan dit
blad? Dat kan! Stuur je motivatie naar
bovenstaand e-mailadres.
Wij wensen je veel leesplezier!
De redactie
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Agenda
Belangrijke NJBB evenementen 2016
Zaterdag 28 mei
Bondsraadvergadering
Nieuwegein
18 en 19 juni
NK Tripletten
Haarlem
16 en 17 juli
NK Mix
Apeldoorn
10 en 11 september
NK Veteranen en Beloften
Nieuwegein
1 oktober
Start NPC
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KORT NIEUWS

Leuke, interessante, belangrijke en minder belangrijke berichten voor u

Nieuwe aanwinst
bondsbureau

Afscheiding speelveld
Heeft u zich wel eens geërgerd, wanneer boules omhoog of terug springen, bij het raken
van de afscheiding? Waarschijnlijk wel en heeft u zich inmiddels neergelegd bij dit fenomeen. Dit is echter onnodig, de oplossing is gelegen in de materiaalkeuze en opstelling van
de afscheiding. Door de afscheiding onder een hoek van 45 graden op het speelveld te
plaatsen en te kiezen voor elastisch materiaal worden de boules afgeremd en tegelijkertijd
vastgeklemd tussen balk en vloer.
Voor informatie kunststof balken, zie bijvoorbeeld www.nedaplast.com
Door: Nico Coenen, Petangeske

Sinds 11 april is ons team versterkt door een
nieuwe collega, Eric de Reuver, in de functie
van 'medewerker leden- en projectondersteuning'. Eric zal als eerste aanspreekpunt
fungeren voor vragen van verenigingen. Eric
is 22 jaar, woont in Montfoort, is een fervent
sporter en heeft een sportmanagementopleiding afgerond. Jolanda van Groeningen is
sinds 01 april niet meer werkzaam voor de
NJBB. Wij danken haar voor haar inzet de afgelopen twee jaar.

Boules voor de Filipijnen
De petanque sport wint overal op de wereld aan populariteit, zo ook op de Filipijnen. Hier is de sport in 2005 geïntroduceerd.
Sindsdien bestaat er een regionale competitie. Omdat er nog maar weinig mensen petanque beoefenen staat de Filipijnen erg
laag op de ranglijsten in vergelijking met de Aziatische buurlanden. Vorig jaar is er een campagne gestart om petanque te promoten, door het belang van trainingen te benadrukken. Op dit moment zijn er twee scholen die petanque in hun sportprogramma
hebben opgenomen. Dit zal in de komende tijd gaan toenemen.

Deze groei is afhankelijk van materiaal donatie door petanqueenthousiastelingen over de heel wereld. Hierbij de oproep aan
alle petanque-fans in Nederland: steun petanque op de Filipijnen
en lever je oude boules in! Alle boules zijn welkom.
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Heb je boules die je niet meer gebruikt en wil je meehelpen
om petanque op de Filipijnen groot te maken?
Neem dan contact op met Mr. Iwan Gard,
via carlo20o@msn.com
of 06 - 411 90 376.
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Van de voorzitter

Huldiging
Cor van Vloten
Tijdens de afdelingsvergadering van afdeling 05 heeft Cor van Vloten uit handen van
bondsbestuurslid Jan Willem Meerwaldt
een zilveren bondsspeld ontvangen. Cor van
Vloten was van 2010 tot 2016 voorzitter
van afdeling 05.

Marian van Rooyen
Op 30 januari 2016 is Marian van
Rooyen op 59-jarige leeftijd overleden. Zij was sinds 1 oktober 2006 in
dienst bij de NJBB als officemanager.
In 2011 werd bij haar kanker geconstateerd. In september 2011 heeft er
ze voor gekozen om te stoppen bij de
NJBB om de laatste jaren intensief
met haar gezin en familie door te
brengen. Naast haar werkzaamheden
voor de NJBB was zij zelf ook een liefhebber van de petanquesport. Marian
was een prettige collega met wie wij
op een fijne manier hebben samen gewerkt.

Wat heb ik aan de bond? Die vraag kom ik de laatste tijd vaak tegen. Wij zijn
bezig met een gespreksronde langs de verenigingen in alle afdelingen. Het gaat
hierbij onder andere over de toekomstige contributiestructuur, en daarbij wordt
de vraag in verschillende varianten steeds weer aan de orde gesteld: wat heeft
een (recreatieve-/oudere-/jonge-/competitief ingestelde-/....-) speler aan de
bond? Op zich is de vraag naar het nut van de bond een volkomen terechte.
Daarbij gaat het er wat mij betreft meer om of wij waarmaken wat wij beogen en
niet zozeer of ieder individueel lid wel 'waar voor zijn geld' krijgt.
"De bond", dat zijn de gezamenlijke verenigingen (en de bondsraad, het bondsbestuur, de commissies en het bureau). Wat de bond biedt, wordt in sterke mate
bepaald door wat we daarover met elkaar afspreken. Wij hebben ooit als jeu de
boules / petanque- verenigingen in Nederland met elkaar een bond opgezet om
meer, uitgebreidere speelmogelijkheden te creëren door middel van competities,
kampioenschappen en landelijke toernooien, en voor onze beste spelers het
perspectief te creëren op krachtmetingen met teams uit andere landen in internationale kampioenschappen. Daarnaast ook om onze sport op een hoger plan
te brengen en de kwaliteit te verbeteren door de training en opleiding van deskundige functionarissen. Om door middel van samenwerking met andere sporten
en sportbonden en de gezamenlijke belangen in de richting van bijvoorbeeld
overheden te behartigen. Ook om collectieve voordelen voor onze verenigingen
en verenigingsleden (verzekeringen, afspraken over muziekrechten, juridisch
advies...) te realiseren.
Dat is wat de bond al jaren doet. Daarnaast helpen wij binnen de bond elkaar
door informatie uitwisseling en onderlinge inspiratie. De bond, ons gezamenlijke
samenwerkingsverband, maakt dat mogelijk. Veel leden steken daar in samenwerking met het bondsbureau veel vrije tijd, enthousiasme en energie in. Daarmee ontwikkelen wij petanque van een gezellig spelletje voor op de camping of
het dorpsplein (overigens ook ontzettend leuk en waardevol) tot een leuke, uitdagende sport waarin veel mensen, ieder op zijn/haar eigen niveau, heel lang
actief kunnen blijven. Daar hebben wij uiteindelijk allemaal wat aan.
Zeker, er is voldoende ruimte voor verbetering van de activiteiten van de bond.
Zeker, niet alle leden maken evenveel gebruik van de mogelijkheden die de bond
biedt, en niet alle leden besteden evenveel tijd en energie aan de bond; dat is in
alle verenigingen zo en dat is ook niet erg. Zolang wij maar met elkaar ervaren
dat het gemeenschappelijke 'profijt' de gezamenlijke inspanningen waard is.
Wat mij betreft is dat zeker het geval.
Sjoerd Pieterse,
voorzitter

Op 17 februari 2016 is Ben Kuipers
op 70-jarige leeftijd overleden. Ben
Kuipers was jarenlang secretaris van
de opleidingscommissies en heeft in
2012 van het bondsbestuur een gouden speld ontvangen voor zijn verdienste voor de NJBB.

Sjoerd

Ben Kuijpers

55
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De groene accommodatie
Op vrijdag 18 maart zijn er 36 zonnepanelen aangebracht op het dak van het clubhuis van Jeu de
Boules Vereniging OSB uit Bodegraven. Het complex
is hiermee 100% zelfvoorzienend en milieuvriendelijk in stroomgebruik geworden. Bij het bestuur en
de leden bestond al langer de wens om op de kosten van energie te bezuinigen. Met dit project heeft
de OSB twee vliegen in een klap geslagen. De vereniging is erin geslaagd het project te financieren
met behulp van het uitgeven van ledencertificaten,
subsidies en sponsorring. Ook interesse in een
groene accommodatie? Voor tips over het financieren en begeleiden van het project kan contact
opgenomen worden met OSB Bodegraven.

Grote toernooien Lotto is
staan onder druk er voor de Sport

Het bestuur van de Stichting Vrijthof Jeu de Boules Toernooi heeft
besloten om na 30 jaar te stoppen met het Vrijthof Jeu de Boules
toernooi. Met ingang van 2016 zal het toernooi niet meer georganiseerd worden. Het deelnemersveld begon te slinken, de sponsoren bleven weg en de kosten werden hoger. Hiernaast treden
twee langjarige drijvende krachten (G. Lieben en A. Meertens) uit
het Stichtingsbestuur waarvoor geen nieuwe aanmeldingen zijn.
De conclusie is dat er onvoldoende draagvlak is om in 2016 een
meerdaags evenement te organiseren.

6

Het Vrijthof toernooi is niet het enige grote toernooi wat niet
doorgaat. Ook het unieke markttoernooi rond de kerk in Schagen
wat op 16 en 17 juli gepland stond vindt geen doorgang in verband met het niet rond kunnen krijgen van de financiering. Het
Batavia Zeist toernooi leek in eerste instantie ook niet door te
gaan, maar door het ineenslaan van de handen door een aantal
liefhebbers zal het toernooi op 25 juni toch doorgaan, zij het in
afgeslankte vorm. Het Petanque Festijn, 21 augustus, op Kasteel
Keukenhof gaat wel gewoon door.

Het totale resultaat van De Lotto in 2015 was ruim € 59 miljoen
euro. Hiervan draagt de Lotto 43,5 miljoen euro af aan NOC*NSF.
Dat is ruim 800.000 euro meer dan vorig jaar (42,7 miljoen euro).
De Lotto draagt na aftrek van prijzengeld en kosten, 100% van haar
resultaat af aan de Nederlandse samenleving. Ruim 70% is bestemd
voor NOC*NSF, het overige deel, 16,5 miljoen euro over 2015, gaat
naar 18 goede doelen op het gebied van cultuur, gezondheid en
welzijn. De 76 sportbonden die aangesloten zijn bij NOC*NSF
krijgen uit de afdracht aan NOC*NSF
een bijdrage. In 2015
heeft de NJBB een
bedrag van 136.524,ontvangen.
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COMPETITIE

Door: Het bondsbureau

Eerste Nationale
Petanque Competitie
is een feit
Het zit erop. Op 16 april jl. werd de laatste
speelronde van de Nationale Petanque Competitie gespeeld. In september 2015 is de
pilot in de landelijke topdivisie en 2e divisie
van start gegaan om deze nieuwe competitievorm te ervaren in aanloop naar de definitieve start op 1 oktober 2016.
De uitslag
PUK Haarlem heeft de topdivisie gewonnen en vertegenwoordigt Nederland tijdens de voorronde van 29 t/m 31
juli voor de EuroCup in Italië. De finale van de EuroCup
vindt plaats van 2 t/m 4 december in Boras (Zweden).
PU Badhoevedorp en Petangeske uit Bergen op Zoom
werden winnaar in hun poule in de 2e divisie en dwongen daarmee promotie af naar de topdivisie in het
nieuwe seizoen.

Eindelijke een volwaardige
competitie die bij deze sport hoort
De manier van competitie heeft voor een enorm teamgevoel gezorgd. Normaal speel je met 2 of 3 spelers die je goed kent en dat
was nu niet het geval. Nu moet je het met z’n allen doen. Ik ben
erg blij dat de NJBB deze professionele weg is ingeslagen. En dat
we kampioen zijn geworden is natuurlijk helemaal fantastisch.
Edward Vinke van PUK Haarlem.

7
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COMPETITIE

De bevindingen
PUK Haarlem (Topdivisie, winnaar)
We hadden niet verwacht dat we kampioen zouden worden,
maar wisten wel dat we kanshebber waren. Het was tot op de
laatste speeldag onzeker of het zou gaan lukken, dus we konden
geen groot feest plannen. We hebben het met ons team goed
gevierd. De lokale media is ingelicht en er zijn diverse artikelen
verschenen in de lokale bladen en kranten.
Al naar gelang de competitie vorderde, was er steeds meer belangstelling voor de NPC, omdat we dit zelf onder de aandacht
brachten bij de leden. Door de vereniging werd er ook behoorlijk
wat aandacht besteed aan de NPC, zoals een aantal voorlichtingsavonden. Hierdoor zijn al meerdere teams ontstaan die gaan
meedoen in oktober.
Wij hebben de pilot goed ervaren en zijn niet op onverwachtse
problemen gestuit, al denk ik wel dat ik op dat gebied een
voorsprong had op andere clubs daar ik ook in de werkgroep
zit die de competitie heeft opgestart.
Bart Scholten (PUK Haarlem)

ASV Celeritas (2e divisie A, 6e plaats in divisie)
De doelstelling van ASV Celeritas 1 was handhaving in de 2e
divisie A. Met de zesde plaats in onze divisie, is deze doelstelling behaald. Door veel promotie vanuit het bestuur onder
onze leden hadden we de laatste vier thuiswedstrijden veel publiek. De tegenstanders waren verrast dat er zo veel belangstelling was.
Onze leden raakten enthousiast over het vertoonde spel. Door
goede contacten met de PR Afdeling van het Noord-Hollands
Dagblad (editie Alkmaar e.o.) kregen we elke keer als we gespeeld hadden, in het kader van de landelijke competitie NPC,
ruimte in deze krant met vermelding van de uitslagen en in
welke hoedanigheid dit tot stand is gekomen. Een hele mooie
promotie voor onze sport.
Ben van Assema, Wedstrijdsecretaris ASV Celeritas

Petangeske (winnaar Topdivisie B)
Het kampioensfeestje hebben wij als team met wat betrokken
mensen zoals de barbezetting, de scheidsrechter en wat bestuursleden gevierd na afloop met een gezellig BBQ-avondje. Wij
hadden ons team redelijk hoog ingeschat. We gingen ervan uit
dat wij bij de bovenste twee zouden eindigen, omdat ons team
de laatste jaren vaak bij de laatste acht zat van het verenigingskampioenschap.
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(Bron: artikel Editie NL)
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Er was behoorlijk wat aandacht van supporters bij thuiswedstrijden, maar om de kosten van het reizen zo laag mogelijk te houden,
reden we meestal met twee volle auto’s naar uitwedstrijden. We
hebben een whatsapp-groep aangemaakt zodat de thuisblijvers
alles live konden volgen.
We zijn niet tegen echte problemen aangelopen tijdens de
pilot, al was veertien zaterdagen vrijmaken voor sommige van
onze spelers wel een probleem. Daarom hebben we ervoor
gekozen om met meerdere mensen (14) een team vormen.
Aan lokale media-aandacht geen gebrek, in de plaatselijke
krant staat twee keer per week nieuws over onze vereniging.
Hierin op de woensdageditie vaak de uitslag en verslag van de
NPC-ontmoeting. In de week voor de laatste speeldag is er een
groot artikel geplaatst en dit artikel staat ook op nu.nl.
Mary van der Voort (Petangeske)

De evaluatie
Inmiddels heeft 61,6 % van de deelnemers aan de pilot een enquête ingevuld ter evaluatie. Er zijn natuurlijk verbeterpunten zoals
het hoort bij een pilot. Uit de enquête komt naar voren dat het
spelen op gelijkwaardig niveau als stimulerend wordt ervaren, het
spel verbetert. De reeks van speeldagen en indeling van de speeldag zorgt voor een saamhorigheidsgevoel, ‘je speelt niet alleen
voor jezelf maar voor het team of de club’. ‘Met de professionele
opzet van de competitie heeft petanque eindelijk de uitstraling van
een échte sport’. Een aantal reacties van deelnemers.
Opvallend is wat door sommigen als positief wordt ervaren anderen als minpunt zien. Het aantal speeldagen is hier een voorbeeld van, de ene speler krijgt er een teamgevoel van de ander
vindt het te veel. Sommigen vinden de reisafstand te groot, anderen vinden het juist leuk om op wat verder liggende locaties
een kijkje te nemen. Toch heeft 37% de NPC positiever dan verwacht ervaren en voor 4,9% is het tegengevallen. Met een gemiddeld rapportcijfer van 6,4 kunnen we de pilot met een
voldoende afsluiten.
In de bondsraad van 28 mei wordt het reglement van de NPC
behandeld. De input die het bondsbestuur de afgelopen maanden heeft ontvangen is bij de samenstelling van het reglement
meegenomen. Daarnaast hebben de verenigingen de afgelopen
weken de mogelijkheid gehad om via de afdelingsvergadering
nog wijzigingen voor te stellen in het definitieve reglement.

Aan de NPC kunnen spelers deelnemen die in het bezit
zijn van een Wedstrijd-licentie. Om deelname aan de NPC
te stimuleren voor spelers met een Club-licentie kunt u
vanaf 1 juli uw licentie eenmalig door uw vereniging voor
het gereduceerde tarief van €9,75 laten upgraden.
Ook meedoen?
Tot 30 juni kunt je je nog aanmelden voor de 4e divisie
en lager tot 30 juni. Kijk op www.NLpetanque.nl/NPC

Speeldata
01 oktober
15 oktober
29 oktober
12 november
26 november
10 december
14 januari

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2017

28
11
25
11
25
01
08

januari
februari
februari
maart
maart
april
april

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
9
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NATIONAAL KAMPIOENSCHAP

NK Tête-à-tête 2016

Op 23 en 24 april jl. vond bij De Goede Worp in Den Haag het NK Tête-à-tête plaats. Bijna alles was
nieuw dit jaar. Er werd gespeeld over twee dagen, op tijd, volgens Zwitsers systeem en op één locatie
door de 3 categorieën (mannen, vrouwen en junioren). Aan de spelvorm tête-à-tête, één tegen één, was
niks veranderd.
Bij aankomst werd het nationale karakter van het kampioenschap meteen duidelijk, de NLpetanque-boog bij de ingang
was niet te missen. De organisatie had het goed voor elkaar;
de locatie zag er professioneel uit, de wedstrijdleiding en
scheidsrechters waren voldoende aanwezig en de loting en
tussenstanden waren in de kantine prima te volgen. De organisatie had jammer genoeg het weer niet in de hand. Winterse
buien met stralende zon wisselden elkaar in hoog tempo af.
De constante factor was de koude wind, wat een extra handicap bij het spelen opleverde.
Helaas werden er een aantal gerenommeerde wedstrijdspelers
gemist, werd het deelnemersaantal bij de mannen van vorig
jaar niet gehaald en had de organisatie gehoopt op meer toeschouwers bij de finales. Dat laatste kan ook aan het weer gelegen hebben. Toch was het een kampioenschap op topniveau.

10

Jeugd
Bij de jeugd was Valentino Peeters in topvorm, tijdens de voorronden wist hij al zijn partijen te winnen en haalde de finale op

zondag door de halve finale te winnen van Colin Brinkman. Zijn
tegenstander zou komen uit de spannende partij tussen Roby
van Rooijen en Jobbi Schefferlie. Door een zeer onverwachte klos
op een goed schot van Roby kwam Jobbi ineens op 13 te liggen.
De winst van Jobbi was een feit. Hij plaatste zich hiermee voor
de finale. Voor Roby komen gelukkig dit jaar nog meer NK’s met
kans op hoofdprijzen
In de finale bleef Jobbi stoïcijns op zijn eigen wijze plaatsen. Bij
Valentino liep het voor het eerst tijdens het NK niet lekker, wat
tot uiting kwam in de score. De finale eindigde in 13-7. De eerste
verliespartij van het NK maakte voor Valentino meteen het verschil tussen zilver en goud. Jobbi heeft hard moeten werken voor
zijn gouden plak en is hier zeer tevreden mee.
Dames
Sandy Rikkers begon moeizaam aan het kampioenschap. Met in
de eerste drie partijen een uitslag van 13-12, 13-12 en 12-13 zat
zij nog net aan de goede kant van de streep. Daarna ging het
snel beter en plaatste zij zich als vierde voor de finaledag.
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Tekst en beeld: Theo van der Meer

Op zondag moest zij vol aan de bak. Door te winnen van zowel
Judith van den Eijnden en Mathilda Boström, beide met 13-10,
plaatste zij zich voor de finale. Janneke Gravesteijn moest alle zeilen bijzetten in de kwartfinale tegen Lynsey Bakens. Door te blijven
knokken, won zij met het kleinst mogelijke verschil (13-12). Janneke trof opnieuw Marina Blom (gewonnen van Sandra Gilliéron
in de kwartfinale), net als in de finale van vorig jaar. Vorig jaar
won Marina nog in de stromende regen en werd toen kampioen,
dit keer kreeg Janneke haar revanche en won met 13-7.
De finale was een leuke partij om naar te kijken, beide speelsters
waren aan elkaar gewaagd. Regelmatig moest er gemeten worden, wat maar aangeeft hoe weinig verschil er in pointeercapaciteit van beide dames zat. Sandy won uiteindelijk met 13-6 en
plaatst zich hiermee voor het EK tête-à-tête dat in Nimes (FR)
van 4 tot en met 6 november plaatsvindt.
Mannen
In tegenstelling tot de jeugd en de vrouwen, hadden de mannen
het hele weekend in de buitenlucht gespeeld, weer of geen weer.

Voor één partij werd een uitzondering gemaakt, de kwartfinale.
Toen mocht de winnaar van de toss bepalen, binnen spelen of
buiten. Mourad el Ansari en Kees Koogje wonnen allebei binnen
van resp. Marco Zeitzen en Patrick van der Schief.
De halve finale tussen Mourad en Kees beloofde een mooie te
worden, maar Mourad wist zijn kansen niet te pakken.
De andere halve finale ging tussen Ad Wagenaars en Christian
Bos. Christian had een heel goed weekend en met solide spel
kwam hij heel ver. Ook tegen Ad had hij zeker kansen maar uiteindelijk verloor hij met 11-13.
Ad en Kees wilden er een mooie finale van maken, maar omdat
de prijsuitreiking voor de jeugd en vrouwen al was geweest bleven er helaas weinig toeschouwers over. Er ging ook nog een
winterse bui overheen, maar dat kon Kees niet deren. Kees bleef
de sterkste en won met 13-7.
Kees prolongeert daarmee zijn titel en mag met Sandy mee naar
het EK.

11
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ACHTERGROND

ONTWIKKELINGEN IN DE SPORT
De wereld om ons heen verandert sterk en in hoog tempo. De veranderingen in onze maatschappij zijn
van invloed op de manier waarop we sport beoefenen en beleven en daarmee ook op de manier waarop
de sport in ons land georganiseerd wordt. Dat geldt natuurlijk ook voor petanque.
Uit landelijke cijfers blijkt dat er steeds meer mensen sporten, maar
dat de manier waarop mensen sporten steeds meer diversiteit vertoont. Het organiseren van sport is namelijk niet meer alleen weggelegd voor verenigingen of bonden. De sporter is steeds beter in
staat om zelf trainingen, competities en toernooien te organiseren.
Daarbij komt dat de financiering van de georganiseerde sport
steeds meer terugloopt. Dit vraagt om een andere kijk op de georganiseerde sport in Nederland.

vaak opnieuw uitgevonden. De laatste jaren wordt er steeds
meer samengewerkt door verschillende sportbonden en sportverenigingen onderling, waardoor kennis en ervaringen gedeeld
worden; een goede ontwikkeling. Zo heeft de NJBB bij de ontwikkeling van de nieuwe opleidingsstructuur gebruik gemaakt
van de kennis en ervaring van bonden die al jaren succesvolle
opleidingen verzorgen.

De georganiseerde sport in NL
In vergelijking met andere landen is de sport in Nederland
goed georganiseerd. Er zijn ontzettend veel sportverenigingen in
Nederland, maar liefst 29.000, waar sporters zich kunnen aanmelden. Op de verenigingen ontmoeten de sporters elkaar om te
sporten en/of om gezellig met elkaar samen te zijn. De vereniging zorgt voor een accommodatie met banen en een clubhuis,
voor de mogelijkheid om deel te nemen aan de competities en
toernooien en voor de verbinding van de leden onderling. Binnen
het Nederlandse sportlandschap zijn ontzettend veel vrijwilligers
actief (ruim 1 miljoen!). Dit geldt ook voor de sportbonden waar
veel verenigingen bij aangesloten zijn. De bonden ondersteunen
verenigingen o.a. bij het realiseren van accommodaties, het organiseren van competities en toernooien en het besturen van
een vereniging. De bonden hebben zich op hun beurt verenigt bij
sportkoepel NOC*NSF. NOC*NSF behartigt de belangen van de
Nederlandse sport, zowel in de breedte (recreatieve sporters) als
in de top, en ondersteunt de sportbonden bij hun activiteiten en
uitdagingen.
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De structuur van de georganiseerde sport staat echter ter discussie. Zoals geschreven is de sporter immers steeds beter in staat
om zelf competities, toernooien en trainingen te organiseren zonder tussenkomst van een vereniging of een bond. Daarbij blijkt
in de praktijk dat bonden veelal gericht zijn op hun eigen sport
en hun eigen leden. Dat is zonde, want hierdoor wordt het wiel

Samenwerking en focus op de sporter
De ontwikkeling naar meer samenwerking is ook landelijk gaande.
NOC*NSF ontwikkelt, net als iedere bond en vrijwel iedere vereniging, een beleidsplan. Dit beleidsplan wordt de ‘Sportagenda’ genoemd. In de komende Sportagenda is de samenwerking tussen
bonden, tussen verenigingen (van verschillende sporten) en samenwerking met andere sportorganisaties (zoals sportservicecentra) een belangrijk speerpunt. Binnen de georganiseerde sport
moeten de krachten gebundeld worden om de sporter en de
sport zo goed mogelijk te bedienen. Een mooi voorbeeld van zo’n
samenwerking is de Sportbestuurdersacademie. De NJBB heeft
hier samen met 6 andere sportbonden het initiatief genomen om
gezamenlijk bijeenkomsten te organiseren voor bestuurders van
verenigingen. Tijdens de bijeenkomsten komen (ervarings-)des-
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kundigen aan het woord over een bepaald thema en is er veel
ruimte voor interactie tussen de bestuurders van verenigingen.
Deze samenwerking zorgt ervoor dat de bonden themabijeenkomsten voor hun bestuurders kunnen verzorgen, maar vooral
de interactie en kennismaking met bestuurders van verschillende
sporten blijkt erg waardevol.
Naast de focus op samenwerking staat er nog een belangrijk
speerpunt in de Sportagenda: het verleggen van de focus op bonden en verenigingen naar de behoefte van de sporter. Het uitgangspunt is dat er bij de ontwikkeling van producten en
activiteiten niet vanuit het behoud van de eigen bond of vereniging wordt gedacht, maar juist vanuit de behoefte van de sporter.
Waar heeft de sporter, voor wie we het uiteindelijk allemaal
doen, nu behoefte aan en hoe kunnen wij daar een bijdrage aan
leveren?

Sportbestuurdersacademie
Dit kwartaal staat de Sportbestuurdersacademie in het
teken van bestuurlijke vernieuwing. Tijdens de bijeenkomsten worden bestuurders gestimuleerd om met een frisse
blik naar de eigen vereniging te kijken. Natuurlijk worden
de benodigde handvatten ook aangereikt!
De themabijeenkomsten zijn als volgt gepland:

Meer samenwerken en de sporter centraal stellen; dat geldt voor
bonden maar natuurlijk ook voor verenigingen! Niet alleen zijn
verenigingen een onmisbare schakel in de georganiseerde sport,
maar ook staan vereniging veelal direct in contact met de sporter.
Hierdoor kan een vereniging dus goed inschatten wat de behoefte van de sporters is. Niet alleen van de eigen leden, maar
juist ook van boulers die niet in verenigingsverband actief zijn.
Ook voor die groep kan de vereniging van waarde zijn. Landelijk
onderzoek wijst uit dat sporters steeds vaker zoeken naar korte
termijn verbindingen zonder verplichtingen. Lidmaatschap van
een vereniging is voor die groep geen uitkomst, maar dat betekent niet dat ze niet willen boulen! Er is steeds meer maatwerk
nodig om de sporter aan te trekken en vast te houden. Het is aan
de georganiseerde sport (bonden en verenigingen) om hierop in
te spelen. Doen we dat niet? Dan zijn er andere organisaties die
wel een passend aanbod ontwikkelen en worden de verenigingen en bond steeds minder relevant.
Samenwerking tussen verenigingen is niet alleen nuttig voor het
delen van kennis en ervaring. Ook voor de zichtbaarheid van de
vereniging is samenwerking effectief. Mensen in de omgeving
en leden van andere verenigingen kunnen op deze manier kennis
maken met de vereniging. Dat is natuurlijk erg belangrijk. Om
deel te kunnen nemen aan activiteiten van de vereniging of te
overwegen om überhaupt te gaan boulen moet men wel weten
dat de vereniging bestaat en welke activiteiten de vereniging organiseert. Een gezamenlijke sport en/of open dag met omliggende verenigingen is vaak een leuke start.
Durf jezelf vragen te stellen
Het voorbestaan van verenigingen en bonden is niet meer vanzelfsprekend. Voor verenigingen, bonden en zelfs NOC*NSF is
het noodzakelijk om mee te bewegen met de veranderingen in

Maandag 23 mei
Maandag 30 mei
Donderdag 9 juni
Donderdag 16 juni

Den Haag
Eindhoven
Zwolle
Nieuwegein

Kijk op www.njbb.nl > Verenigingsondersteuning > Sportbestuurdersacademie voor meer informatie en meld je aan!
het Nederlandse sportlandschap. De volgende vragen staan hierbij centraal:
Waar heeft een (potentiële) bouler behoefte aan?
• Wat is de meerwaarde van onze bond of vereniging voor een
(potentiële) bouler?
• Hoe zorgen we ervoor dat we die meerwaarde voor zoveel mogelijk boulers kunnen realiseren?
• Hoe en met wie zouden we kunnen samenwerken om een
meerwaarde te creëren voor de (potentiële) bouler?
• Hoe zorgen we ervoor dat we meer mensen betrekken bij onze
vereniging (niet per se in de vorm van een lidmaatschap)?
• Hoe zorgen we ervoor dat we in de toekomst ook van waarde
blijven voor de (potentiële) bouler?
Binnen de NJBB worden deze vragen regelmatig gesteld. Hoewel
de antwoorden niet eenvoudig en eenduidig zijn, is het stellen
van de vraag op zich al waardevol.
Worden deze vragen ook wel eens bij u in de vereniging gesteld?
Iedere verandering is lastig, maar iedere verandering biedt ook
weer nieuwe kansen. Denk in kansen. Denk in mogelijkheden. Er
is voor de sportkoepel, voor de sportbond en vooral voor uw
sportvereniging nog een wereld te winnen!

13
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TECHNIEK & TACTIEK

Door: Joop Pols

Presteren is geen toeval
En ook niet geheimzinnig
Over de techniek van het petanque zijn de laatste 50 jaar heel wat boeken geschreven.
Over hoe je een boule moet vasthouden, over een effectieve achterzwaai enzovoorts.

Om de één of andere reden kunnen wij al die aanwijzingen beter
onthouden dan ze in de praktijk brengen. We lopen teveel aan
tegen zaken als: een slechte concentratie, zenuwen, onzekerheid
en zelfveroordeling. We vragen ons af waarom we dat ene toernooi
zoveel beter spelen dan het andere.

Fase1: Plan
In deze fase wordt vrijwel alleen maar nagedacht. Je bekijkt de
spelsituatie. Je overlegt met je teamgenoten. De taktiek wordt
bepaalt (schieten of plaatsen) en de techniek aangepast aan het
doel. Neem een besluit.

Kortom: Er blijken allerlei obstakels te zijn die een goede prestatie
in de weg staan. Immers, presteren doe je in een ontspannen concentratie. In het hier en nu!

Fase 2: Voorbereiding
Er worden routinematige handelingen verricht. Loop van de cirkel
naar het doel en bekijk het terrein. Zoek daarna een goede donnee.

Om beter te leren presteren zul je een aantal eenvoudige vaardigheden moeten leren, zoals je zintuiglijke waarnemingen aanscherpen en zo bewustworden van hetgeen je ziet, hoort en voelt. Je
zult ervaren dat het focussen van jouw aandacht leidt tot inzicht.

Fase 3: Uitvoering
Er wordt nu niet meer nagedacht, alleen maar waargenomen. Om
het nadenken uit te schakelen, richt je je bewuste aandacht op één
enkel punt: Bij het plaatsen op de donnee en bij het schieten op
de boule of het but. Blijf tijdens je hele beweging naar dit punt kijken!

Aandacht + doelstellingen = concentratie
De uitleg is simpel. Wanneer jouw aandacht gericht is op het spel
en je ziet wat er gebeurt (waarneming), heb je geen tijd om aan
andere dingen te denken. Wanneer je na overleg met je teamgenoten hebt besloten wat je wilt bereiken met je volgende worp
(doel), ben je geconcentreerd bezig.
Ook het hebben van een doel voor je volgende worp is van cruciaal
belang. Hoe sterker het idee is wat je met deze worp wilt bereiken,
hoe beter je concentratie, hoe beter je spel.
Om van iedere boule die je speelt een beter resultaat te verwachten, is het slim om gebruik te maken van De Petanque Cyclus.
De Petanque Cyclus
Fase 1: Analyseer en maak een plan
Fase 2: Bereid jezelf voor
Fase 3: Voer je plan uit
Fase 4: Kijk en volg je boule naar het doel
Fase 5: Voel en ervaar je emoties
Fase 6: Accepteer en verwerk je emoties
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Fase 4: Waarnemen
Na het loslaten van de boule kijk je heel bewust in hoeverre de
worp succesvol verloopt. Dat is je eerste waarneming. Daarna kijk
je of je boule ook het verwachte traject aflegt, dat je van te voren
had bedacht. De impact die de boule uiteindelijk heeft op de spelsituatie, maakt de waarneming compleet.
Fase 5: Emotie
Na iedere worp hebben we een emotie. De ene keer wat heftiger
dan de andere keer. Maar ze komen. Het resultaat is immers goed
of slecht
Fase 6: Emotie verwerken
Direct na het voelen van de emotie moet deze verwerkt worden.
Want emoties beïnvloeden jouw bewegingen positief of negatief.
Soms meer en soms minder. Het goed verwerken van emoties is
van groot belang om de volgende worp niet te beïnvloeden. Het
is daarom heel verstandig om na een mislukte worp opnieuw de
tijd te nemen en uit de cirkel te stappen en de cyclus opnieuw te
beginnen.
Probeer het eens uit. Je leert er een stuk bewuster van te spelen.
Succes!
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Bon appétit

BEREIDINGSWIJZE

POT AU FEU
WORCESTERSHIRE
Plaats groenten, bouquet garni, kip en konijn in een grote
pan. Genoeg water toevoegen tot de kip (met de
borstkas naar boven) bijna bedekt is.
Aan de kook brengen, afschuimen worcestersaus
toevoegen. Bedekken met goed afsluitende deksel of
aluminium folie. Vuur laag zetten en ongeveer 1 uur
zachtjes stoven of totdat de kip gaar is. Kip, konijn en
groenten uit de pan nemen en op een schotel leggen.
Afdekken en in de oven warm houden. 300 ml. van de
bouillon apart houden. Bloem aanmaken met beetje koud

water, aan de bouillon in een andere pan toevoegen.
Aan de kook brengen, roeren en dan vuur laag zetten.
Eierdooiers met room vermengen, iets van de warme,
dikker gemaakte bouillon toevoegen.
De saus terug in de pan, blijven roeren en verwarmen tot
de saus roomachtig glad is. NIET laten koken.
Serveer de niet gebonden bouillon eerst, naar smaak
afgemaakt met fijngesneden peterselie. Daarna volgen
de kip, het konijn en de groenten met de verdikte saus.

INGREDIËNTEN
bestemd voor 6 tot 8 personen.
4 stengels bleekselderij
675 gr. of 6-8 grote wortelen, geschrapt, gehalveerd
en bijgesneden.
3-4 middelgrote preien, bijgesneden en gehalveerd.
6-8 kleine courgettes, gehalveerd.
1 kleine vroege savooiekool,
in vieren gesneden.
450 gr. sperziebonen, schoongemaakt en gehalveerd.
2 gehalveerde middelgrote uien, steek 2 kruidnagelen
in iedere helft.
1 bouquet garni (bosje peterselie, tijm en laurierblad.
1 kip van 1.2 kg. 1 konijn
Na een dergelijke maaltijd
in stukken gesneden.
serveert men wat blauwgeaderde
2-3 eetlepels Lea &Perrins (worcestersaus)
kaas, bijv. Roquefort, wat verse
vijgen en goede sterke koffie.

Voor de saus:
2 eetlepels aardappelmeel,
rijstebloem of maizena.
4 eierdooiers. 300 ml. room.
fijngesneden peterselie voor garnering.

Een goede rode wijn, zoals een
bordeaux complementeert de
maaltijd uitstekend.
Recept van Janny Brouwer Lid
Rijswijkse Petanque vereniging
Amicale Boule d"Agent (ABA)
Bon appètit!
15
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Wat is jouw succesrecept?
Heb je een recept voor een Frans gerecht en wil je anderen laten genieten van je boulinaire kunsten?
Stuur je recept samen met een foto van jezelf in naar redactie@njbb.nl. Wie weet sta je in het volgende nummer.
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Nieuwe organisatiestructuur
In het meerjarenbeleidsplan 2014-2016 heeft de NJBB de ambitie uitgesproken om in
2016 te komen tot een daadkrachtige, beheersbare en efficiënte bondsorganisatie.
Bij de ontwikkeling van het meerjarenbeleidsplan 2014-2016 zijn
de uitgangspunten voor de bondsorganisatie van de NJBB benoemd. De uitgangspunten vormen de basis voor de ontwikkeling
van de nieuwe organisatiestructuur.
De uitgangspunten voor de bondsorganisatie van de NJBB zijn:
1. De vereniging staat centraal;
2. Dynamische en flexibele structuur;
3. Samengang en transparantie tussen verschillende
bondsorganen;
4. Effectiviteit en efficiëntie in de gehele organisatie;
5. Gedeelde verantwoordelijkheid en ambitie; ownership in alle
geledingen.

Daarnaast vormen de kerntaken van de bond een belangrijk uitgangspunt voor de ontwikkeling van de nieuwe structuur. In het
meerjarenbeleidsplan 2014-2016 zijn de kerntaken van de bond
vastgesteld. De kerntaken zijn gebaseerd op de gekozen koers, namelijk het positioneren van de Petanque als een competitiesport,
en de genoemde uitgangspunten van de bondsorganisatie. De onderstaande kerntaken zijn destijds vastgesteld:
1. Faciliteren van kwalitatief, continu en passend sportaanbod;
2. Faciliteren van professionele en adequate dienstverlening;
3. Ondersteunen van verenigingen;
4. Ontwikkelen en aansturen van beleid;
5. Belangenbehartiging van de sport.

Noord,
Kwartiermaker: Guillaume Spiering

West,
Kwartiermaker: Cees Hoogendoorn

Noord-West,
Kwartiermaker: Kees Besseling
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Zuid-West,
Kwartiermaker: René Tetteroo

Zuid-Oost,
Kwartiermaker: René Tetteroo

Op de website www.njbb.nl > over NJBB > districtsnieuws vindt je een volledig overzicht van alle districten.

Midd
Kwar
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Wat verandert er
nu precies?
Districten
De bovengenoemde uitgangspunten en kerntaken hebben er toe geleid dat de
bondsraad in november 2015 heeft ingestemd met de invoering van een nieuwe
organisatiestructuur. Bij de nieuwe koers ‘Petanque als competitiesport’ hoort immers een professionele bondsorganisatie. In de nieuwe structuur is de indeling
van districten het meest zichtbaar. Per 1 januari 2017 is het land opgedeeld in 8
districten. Op de kaart die hieronder zijn afgebeeld, kunt u zien in welk district
uw vereniging per 01 januari 2017 valt. Om de verandering in goede banen te
leiden en de betrokkenen in het land goed te informeren is voor ieder district een
kwartiermaker aangesteld. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt voor afdelingen,
verenigingen en leden van verenigingen en zet zich in om een districtsteam samen
te stellen. De kwartiermaker werkt intensief samen met het bondsbureau.
Voor het district Zuid zijn wij nog op zoek naar een kwartiermaker.
Voor meer informatie neem contact op met het bondsbureau, info@njbb.nl.

1 Vanaf 1 januari 2017 spreken we niet meer
over afdelingen, maar over districten. Er komen in
totaal 8 districten. Dat betekent dat de districtsgrenzen niet precies overeenkomen met de huidige afdelingsgrenzen. Het kan dus zijn dat u met
andere verenigingen in het district bent ingedeeld.

2 In plaats van een afdelingsbestuur, beschikt
elk district vanaf 2017 over een districtsteam. Het
districtsteam is een verlengstuk van het bondsbureau en in het district verantwoordelijk voor het
organiseren van sportaanbod, het signaleren van
hulpvragen en beleidsinput van verenigingen, het
afstemmen van de toernooikalender met verenigingen en het promoten van de sport. Een belangrijke taak van het districtsteam is om naast
de NPC, leuke districtscompetities te organiseren
die inspelen op de behoefte van de boulers binnen het district. Daarbij zorgt het districtsteam
er voor dat er een direct aanspreekpunt is, dicht
bij de vereniging.

3 De kwartiermakers en het districtsteam bekijken samen met de huidige afdelingsbestuurders
welke competities er voor de verenigingen in
het district georganiseerd worden. Op die manier wordt het sportaanbod zo goed mogelijk
afgestemd op de behoefte van de boulers in het
district.
Midden,
Kwartiermaker: Guillaume Spiering

Oost,
Kwartiermaker: Meep Poel

4 Verenigingen kunnen actief meepraten en
rechtstreeks invloed uitoefenen op het beleid van
de bond. In elk district wordt jaarlijks een ledenraadpleging georganiseerd waar met elkaar beleidsinhoudelijke thema’s worden besproken.
Ook kunnen leden hier zelf aandacht vragen
voor bepaalde thema’s of zorgen.

4 De bondsraad is het hoogste besluitvormings-

Zuid,
Kwartiermaker: Vacant

orgaan van de bond. Vanaf 2017 kiezen verenigingen zelf wie hen gaat vertegenwoordigen op
de bondsraad. Dat gebeurd door middel van een
kieslijst. Alle leden van NJBB verenigingen kunnen
zich hier voor aanmelden. De bondsraadsleden
worden gekozen voor een periode van 3 jaar.
17
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Informatiebijeenkomsten
contributiestructuur
Drie jaar geleden is een nieuw meerjarenbeleidsplan vastgesteld. Hierbij werd door de verenigingen de wens uitgesproken om in deze beleidsperiode aandacht te besteden aan de contributie- en licentiestructuur. De verenigingen hebben de wens uitgesproken om te komen tot een
structuur waarbij sprake is van één type licentie.
In 2015 heeft het bondsbestuur in samenwerking met het
bondsbureau en de werkgroep Bondsorganisatie de huidige knelpunten in kaart gebracht en mogelijke scenario’s
uitgewerkt. Het is natuurlijk van groot belang dat de
nieuwe structuur aansluit op de wensen van de verenigingen. Het bondsbestuur hecht er daarom veel waarde
aan om hier met de verenigingen over in gesprek te gaan
en samen te komen tot een passende contributiestructuur.
Het bondsbestuur heeft, in samenwerking met Stayokay,
in elke afdeling een informatiebijeenkomst gepland. Ook
het bestuur van uw vereniging kan dus meepraten over
de nieuwe structuur.

een nieuwe contributiestructuur vaststelt, dan wordt de
contributiestructuur op zijn vroegst per 01 januari 2018
ingevoerd.

P raat mee over de
nieuwe structuur!

Op basis van de input uit de informatiebijeenkomsten
wordt een voorstel uitgewerkt dat tijdens de bondsvergadering in november 2016 aan de bondsraad wordt
voorgelegd. Als de bondsvergadering in november 2016

Communicatie over sport en organisatie
De verbetering van de communicatie tussen de
bond en haar leden heeft al een tijd onze aandacht. Naast de bestuurders van onze vereniging en de functionarissen van de bond willen
we jou, als lid van een vereniging, graag direct
informeren over de ontwikkelingen binnen de
bond en je op de hoogte houden van er op
sportgebied gebeurd.
We hebben gemerkt dat daar een enorme behoefte aan is. De
meeste directe communicatie vindt plaats via het NJBB Nieuwsbouletin, opgericht in 2015. Inmiddels zijn er al over de 500 geregistreerde lezers. Deze worden maandelijks op de hoogte gehouden
van alle ontwikkelingen binnen de bond en de sport petanque.

18

Nieuwsbrieven
Op dit moment geeft de NJBB nog meer nieuwsbrieven uit, namelijk
het infobulletin (voor bestuurders van verenigingen en functiona-

rissen), de VO-nieuwsbrief (voor verenigingsbestuurders) en de
SWeetjes (voor scheidsrechters en wedstrijdleiders).
In de praktijk blijkt dat informatie over de organisatie (NJBB) en
informatie over de sport in de verschillende nieuwsbrieven door
elkaar heen loopt. Om het overzichtelijk te houden voor al deze
lezers en de lijn van de communicatiestrategie* door te trekken
wordt vanaf 1 juni 2016 gecommuniceerd via twee nieuwsbrieven.
Er wordt een nieuwsbrief gemaakt over de ontwikkelingen binnen
de bond (NJBB Nieuwsbouletin) en er wordt een nieuwsbrief
gemaakt met informatie over de sport petanque (NLpetanque
Nieuws).
Mis niks!
Het is nu mogelijk om je zelf aan te melden voor beide nieuwsbrieven. Je ontvangt maandelijks rond de eerste van de maand
het NJBB nieuwsbouletin en rond de 15e van de maand het
NLpetanque Nieuws.

* In de bestuursvergadering van 04 augustus 2015 is besloten om op basis van de communicatiestrategie
een onderscheid te maken tussen de organisatie NJBB en de sport NLpetanque.
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ERIMA nieuwe sponsor NJBB
De NJBB heeft in het bedrijf Erima een sterke
partner gevonden. ERIMA is de nieuwe sponsor
van de nationale selecties en ondersteunt de
NJBB bij de promotie van de petanquesport.
Op 21 februari, tijdens de Nationale selectiedag, werd het driejarig sponsorcontract ondertekend. ERIMA zal de NJBB gaan versterken, met als doel de petanque-sport verder te stimuleren en
te professionaliseren. Met het authentieke Duitse sportmerk als
kledingsupplier is de NJBB voor zowel het nationale team, talententeams als nationale scheidsrechters en wedstrijdleiders verze-

NJBB Nieuwsbouletin
In dit maandelijkse Nieuwsbouletin vind je informatie over ontwikkelingen binnen de pijlers van de bond, bestuurlijke mededelingen en artikelen ter ondersteuning van de vereniging.
Het NJBB nieuwsbouletin wordt automatisch verzonden naar
secretariaten van verenigingen, verenigingsbestuurders en functionarissen (vrijwilligers die betrokken zijn bij onder andere districten,
werkgroepen en commissies).
NLpetanque Nieuws
Deze maandelijkse nieuwsbrief bevat sportnieuws, informatie betreffende de organisatie van de sport (o.a. reglementen), informatie
over sportevents (EK/WK, Masters, NK’s, NPC) en petanque funfacts.
De nieuwsbrief van NLpetanque wordt automatisch verzonden
naar secretariaten van verenigingen, verenigingsbestuurders,
functionarissen, scheidsrechters en wedstrijdleiders.

kerd van een professionele uitstraling. De NJBB ziet het partnerschap met ERIMA als een blijk van waardering en vertrouwen in
de petanque-sport en de rol daarbij van de NJBB. Twan Beckers,
directeur van de NJBB, is zeer verheugd met de ondertekening.
“Dat ERIMA haar naam verbindt aan de petanque-sport toont aan
dat het bedrijf ons vertrouwen in de toekomst van onze sport deelt
en onze ambitie ondersteunt.”
Het aangaan van deze overeenkomst toont aan dat beide organisaties bouwen aan een relatie waarbij winst voor alle partijen centraal staat.

Per 1 juni 2016 gebruikt de NJBB
onderstaande communicatiemiddelen:
SPORT

ORGANISATIE

Nieuwsbrief NLpetanque
Facebook NLpetanque
Twitter NLpetanque
Instagram NLpetanque
Website NLpetanque

NJBB Nieuwsbouletin
Twitter NJBBbond
Website NJBB

BONDSBLAD PETANQUE
Dit blad is bestemd voor alle leden, verenigingen, bondsfunctionarissen. Het bondsblad is het enige communicatiemiddel
waarin sport en organisatie bij elkaar komen.

Wil je weten waar de bond zich mee bezig houdt en geen sportnieuws missen?
Meld je dan aan voor onze nieuwsbrieven via de websites:
NJBB Nieuwsbouletin -> www.njbb.nl / NLpetanque Nieuws -> www.nlpetanque.nl
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INTERVIEW

Door: Het Bondsbureau

Petanque-koppels
Een rubriek over koppels in de breedste zin van het woord. Waarbij beiden er vaak samen op uit trekken om petanquetoernooien te spelen, al dan niet met elkaar. Dat kan man/vrouw zijn, broer/zus,
opa/kleinzoon, moeder/zoon, afijn de bedoeling is duidelijk.
Het derde koppel in deze serie is: Lynsey Bakens
(41 jaar, eigenaresse van een kapsalon) en Patrick Bakens (44 jaar, eigenaar van een bouwbedrijf), getrouwd op 14-11-2014. Beide spelen ze
bij ’t Lover in Asten.

natieke speelster en neemt ze plaats in het bestuur van ’t Lover.
Als het kan spelen ze samen, zoals de NPC en het NK Mix. Ze zijn
een goed team met Lynsey als pointeur en Patrick als tireur. Maar
op de vraag of ze weleens winnen moeten ze erg lachen, omdat
ze meestal als tweede eindigen.

Ontmoet op
Zomaar op een doordeweekse avond 6,5 jaar geleden ontmoette
Lynsey en Patrick elkaar op een spelletjesavond bij de zus van Lynsey. Het was een snood plan van zuslief, die had bedacht dat Patrick wel bij haar zus zou passen.

De droom
Voor de toekomst delen ze de droom om ooit aan een EK of WK
deel te nemen. Patrick speelt dit jaar met Wietse (van Keulen), Didier (Fifi) en Edward (Vinke) de ranglijsttoernooien voor de NJBB
Masters. Hij is er trots op dat hij in 5 jaar tijd zijn spel zodanig
heeft weten te verbeteren dat hij van de 4e klasse naar de ereklasse is gegaan. Tegenwoordig wordt hij door de topspelers van
Nederland gevraagd om hun team te versterken. ‘Zet er wel bij
dat ik dat voor een groot deel aan Didier (Fifi) heb te danken, zonder hem was het niet gelukt’, aldus Patrick.
Dat Lynsey ooit op een EK of WK verschijnt is ook niet geheel ondenkbaar, aangezien ze vorig jaar derde is geworden op de ranglijst en zich hiermee in de kijker speelt bij de bondscoach. De tijd
zal het leren.

Boule-verleden
Patrick begon zijn boule-carrière op zijn twaalfde bij BJBC Asten.
Zijn broer was de eerste in de familie Bakens die de sport beoefende. Na Patrick volgde ook de ouders Bakens waarmee het hele
gezin petanque-fan was. Zodanig dat de familie Bakens 27 jaar
geleden besloot een nieuwe vereniging, ’t Lover (ook in Asten)
op te richten. Een echte familievereniging. Iedereen boult nog,
vader doet het onderhoud, moeder is voorzitter en tegenwoordig
staat de dochter van Patrick op vrijdagavond achter de bar.
Voordat Lynsey met Patrick meeging om naar zijn andere grote
liefde te kijken dacht ze net als velen dat petanque een spelletje
was voor oudere mensen. Maar bij haar eerste kennismaking met
de sport was ze meteen verkocht. Sinds 6 jaar is ze een bloedfa-

Vive la Petanque
De sport heeft hun al veel gebracht. Naast de nieuwe vrienden die
ze hebben gemaakt is het erg fijn om als partners een passie te
delen. Ze zijn beide bloedfanatiek en ambitieus. En trainen? Dat
doen ze gewoon thuis in de tuin op de aangelegde petanque-baan.

Heb je een tip voor een koppel in deze rubriek? Stuur een mail naar de redactie van het bondsblad (redactie@njbb.nl).
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VERENIGING AAN HET WOORD

Door: René Cortooms

PV’t lover
In het zuidoosten van Brabant ligt het dorpje Asten waar
onze vereniging -PV ’t Lover- is gehuisvest. De vereniging
is opgericht in 1989 achter het huis bij een van de leden
(de buurman van de familie Bakens). Door groei verhuisden we via een oude kippenschuur naar de huidige accommodatie waar we sinds eind 1993 te vinden zijn.
Momenteel bestaat onze accommodatie uit 18 binnenen 32 buitenbanen (waarvan 18 geheel verlicht).

De jeugd
’t Lover is een gezellige vereniging die aandacht besteed aan zowel
recreatieve- als wedstrijdspelers. Er zijn 114 leden aangesloten,
waarvan 10 jeugdleden. De leeftijd van onze leden is zeer gevarieerd, hierdoor ligt de gemiddelde leeftijd rond de 45/50 jaar. Erg
jong vergeleken met sommige andere verenigingen. Om jeugddeelname te stimuleren kan de jeugd kosteloos deelnemen aan
NK’s -waarbij ze van kleding, maaltijden en consumpties worden
voorzien- en wordt er veel voor ze georganiseerd, zoals een sinterklaasdag en een middagje zwemmen en bowlen.

€ 2,-) een leuke avond te hebben en mee te spelen. Echter wil je
voor de eindprijzen gaan dien je het eerdergenoemde aantal avonden aanwezig zijn. Toch valt er op de avond zelf ook een leuke prijs
winnen voor degene die de cyclus niet kunnen volmaken. In de
wintermaanden wordt er gemiddeld door 50 spelers deelgenomen.
Onlangs zijn we voor het eerst gestart met een zomercyclus waaraan hopelijk net zoveel spelers zullen deelnemen.
De reclame gaat van mond-op-mond. De laagdrempelige kennismaking met de sport heeft al tot veel nieuwe leden geleid.

Actief
Onze vereniging is zeer actief. Iedere dinsdag bestaat er de mogelijkheid om te trainen. We hebben zeer verdienstelijk in de pilot
van de NPC, 2e divisie, meegedraaid en we nemen deel aan de
winteravond-, zomeravond- en afdelingscompetitie van afdeling
14. Deze komt helaas in september te vervallen door het opheffen
van de afdelingen en hopelijk komt daar een mooie districtscompetitie voor terug. Er worden regelmatig toernooien bezocht door
een aantal van onze leden.

Uitwisseling
We hebben een aantal bevriende verenigingen in Nederland en België waar we regelmatig een uitwisseling mee hebben onder het
genot van een hapje en drankje. Zo hebben we al jaren een uitwisseling met bijvoorbeeld PC Lint uit België. Zij komen met een volle
bus onze kant op wij gaan op onze beurt naar België. De dag start
met een gezamenlijke lunch die klaar staat in de hal en eindigt met
een gezamenlijk diner in de vorm van een barbecue of gourmet.
Daartussen wordt er uiteraard gebould. Altijd heel gezellig.

Zelf organiseren wij drie winter- en twee zomertoernooien; het
Open Astense en het Open Brabantse. Het Open Astense vindt dit
jaar plaats op 29 mei en is voor iedereen toegankelijk. Er wordt
volgens het Belgisch systeem gespeeld. Hierbij wordt op niveau
gespeeld. Voor minder sterke spelers betekent dit dat ze ook een
wedstrijd kunnen winnen. Het Open Brabantse, op zondag 3 juli,
is alleen voor licentiehouders toegankelijk.

Nevenactiviteiten
Naast petanque wordt er door onze activiteitencommissie regelmatig een evenement georganiseerd. Zoals eerdergenoemde
jeugdevenementen, fietstochten en de jaarlijks terugkerende feestavond in maart.

Nieuwe leden
Iedere vrijdagavond is er een Mix-avond waaraan een cyclus gekoppeld zit. De cyclus duurt 26 weken waarvan je zes avonden
mag laten vallen of de slechtste wedstrijdavonden mag laten wegstrepen om kans te maken op een mooie prijs. Iedereen, lid of geen
lid, is vrij om zo vaak als als wenselijk deel te nemen. Je hoeft geen
lid te zijn van onze vereniging of een licentie te hebben om (voor

In onze kantine, met ruim 100 zitplaatsen is het gezellig toeven
en kun je voor een schappelijke prijs een drankje kopen en -tijdens
toernooien- een hapje eten. We zijn een vereniging met een open
houding, groepsvorming komt niet voor, iedereen is welkom.
Mocht je interesse hebben om een keer te komen kijken of een
balletje mee te gooien, ben je natuurlijk van harte welkom op dinsdag, de trainingsavond, vrijdag de mixavond of een van onze toernooien.
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VERENIGINGSONDERSTEUNING

Door: Het Bondsbureau

Muziek op de
vereniging;
vanzelfsprekend?
Het afspelen van muziek in het clubhuis en/of op
de banen van een sportvereniging lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet! Ook verenigingen
krijgen namelijk te maken met de wet en regelgeving bij het afspelen van muziek.
Als petanquevereniging kun je op verschillende manieren te
maken krijgen met muziek; misschien wordt er muziek gedraaid
in het clubhuis, wordt er muziek afgespeeld tijdens een evenement of maakt de vereniging gebruik van een achtergrondmuziek op de website. Het is echter bij wet geregeld dat er niet
zomaar muziek van anderen openbaar mag worden gemaakt.
Als er muziek ten gehore wordt gebracht dat je niet zelf gecomponeerd of geschreven hebt, dan heb je te maken met de Auteurswet.
Het is daarnaast ook zo dat ‘eigenaren’ van het muzikale product een vergoeding ontvangen als hun werk, hun eigendom,
door anderen wordt gebruikt. Breng je muziek ten gehore die je
niet zelf hebt geproduceerd, dan krijg je ook te maken met de
Wet op de naburige rechten. Buma/Stemra behartigt op basis
van de Auteurswet de belangen van de aangesloten componisten, tekstdichters en muziekuitgevers. SENA int, op basis van de
Wet op de naburige rechten, de vergoedingen voor het openbaar
maken van muziek ten behoeve van de uitvoerende artiesten en
platenproducenten.
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Auteurswet – Buma/Stemra
De Auteurswet is een wet uit 1912 en regelt onder andere dat
voor het gebruik van liedteksten en muzikale composities vooraf
toestemming gevraagd moet worden aan de auteursrechthebbenden. Buma/Stemra is de organisatie die in Nederland de belangen op het gebied van auteursrecht voor componisten,
tekstdichters en muziekuitgevers behartigt. Vrijwel alle componisten, tekstdichters en muziekuitgevers in Nederland zijn rechtstreeks aangesloten. Buma verleent toestemming voor het ten
gehore brengen van Buma-repertoire tegen bepaalde voorwaarden en tegen het betalen van een vergoeding. Alleen wanneer
de muziek gebruikt wordt in de besloten kring hoeft dat niet.
Niet alleen voor het openbaar maken van muziek, maar ook voor

het vastleggen of verveelvoudigen (kopiëren) van een muziekstuk op een beeld- of geluidsdrager (cd-rom, dvd, etc.) moet aan
de auteursrechthebbende toestemming gevraagd worden. Vertalingen en imitaties vallen ook onder de noemer verveelvoudiging, zoals een live-band die covernummers ten gehore brengt.
Stichting Stemra behartigt de belangen van aangesloten componisten, tekstdichters en muziekuitgevers met betrekking tot mechanische reproductie van muziek. Het auteursrecht beschermt
ook muziekteksten. Je mag dus niet zomaar teksten verspreiden
op je website, bijvoorbeeld in de vorm van een digitale liedbundel. Buma/Stemra int gelden bij gebruik van muziek voor de aangesloten leden en keert deze aan hen uit.
De Nederlandse Jeu de Boules Bond vindt het belangrijk
dat verenigingen wanneer gewenst muziek moeten
kunnen afspelen en heeft daarom met beide organisaties
landelijke afspraken gemaakt waardoor aangesloten
verenigingen tegen een gereduceerd tarief van deze
diensten gebruik kunnen maken. Want muziek op de
achtergrond maakt het immers wel zo gezellig.
Wet op de naburige rechten – SENA
De Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten (SENA) incasseert vergoedingen voor het gebruik van (op cd’s en dergelijke
vastgelegde) muziek en verdeelt deze gelden onder de uitvoerende artiesten en platenproducenten. Deze stichting is door de
minister van Justitie aangewezen om dit deel van de wet uit te
voeren. SENA schrijft bedrijven en andere organisaties aan om te
informeren of daar muziek ten gehore gebracht wordt. Is dit het
geval, dan moet een vergoeding worden betaald. De hoogte van
de vergoedingen is afhankelijk van verschillende factoren, zoals
bijvoorbeeld de oppervlakte van de ruimte waar de muziek
klinkt, het soort organisatie of het aantal personen voor wie
de muziek wordt gespeeld.
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Tussen
de
Regels
Boudewijn Waijers, scheidsrechter.

Deze keer wil ik het met jullie hebben over ‘laten liggen’.
In petanque is het vaak belangrijk om dingen te laten liggen. Ik behandel vijf situaties.
Bij het meten
Er moet gemeten worden, maar er ligt een boule in de weg. Iedere
bouler weet dat hij de boule tijdelijk mag wegnemen, maar iedere
ervaren bouler weet ook dat het veiliger is om, als het mogelijk
is, de boule te laten liggen en op een andere manier te bepalen
welke boule op punt ligt. Mocht het toch nodig zijn de boule tijdelijk te verwijderen, markeer deze dan zó dat je haar gemakkelijk
op dezelfde plaats kunt terugleggen, bijvoorbeeld met twee
streepjes die wijzen naar het middelpunt van de boule.
Je mag de boule niet met een andere boule ‘de grond in te slaan’
voordat je hem weghaalt. Hiermee verander je het terrein, en
maak je het moeilijker de boule na terugleggen ‘op te spelen’.
Aan het einde van de werpronde
Een ander geval: de laatste boule is gespeeld, en de spelers begeven zich richting but om te zien wie er op punt ligt, en met hoeveel boules. Dan zie je vaak dat spelers hun boules ‘die er toch
niet toe doen’ alvast beginnen op te rapen. Doe dit niet! Het is
niet alleen verboden, maar ook onverstandig. Het zou namelijk
niet de eerste keer zijn dat de equipes er bij het tellen van de punten pas achter komen dat één van de spelers (misschien wel uzelf)
nog een boule overheeft, en deze nog mag werpen. In dat geval
worden reeds opgeraapte boules - die misschien wel mooi in de
weg lagen - ongeldig en mogen niet meer worden teruggelegd.
U hebt het zonet gemakkelijker gemaakt voor de tegenstander
om zijn laatste boule bij het but te plaatsen. De moraal van dit
verhaal: raap uw boules pas op wanneer u het met uw tegenstander eens bent over het aantal behaalde punten.
Bij het tellen van de punten
Een vergelijkbare situatie met de vorige: de punten worden geteld en boules die inmiddels zijn geteld worden alvast weggerold
zodat ze niet nog een keer worden meegeteld. Ook dit is onverstandig. U bent er misschien van overtuigd dat een boule op punt
ligt - het is allerminst zeker dat uw tegenstander hiervan óók

overtuigd is. Wacht dus met het weghalen van een op punt liggende boule tot uw tegenstander heeft bevestigd dat deze op
punt ligt. Zelfs dán is het verstandiger om de boule te laten liggen: mocht er even later alsnog onduidelijkheid ontstaan, kan
een scheidsrechter alleen afgaan op de voorliggende situatie,
verwijderde boules zal hij niet meetellen.
Een ongeldige boule
Soms wordt een boule ongeldig, omdat deze uit het veld is geschoten. Ook in dit geval luidt het parool: laten liggen! Als u uw
ongeldig geworden boules opraapt, is het voor uw tegenstander
en voor uw equipegenoten niet meer goed mogelijk bij te houden hoeveel boules er in totaal al gespeeld zijn.
Een kunststof cirkel
Met het invoeren van de kunststof cirkel is er nog een nieuw
geval van ‘laten liggen’ bijgekomen. Het kan gebeuren dat een
speler denkt dat hij de laatste boule van de werpronde heeft
geworpen, de cirkel opraapt en richting but loopt voor het bepalen van de behaalde punten. Dan blijkt dat iemand anders
nog een boule heeft. Wat te doen? Er zijn verschillende mogelijkheden:
De eerste is dat de cirkel was gemarkeerd. Dit zou de standaard
moeten zijn, maar ik zie helaas nog veel gevallen waarin het
vergeten wordt. Als de cirkel is gemarkeerd, dan wordt hij gewoon teruggelegd waar hij lag, en het spel gaat verder.
Als de cirkel niet is gemarkeerd, zijn er twee mogelijkheden. De
eerste is dat de nog te gooien boule er een was van zijn eigen
equipe. In dit geval is er sprake van ‘jammer, maar helaas’. De
niet-geworpen boule wordt ongeldig, de punten worden geteld.
Als de boule echter behoorde tot de andere equipe, treedt de
voordeelregel in werking. Uw tegenstander legt de cirkel zo
goed mogelijk terug waar deze lag en mag vervolgens alsnog
zijn overblijvende boule gooien.
Als er nog meerdere boules in het spel zijn gelden dezelfde regels: alle boules van de equipe die de cirkel onterecht weghaalde worden ongeldig, terwijl de tegenpartij de cirkel mag
terugleggen en al haar boules alsnog mag gooien.
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SPORTPROMOTIE

Zijn camperaars boulers?
Op Circuit Park Zandvoort was op 22, 23 en 24 april 2016 een groot camperfestijn: de
NKC Camper Experience. Het leukste camperevenement van Europa. Een evenement
voor gepassioneerde, ervaren camperaars én voor nieuwkomers die het camperen willen
ontdekken. De NKC Camper Experience puilde uit van de nuttige, maar vooral léuke activiteiten. Bezoekers konden deelnemen aan een uitgebreid aanbod van activiteiten en
workshops. Naast een mini-slipcursus, testrit op een E-bike-parcours en oefenritje met
een stoere 4x4 over ruig terrein was er ook de mogelijkheid om rond te neuzen tussen
de nieuwste campergadgets en niet te vergeten de petanque-experience!
De aanloop
De Nederlandse Kampeerauto Club (NKC) heeft de
NJBB benaderd om de sport petanque te promoten tijdens hun jaarlijkse evenement. Een mooie gelegenheid voor de NJBB om de sport bij deze doelgroep
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onder de aandacht te brengen. De NJBB heeft verenigingen in de buurt benaderd met de vraag of zij konden ondersteunen in de organisatie hiervan. PUK
Haarlem nam deze taak graag op zich. De enthousiastelingen gingen met wat promotiemateriaal onder de
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Door: Roel Claase

arm op weg naar Zandvoort vergezeld van vrijwilligers van
verschillende verenigingen uit de regio. JBV Zandvoort, JBV
Bulderbaan en PC d’Orion (een niet aangesloten vereniging
maar enthousiaste club uit Bloemendaal) hadden mensen
hiervoor vrij kunnen maken.
Het weekend
De organisatie van het evenement had drie petanque-banen
van 12 x 2 meter laten aanleggen. De banen waren gemaakt
van kunstgras met daaronder rubberen matten. Balken en
barrières aan de achterzijde zorgden ervoor dat doorgeschoten boules opgevangen werden. Er waren vijf koffertjes met
recreatieboules en butjes aanwezig om het spel compleet te
maken.
Het zag er goed verzorgd uit, echter zou het wel erg gaan
rollen op die banen. We hebben als oplossing een paar emmers zand en kiezelstenen uit de duinen gehaald en daarmee
de banen ‘besprenkeld’. De demonstratiebanen lagen pal
voor de tent van de organisatie waar bezoekers en leden zich
moesten melden voor diverse evenementen.

gen wat je nu eigenlijk met die boules moet doen.
De bezoekers waren bijzonder enthousiast en vriendelijk.
Vele bezoekers wilden voor de lol ‘even een potje gooien’,
maar er zaten ook fanatiekelingen tussen die niet wilden verliezen. Daar hadden we soms een zware dobber aan. Ook tussen de camperaars zitten goede en fanatieke boulers!
Het hele weekend was er volop interesse voor petanque; door
regen, hagel en wind en zelfs op zondagnamiddag stonden
nog 15 mensen in de rij om een balletje te gooien.
Camperaars zijn boulers, dat is na dit weekend wel duidelijk
geworden; weliswaar met recreatieboules, maar toch…. Wellicht levert het nieuwe leden op. We hebben ze in ieder geval
geënthousiasmeerd voor de sport. Missie geslaagd!

Ik wil nadrukkelijk de organisatie van het evenement en met
name: Lisette van Geelen en Tanja Calis bedankt voor hun
gastvrijheid, organisatie, samenwerking en gezelligheid.
Daarnaast niet te vergeten de vele vrijwilligers van Zandvoort, Bulderbaan-Amstelveen, PUK-Haarlem en d’OrionBloemendaal voor hun niet aflatende enthousiasme om in

In iedere kampeerauto ligt wel een setje boules in het ‘vooronder’. Aan ons de taak om eens te laten zien en uit te leg-

weer en wind het petanque te promoten. Je moet hiervoor toch een beetje boules-gek zijn.
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Toernooikalender
Datum

Vereniging

Plaats

Provincie

Naam

Soort

20-21 aug 2016 Près le But

Groningen

Groningen

Martini Masters

Doubletten & tripletten www.preslebut.nl

21 aug 2016

-

Lisse

Zuid-Holland

Petanque Festijn Keukenhof Doubletten

27 aug 2016

Petangeske

Bergen op Zoom Noord-Brabant Brabantse Wal Master

Doubletten

Website

www.petanquefestijn.nl
www.petangeske.nl

Vacatures
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers voor de volgende functies:
Vacatures districten

Kwartiermaker district Zuid

Overige vacatures

Voor alle districten:

(Sport)redacteur
Opleiders

De districtscoördinator
De coördinator wedstrijdzaken
De verenigingsondersteuner
De sportpromotor
De webredacteur

Kijk op de website voor meer informatie:

www.njbb.nl > Over NJBB > Vacatures,
of neem contact op met het bondsbureau
via info@njbb.nl.

Petanque Magazine 88_Opmaak 1 12-05-16 16:48 Pagina 27

VINplette
Rood
Terroir de Saint-Hilaire IGP
Druivenras: Cabernet Sauvignon, Merlot
Land: Frankrijk
Regio: Pays D’oc
Jaargang: 2013
Smaakprofiel: Stevig,
zacht en romig
Verfijnd en gedistingeerd van geur met frambozen, kersen,
bramen (Merlot) en frisse cassis (Cabernet), ondersteund
door vanille en ceder van een mooi geïntegreerde dosis
nieuw eiken. De ragfijne smelttannines zijn van uitstekende
kwaliteit en mooi versmolten met het fruit en de vanille.
Zachte, rijke en complexe 'Model Grand Cru Saint-Emilion'
met hoge verfijningsgraad. Nu al heerlijk, oplegbaar tot
2022. 80% Merlot en 20% Cabernet Sauvignon.

Rose
REX Rosé 'Le Roi des Rosés'
Druivenras: Grenache, Syrah
Land: Frankrijk
Regio: Côtes de Provence
Jaargang: 2015
Smaakprofiel: Bleek, strak en mineralig

Petanque is een uitgave van de
Nederlandse Jeu de Boules Bond
BEZOEKADRES:
Bondsbureau NJBB, Wattbaan 31-49,
3439 ML Nieuwegein
POSTADRES:
Postbus 2655, 3430 GB Nieuwegein
Telefoon: 030-7513800
info@njbb.nl
www.njbb.nl
REDACTIE:
redactie@njbb.nl

Een prachtige wijn uit het beste gebied ter wereld voor droge
rosé wijn: Côtes de Provence en daarom is de REX uitgeroepen tot de beste Rosé van het jaar. Zie daar de nieuwe Koning
van de Provence.

AAN DIT BLAD WERKTEN MEE:
Lynsey Bakens, Twan Beckers, Roel Claase,
René Cortooms, Theo van der Meer, Carlijn Mol,
Sjoerd Pieterse, Joop Pols, Laura Vaessen
en Boudewijn Waijers

Wit

VORMGEVING & OPMAAK:
Anton Gouverneur, Sportfacilities & Media

Le Commandeur Sauvignon Blanc IGP
Druivenras: Sauvignon Blanc
Land: Frankrijk
Regio: Pays D’oc
Jaargang: 2015
Smaakprofiel:Licht, fris en strak
Sublieme Le Commandeur van de bijzonder extractrijke
oogst. Heerlijk stuivend fris en fruitig van geur. Spát het
glas uit! Vol kruisbessen, rijp citrusfruit en limoen met uitstekend concentraat en een lange, verfrissende afdronk.
Fantastisch als aperitief, bij zeevruchten en witte vis.
12,5% alc. Nu van genieten tot 2018.
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Heb je interesse in een van deze wijnen? Neem contact op met de redactie.
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Met welke wijn proost jij het liefst?
Geef het door aan redactie@njbb.nl.
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